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VOORWOORD
“Wellicht is dit document ook voor jou geschreven . . .

‘Er is iets wat je van binnen voelt. Een gevoel dat er meer is.
Je huidige leven kan je geen voldoening meer geven.
Of misschien heb je het gevoel dat je vast bent gelopen
en niet meer weet hoe je verder moet.’
Je merkt dat je een proces van spiritueel ontwaken doormaakt:
…………. als je vragen begint te stellen over zaken waar je nooit eerder bij hebt stilgestaan,
als je je begint af te vragen waarom je op aarde bent, wat de zin van het leven is, wat je zou
moeten gaan doen.
………… als de manier waarop je in het verleden problemen oploste niet meer werkt; als je
weet dat er meer moet zijn in het leven, maar je kunt het niet benoemen; als je weet dat er een
hogere weg is, maar je weet niet welke; als je weet dat je klaar bent om naar een totaal nieuwe
manier van leven en inzicht toe te groeien, maar je hebt geen idee hoe je daar moet komen.
……….. als je voelt dat je je aan het terugtrekken bent in jezelf en steeds minder behoefte
hebt aan activiteiten in de buitenwereld, als je niet meer zo’n behoefte hebt aan prikkels van
buiten of drama zoals dat daarvoor wel het geval was.
......... als al je oude overtuigingen niet meer zo overtuigend lijken, als zaken die je altijd
dierbaar waren herinneringen uit je verleden lijken, iets van vroeger.
……….. als de dingen waar je naar streefde, je menselijke verlangens er helemaal niet meer
toe doen, en je ook niet meer weet wat er dan nog wel toe doet.
Als je naar deze boodschap luistert of hem leest, als je er op een bepaalde manier door geraakt
wordt, wil ik je laten weten dat je niet alleen bent.
Er zijn nu veel meer mensen op Aarde die een vergelijkbaar ontwaken in zichzelf van het
Hoger Zelf meemaken. Nu is de tijd gekomen om afscheid te nemen van beperkende
overtuigingen, schuldgevoelens en negatieve gedachten over jezelf.
Het egogebonden bewustzijn mag worden losgelaten en jouw hartgedragen bewustzijn is in
ontwikkeling.”
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INLEIDING
Dit document ‘Het Wonder, de transformatie van de Aarde en haar bewoners naar een nieuw
bewustzijn’, is mijn persoonlijke visie op het transformatieproces van mens en Aarde naar een
nieuw eenheidsbewustzijn gebaseerd op liefde, harmonie en samenwerking.
Hierin heb ik informatie van zeer uiteenlopende bronnen opgenomen zoals boeken, sites en
films. Daarbij zijn ook boekfragmenten overgenomen wanneer deze in mijn visie passen.
Met het schrijven van dit document wil ik de lezer graag informeren over een groots
veranderingsproces dat zich in onze huidige tijd aan het ontvouwen is. We mogen nu
ontwaken uit een eeuwenlange slaap, waarbij we ons niet meer bewust waren van onze
spirituele oorsprong en we het contact met de Geestelijke Wereld en Moeder Aarde hadden
verloren.
We beseffen vaak niet dat we in een grote crisistijd leven. Niet alleen een economische crisis,
maar vooral een sociale, spirituele- en ecologische crisis, die kan leiden tot de vernietiging
van de Aarde. De oplossing voor de huidige wereldwijde crisis ligt mijns inziens in het leren
leven vanuit een andere grondhouding, gebaseerd op liefde en vertrouwen. Onze huidige
leefwereld is gegrond op controle en angsten.
We kunnen ontwaken uit onze nachtmerrie van afgescheidenheid. We hebben wel degelijk
een spirituele herkomst en kunnen deze ook herontdekken. Deze ontdekkingstocht heeft mij
laten nadenken over de ervaringen van elke dag en waarom deze plaats vonden. Waarom juist
mij bepaalde gebeurtenissen zijn overkomen? Kortom: een zoektocht naar antwoorden op
levensvragen.
Die antwoorden heb ik gevonden in heel veel boeken, films, channelingen, in gesprekken met
andere waarheidszoekers, maar vooral in mijzelf. Door alert te zijn op plotselinge ingevingen,
dromen of ingevingen, een ‘toevallige ontmoeting’, de tekst van een liedje of de tekenen in de
natuur, heb ik ontdekt dat er naast onze dagelijkse werkelijkheid een veel grotere waarheid
bestaat.
In “Het Wonder’ beschrijf ik mijn persoonlijke ontdekkingen en overtuigingen en de
conclusies die ik daaraan heb verbonden. Volgens mij kunnen wij op Aarde onze idealen en
dromen verwezenlijken, indien wij onze overtuigingen over het leven weten te veranderen. Er
staat ons, volgens veel voorspellingen, een Gouden Tijdperk te wachten van vrede, liefde en
harmonie. Wij zijn als mensheid zelf in staat
om deze positieve toekomstverwachtingen te
creëren.
Het veranderingsproces dat zich in deze tijd
aan het ontvouwen is zal gepaard gaan met
extreme natuurverschijnselen, grote
maatschappelijke en persoonlijke
veranderingen . Dat vraagt van mensen groot
aanpassingsvermogen en
onderscheidingsvermogen. Het uiteindelijke
doel van deze overgangstijd is om een
hartgedragen bewustzijn te ontwikkelen
waarbij we vanuit ons hart verbinding maken
met elkaar en met Moeder Aarde.
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1. VERANDERING
‘Er zijn steeds meer mensen op Aarde die zich realiseren dat materiële rijkdom, macht en
succes geen blijvend geluk en vreugde schenken. Steeds meer mensen zoeken naar een andere
manier van leven. Ze verlangen naar een leefwijze die hen weer verbindt met andere mensen
en met de planeet waarop ze leven.’
Pamela Kribbe: ‘Ode aan de Aarde’

Als je de mainstream media volgt, hoor en zie je echter een voortdurende stroom van
negatieve berichten via krant, T.V. en internet. We worden overspoeld met informatie over
ziekten, natuurrampen, oorlogen, vervuiling en dreiging van economische misère en veel
menselijk lijden.
In plaats van een positieve evolutie van onze beschaving lijkt het eerder alsof wij steeds
verder wegzakken in het moeras van zelfvernietiging en negativiteit. De mensheid lijkt niet in
staat om nieuwe wegen in te slaan die hen ten goede komen of betrouwbare en integere
leiders te kiezen die ons een positieve toekomst kunnen binnenloodsen. De grote problemen
van deze tijd: oorlog, honger, armoede, ziekte en natuurvernietiging lijken met ons huidige
bewustzijn onoplosbaar.
Uit mediaberichten zouden we kunnen concluderen dat de aardebewoners zich bevinden op
een stuurloos schip, dat in de ban is van terroristen, rampen, energieproblemen, virussen, zelf
verrijkende elite etc.
Wij lijken gezamenlijk een eenrichtingsweg naar de afgrond te zijn ingeslagen waarbij
zelfvernietiging van onze ‘beschaving’ slechts een kwestie van tijd is. Niemand heeft een
antwoord in deze tijden van chaos en crisis.
Toch zijn er tekenen van verandering zichtbaar die profetische trekjes vertonen. De tijd lijkt
steeds sneller te gaan. We kunnen soms nauwelijks geloven dat er al weer een nieuw
schooljaar begint of dat we een jaartje ouder zijn geworden. Dagen en weken lijken helemaal
voorbij te vliegen. We komen allemaal tijd te kort. Het bekende rennen en vliegen in ons
dagelijkse leven is een normaal verschijnsel geworden. De klok tikt ogenschijnlijk in
hetzelfde vaste ritme door, maar onze beleving van tijd is een totaal andere geworden.
Ook het weer lijkt van slag. Net als de tijd is het weer een onderwerp waar over gesproken
wordt en dat mensen over de hele wereld iedere dag volgen. Welk weer wordt het morgen? ,
is misschien wel de meest gestelde vraag op Aarde.
Het klimaat is drastisch aan het veranderen. We
ervaren aan den lijve hoe klimaatveranderingen zich
manifesteren overal op Aarde. Het ene
droogterecord is nog niet gevestigd of de volgende
overstroming is al een feit. Aardbevingen,
vulkaanuitbarstingen en bosbranden zijn bijna
dagelijks nieuws geworden. Deze extreme
weersomstandigheden dreigen ons alledaagse leven
uit balans te brengen.
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Apocalyps
Volgens oude profetieën van natuurvolkeren, overleveringen uit de Bijbel en andere heilige
boeken beleven we NU het einde der tijden. De Apocalyps, zoals Johannes deze beschrijft in
de Openbaringen, lijkt te zijn begonnen. Dat einde der tijden is het einde van een tijdperk dat
is begonnen na de ondergang van Atlantis.
Tijdens de beschavingsperioden van Lemurië en
Atlantis stond de mensheid nog in contact met
geestelijke wezens (engelen, natuurwezens) en het
menselijk bewustzijn was veel hoger.
Daarna is de mensheid afgedaald in de materie en
werd het contact met de Geestelijk Wereld
geleidelijk minder.

Waarschijnlijk had de Atlantische cultuur een technologisch en spiritueel hoogstaand niveau.
In de loop der tijden is echter de balans tussen techniek (mannelijk) en spiritualiteit
(vrouwelijk) in het voordeel van de techniek beslist.
Zie het werk van de ziener Edgar Cayce: ‘Atlantis’
Aan het einde van de Atlantische periode heeft de zondvloed plaats gevonden, een
overstroming die de Atlantische cultuur bijna volledig heeft weggevaagd. Hierdoor is het
eenheidsbewustzijn van de mensheid verdwenen en is de mens in bewustzijn gedaald naar de
derde Dimensie.
Na deze bewustzijnsval waren we niet meer in staat om nog rechtstreeks met de hemelse
sferen te communiceren. De sluier tussen de Hemel en de Aarde werd steeds dichter. Het
vanzelfsprekende contact met de Geestelijke Wereld verdween en de mens kreeg steeds meer
het gevoel dat hij alleen op de Aarde was.
De mens mocht vanuit een vrije wil zijn eigen weg gaan. De mensheid volgde de weg van de
Verloren Zoon en raakte steeds verder van huis. Uiteindelijk belandde de mens in de modder
tussen de zwijnen, symbool voor een hopeloze situatie waarbij alleen materie nog een rol
speelde. Een situatie die in deze tijd heel herkenbaar is geworden. De mensheid had toen
definitief het contact met de engelen en natuurwezens verloren.
In de afgelopen decennia is de mensheid bezig geweest om ook haar Moeder (Aarde) van
zichzelf te vervreemden en te vernietigen. De natuur als levensbron is vergiftigd en uitgehold.
Zij heeft veel van haar oorspronkelijke schoonheid en bekoring verloren. Door de steeds
verdere verwijdering van de Geestelijke Wereld en van Moeder Aarde is de huidige mens een
wees geworden in zijn eigen leven op deze planeet.
Ondanks dit donkere scenario gloort er hoop aan de horizon. In deze tijd, de eindtijd van een
kosmische periode, mag die zoon/dochter weer terugkeren naar zijn spirituele oorsprong.
De weg naar deze glorieuze bestemming wordt op dit moment voorbereid zowel op Aarde als
in de Geestelijke Wereld.
Lichtwerkers zijn geïncarneerd op Aarde om mensen bewust te maken van hun
oorspronkelijke levensmissie. Deze bewustwording kan de mens bevrijden van gevoelens van
angst, schuld en zonde en deze vervangen door gevoelens van vrede, harmonie en liefde.
Einddoel van deze activiteiten beneden en boven is de totstandkoming van een Nieuwe Aarde.
Een utopisch verhaal om de moed erin te houden of een realiteit?
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2. CHRISTUSBEWUSTZIJN
Sinds de dood van Jezus de Christus wacht de mensheid al op zijn wederkomst. Deze
terugkeer is al voorspeld in de Bijbel en heeft velen door de eeuwen heen hoop gegeven op
een betere toekomst.
Deze terugkeer zal echter niet in fysieke vorm plaatsvinden. In plaats daarvan vindt er in deze
tijden een beïnvloeding plaats van het Christusbewustzijn. Het Christusbewustzijn is niet
alleen gekoppeld aan Jezus. Ook andere grote Meesters, zoals Boeddha, Krishna en Lao-Tse,
hebben op gelijkwaardige wijze bijgedragen aan de ontwikkeling van dit universeel
bewustzijn van liefde. Deze lichtenergie doorstraalt alle levende wezens. Ook onze planeet
Aarde is onderhevig aan deze kracht.
De Christuskracht activeert de Ziel in het hart van het menselijk lichaam. Deze lichtvonk zou
je de spirituele kern van het menselijk wezen kunnen noemen. In feite bestaat het menselijk
lichaam, naast de Ziel, uit een fysiek, tastbaar lichaam en een geestelijk, onzichtbaar lichaam
ook wel aura genaamd. Die aura kent meerdere energielagen en heeft zeven energetische
verbindingpunten tussen het menselijke lichaam en de buitenwereld. Deze verbindingspunten
worden ook wel chakra’s genaamd.
De Ziel is het laatste overblijfsel dat herinnert aan
onze goddelijke herkomst. Als Jezus zegt dat het
Koninkrijk der Hemelen de mensen nader is dan
handen en voeten dan doelt Hij op onze Ziel. Elk
heilighartbeeld toont een Jezus die wijst naar een
vurig brandend hart.
De Ziel in ons hart is als een beker, je zou kunnen
zeggen een graal, die vol mag stromen met
Christusbewustzijn, om zo over te vloeien van vrede
en liefde.
De zoektocht naar de graal, de beker waaruit Jezus en
de apostelen tijdens het laatste avondmaal hebben
gedronken, is in die zin meer een metafoor voor het
hervinden van onze innerlijke Christuskracht.
Lichtkrachten
De beïnvloeding van dit Christusbewuszijn op Aarde
wordt ondersteund door de engelenwereld
aangevoerd door de aartsengel Michaël. Zijn naam
betekent: “Wie is als God’. Michaël is een strijder
wiens licht de duisternis van negativiteit bevrijdt. Hij staat meestal afgebeeld met een zwaard
om Satan en de machten der duisternis te onderwerpen. Hij is de opperbevelhebber van de
hemelse legers en kan ons helpen sterk te staan tegenover tegenslag, persoonlijke negativiteit
op te lossen, kracht te vinden als we eenzaam zijn of als we ons buitenstaanders voelen. In de
Joodse, Christelijke en Islamitische godsdiensten wordt Michaël beschouwd als de grootste
der engelen. Hij wordt geassocieerd met het element vuur, dat het wegbranden van het
vluchtige symboliseert, zodat alleen het zuivere en essentiële Licht zal blijven schijnen.
Michaël staat voor ons klaar om ons te leiden en ons te beschermen tegen onrechtvaardigheid,
en hij helpt ons open te staan voor het eeuwigdurende.
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Engelen zijn verbonden met een ander bestaansniveau, een andere dimensie. De mens leeft in
de Derde Dimensie en de engelen in de Vijfde Dimensie. Deze dimensie is onzichtbaar voor
onze zintuigen. Onzichtbaar, maar wel werkelijkheid, dus geen droom of fictie. Het zijn geen
wezens van vlees en bloed, maar wezens met een energetisch lichaam. In de Bijbel staan meer
dan 250 verwijzingen naar engelen. Engelen zijn de beschermers van de mensheid door de
eeuwen geweest. Zij zijn noch mannelijk, noch vrouwelijk maar androgyn.
Hun taak is het om de mensheid boodschappen te brengen die
het menselijk bewustzijn verhogen en het Christusbewustzijn
in ieder mens kunnen ontwikkelen.
Ieder mens beschikt over een of meer persoonlijk
beschermengelen die hem/haar in alle incarnaties terzijde
hebben gestaan. Het verhogen van ons bewustzijn heeft te
maken met onze energieresonantie of ons trillingsgetal. Ieder
levend wezen beschikt over een bepaalde elektromagnetische
trilling. Mensen hebben een ander trillingsgetal dan dieren en
in het plantenrijk verschilt de resonantie weer ten opzichte
van het mineralenrijk. Hoe hoger het bewustzijn van een
wezen is des te sneller beweegt zich de energie. Mensen
kunnen dus ook onderling verschillen van trillingsgetal omdat
elk individu een eigen bewustzijnsgraad heeft. Er wordt wel
eens gezegd dat sommige mensen goed met elkaar overweg
kunnen omdat ze op dezelfde golflengte zitten. In feite
hebben ze hetzelfde trillingsgetal.
Boodschappen van aartsengel Michael:
http://wakkeremensen.blogspot.com/2018/08/aartsengel-michael-het-verhogen-van.html
Ook de Aarde wordt beïnvloed door de Christuskracht en is bezig om haar trillingsgetal
(Schumannresonatie) te verhogen. Het energetisch netwerk om de Aarde is zich aan het
vernieuwen. Dit netwerk bestaat uit leylijnen. Dat zijn energiebanen om de Aarde van
ongeveer 1,5 m breed en 1,5 m hoog, die een positief effect hebben op de omgeving. Op
knooppunten van leylijnen ontstaan leycentra. Dat zijn vortexen waarin de energie als een
wervelwind gaat ronddraaien. Eén beweging van het vortex gaat rechtsom de Aarde in, de
andere beweging is linksom richting Hemel. Hierdoor ontstaat een Hemel-Aarde verbinding,
een zogenaamde sterrenpoort.
Op deze krachtplaatsen is een verhoogde energie ( Boviswaarde) meetbaar
met wichelroede of pendel. Hier situeerde men vroeger kerken, klooster,
landkruizen, hunebedden en grafheuvels i.v.m. de positieve uitstraling.
Stonehenge in Engeland en de drie piramiden van Gizeh in Egypte zijn
eveneens gebouwd op leycentra en worden ook wel de chakra’s van de
Aarde genoemd samen met nog 11 andere hoofdleycentra.
Het oude netwerk van leylijnen, dat in de Atlantische tijd tot
stand is gebracht m.b.v. kristallen in de Aarde, wordt in de
huidige tijd opnieuw geactiveerd. Het leyraster vangt de hogere
frequenties (Christusbewustzijn) vanuit het hart van de Melkweg
op en verspreidt deze over de Aarde. Sommige mensen ervaren
dit vernieuwde leyraster of Christgrid als een deken van vrede
om de Aarde.
7
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Derde Dimensie
Tot 1987 was ons trillingsgetal nog vrij stabiel en bevond het overgrote deel van de mensheid
zich nog in een energieresonantie die ook wel de Derde Dimensie wordt genoemd. De sfeer
en energie van de Derde Dimensie kenmerkt zich door erg veel Ego-gedrag.
In de Derde Dimensie is het Ego de baas. Veel mensen willen alleen maar meer hebben en
zijn voor hun eigenwaarde afhankelijk van hun omgeving. Hoe meer ze bezitten, des te beter
anderen over hen denken. Heb je een betere opleiding, dan voel je je wellicht beter dan
diegene zonder opleiding. En kun je beter klussen dan iemand anders in jou omgeving, dan is
dat wellicht een aanknopingspunt voor je Ego om jou groter te doen voelen. Dit geldt ook
voor onze opvattingen over ons uiterlijk. Hoe goed of slecht ziet iemand eruit? Hoe
aantrekkelijk is iemand? Ziet die persoon er jong en fris uit? We baseren onze waarden en
normen vaak op uiterlijkheden. In de Derde Dimensie wil ons Ego ook altijd gelijk hebben of
geeft ons het gevoel dat we onze talenten toch niet kunnen ontwikkelen. Hierdoor maken we
ons zelf klein en afhankelijk. Het gaat hierbij dus vaak om slimmigheden en patronen om
anderen kleiner of groter te maken dan onszelf. We zijn niet allemaal exact gelijk, maar we
zijn wel uniek. Ons Ego, dat sterk verankerd is in de Derde Dimensie-frequentie kan en wil
dit niet bevatten. Deze Dimensie laat ons leven in tegenstellingen en bindt ons aan polariteit
of dualiteit.
Wij ervaren daarin alles in contrasten: goed en slecht, man en vrouw, licht of donker.
Gevoelens van angst, schuld, boete en zonde horen bij het bewustzijn van de Derde Dimensie.
Maar nu de Aarde en haar bewoners worden beïnvloed door het Christusbewustzijn wordt het
trillingsgetal van ieder levend wezen langzaam verhoogd. Ook Moeder Aarde is een levend
wezen dat bezig is om naar een hoger niveau te evolueren.
De volgende anekdote maakt duidelijk dat Moeder Aarde een levend wezen is, hoewel veel
mensen haar niet zo ervaren.
“Eens kroop een prachtige vlinders uit haar cocon, die
vast was gesponnen aan een hele oude sequoiaboom.
Haar leven was kort, slechts drie weken, daarna zou zij
eitjes leggen en sterven. Tijdens haar laatste levensdag
schrok zij van de oude boom omdat er geluid uit kwam.
De boom sprak tot de vlinder en groette haar. Maar de
vlinder antwoordde dat zij niet met een dood ding
wenste te praten en dat zij in haar hele vlinderleven nog
nooit een teken van leven van de boom had ontvangen.
De stam, de takken en de bladeren van de boom waren
volgens de mooie vlinders nog nooit van vorm of kleur
veranderd.”
De vlinder symboliseert eigenlijk een mensenleven, dat slechts een fractie van de
geschiedenis van onze planeet op Aarde aanwezig is. Velen zien de Aarde daarom als een
dood ding.
In feite is onze ‘living planet’ op weg om weer een stralend hemellichaam te worden.
De bewustzijnsverhoging van de mensheid kan alleen plaatsvinden als we ons ontdoen van
negatieve gevoelens over onszelf en anderen.
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Duistere krachten
In de Derde Dimensie, waarin wij leven, is de gevestigde orde van de mondiale
wereldsamenleving bijna zonder uitzondering gefocust op geld, status en macht. Zij worden
daarin gedomineerd door een Anglo-Amerikaans geheim genootschap genaamd de Illuminatie
of Deep State of Cabal. De leden van de Orde der Iluminatie bestaan uit bankiers,
industriëlen, mediamagnaten, religieuze orden en geheime diensten die bijna alle landen van
de wereld beïnvloeden. Vooral de superrijken zijn aangesloten bij deze organisatie. Zij
beheersen de Federal Reserve (Amerikaanse Bank) en de Council of Foreign Relations
(gesloten groep hoogbegaafden en extreem rijken die wereldpolitiek bedrijven).
De Illuminatie streven naar een Nieuwe Wereld Orde waarin macht en geld in handen komt
van enkele families en geheime orden zoals Skulls en Bones. Dat is in feite de ware reden van
de oprukkende globalisering.
Er zijn echter teveel mensen en te weinig Illuminati om de mensen
fysiek onder controle te houden. Daarom maken de Illuminati gebruik
van manipulatie van de mensheid via mindcontrol. Denk maar aan de
aanhoudende negatieve berichten die via de mainstream media worden
verspreid of herhalende reclame boodschappen.
Ze willen het denken en voelen van de massa manipuleren, opdat wij
ons leven gaan inrichten naar hun wensen. In feite willen ze de
mensheid als slaven kunnen behandelen.
Gevoelens van schuld, boete en zonde worden door deze groep en door
de huidige godsdiensten in stand gehouden en belemmeren de weg naar zelfbevrijding uit het
moeras van lijden en pijn. De huidige, door de illuminatie gecreëerde, controlemaatschappij
met zijn vele regels, wetten en protocollen houdt de mens bewust klein en afhankelijk.
We zijn door de gevestigde orde ( Bilderberggroep en Illuminatie) planmatig afhankelijk
gemaakt van medicijnen, olie, hypotheken, verzekeringen, tv., mobieltjes etc. Bovendien
informeren de mainstream media ons heel eenzijdig, omdat ook zij worden gecontroleerd door
de gevestigde orde.
Zie± ‘Fall of the Cabal’ deel 1 t/m 10 van Janet Ossebaard:
https://www.bitchute.com/video/sVbpkJ7ouEAc/
We blijven verstoken van juiste informatie over de betekenis van: graancirkels, UFO’s,
buitenaards leven, zelfgenezend vermogen van het lichaam, alternatieve energieën etc.
Via de mainstream media worden we voortdurend geconfronteerd met angsten. De negatieve
stroom van berichten maakt ons angstig voor: economische malaise, huizenmarkt,
klimaatverandering, IS, terrorisme, dodelijke ziekten e.d.
Hierdoor ontstaat een negatieve spiraal die onzekerheid en chaos creëert. Onder dergelijke
omstandigheden is de kudde gemakkelijk te manipuleren door de gevestigde orde. Werken tot
67 jaar, minder ontwikkelingshulp, geen natuurbehoud, verlaging van pensioen etc. Terwijl de
zelfverrijking en bonuscultuur binnen de gevestigde orde gewoon doorgaat. We worden net
als in de Romeinse tijd zoet gehouden met brood en spelen (voetbal en mobieltjes).
Ook ons klimaat wordt gemanipuleerd door geo-engeneering. Daarbij valt te denken aan:
1. HAARP: een installatie op Alaska die hoge frequenties via de ionosfeer weerkaatst naar de
Aarde en daar natuurrampen kan veroorzaken.
2. Chemtrails: daarbij worden zware metalen(barium, strontium, aluminium) met vliegtuigen
over ons uitgesproeid om onze gezondheid negatief te beïnvloeden en onze bewustwording te
beperken. Marcel Messings :boek ‘Worden wij wakker’ Om uit deze spiraal omlaag te
komen, zullen we ons dienen te bevrijden van de cultuur van de angst en in onafhankelijkheid
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en vrijheid onze eigen weg moeten zoeken. Daarbij dienen we de gevestigde orde te negeren
in hun streven naar meer medicijngebruik, verplichte inentingen, inhoudsloze t.v.
programma’s, digitale spelletjes zonder meerwaarde, ongewenst verzekeringen, genetisch
gemanipuleerd voedsel etc.
Zie David Icke ‘Human race get of your knees. The lion sleeps no more’
https://www.youtube.com/watch?v=5X5RWZHu_5I
Zie: ‘Thrive the movie: Gedijen, wat ter wereld zal er voor nodig zijn?’
https://www.youtube.com/watch?v=U25AtWcERko
Ascensie
De persoonlijke weg naar vrijheid en onafhankelijkheid is ons in de geschiedenis meerdere
keren voorgeleefd door de verrezen Meesters (Boeddha, Krishna, Jezus, Lao Tse….). Hun
boodschap voor de aardebewoners is duidelijk: ‘Heb uw naaste lief als uzelf’. Alleen door
liefde kunnen wij ons bewustzijnsniveau verhogen (ascensie) en ons verlossen van
negativiteit. Een verlossing uit negativiteit houdt ook in dat wij ons oordeel over anderen
mogen laten varen en het leven onbevangen en open tegemoet dienen te treden. Jezus zei
daarover: “Voorwaar ik zeg u; wie het Koninkrijk Gods niet ontvangt als een kind, zal het
voorzeker niet binnengaan”.
Wij worden in deze tijd gevraagd om een keuze te maken. Kiezen we voor liefde (Licht) of
voor angst (duisternis). Liefde zal ons bevrijden uit de ecologische, sociale en spirituele crisis,
angst houdt ons vast in de huidige patronen.
Het onderstaande liedje gaat over de keuze tussen angst of liefde.
Shawn Gallaway ‘ I choose Love’: https://www.youtube.com/watch?v=YHpy_k_kMTU
Niet alleen de mens dient zich in deze tijd te zuiveren van negativiteit om te evolueren.
Ook de Aarde is in een proces van zuivering en healing verwikkeld. De vele aardbevingen en
vulkaanuitbarstingen in diverse continenten zijn een bewijs dat de Aarde zich schoonmaakt en
spanning laat verdwijnen.
Een ander voorbeeld hiervan zijn de verwoestende krachten van water en wind die over delen
van de Aarde razen en daar overstromingen, tsunami’s en orkanen veroorzaken. Deze extreme
natuurverschijnselen zijn allemaal tekenen dat de Aarde een transformatieproces ondergaat.
Een gechannelde boodschap van Aartsengel Michaël via Ronna Herman :
‘Nog nooit in deze tijd van deze kosmische dag en hiermee bedoelen wij de evolutie van de
mensheid vanaf haar huidige begin, is er een dergelijk gouden kans voor de geestelijke
bewustwording, geestelijke groei en transformatie geweest. De tijd van wachten en
voorbereiden is voorbij.
U komt nu, als soort en als planeet in een kritieke fase van de evolutie op uw weg terug naar
de eenheid met de rest van Gods schepping. U gaat zonder twijfel vooruit naar de volgende
ring van de spiraal, net als de rest van het zonnestelsel, melkwegstelsel en universum.
Uw tijdschema en de gebeurtenissen veranderen zo snel dat het bijna onmogelijk is bij te
houden. Daardoor voelt u zich onzeker en uit het lood geslagen.
Wij willen u ervan doordringen dat de Aarde zich nu in een wervelwind van veranderingen
bevindt, de spiraal van de evolutie beweegt zich met verbazingwekkende snelheid en vooral
ten goede, maar voor velen lijkt het alsof u de donkere nacht van de ziel doormaakt…
Het is een verlossing van negatieve krachten, alles wat niet van het Licht is of niet vibreert op
een hogere frequentie van de elektromagnetische energie die uw Aarde en het zonnestelsel
doordringen, zal dit schoonmaakproces moeten ondergaan.’
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3. DE VIERDE DIMENSIE OF ASTRALE WERELD
De mens leeft op Aarde in de derde dimensie. Dat is een dimensie of bestaansniveau dat wij
met onze zintuigen kunnen waarnemen. (3 D = lengte, breedte en hoogte). Deze dimensie is
verbonden met de materiële werkelijkheid en bestaat uit de 4 aarderijken te weten:
mensenrijk, dierenrijk, plantenrijk en mineralenrijk.
De vierde dimensie ook wel hemel genoemd, voegt het element tijd toe en is niet meer
verbonden met de materiële werkelijkheid en is dus met onze zintuigen niet waarneembaar.
Alleen met het derde oog, helderziendheid, is 4 D waarneembaar. In deze tijd neemt het
contact met de vierde dimensie of hemel toe.
De sluier tussen 3D en 4D is langzaam aan het verdwijnen. We ontvangen steeds meer
informatie van de vierde dimensie of astrale wereld d.m.v. bijna-dood-ervaringen en
paranormale waarnemingen (heldervoelendheid, helderhorendheid en helderziendheid).
In onze slaap zijn we allemaal in staat om uit ons lichaam te treden en met ons geestlichaam
op reis te gaan. We blijven dan met het zilveren koord verbonden met ons fysieke en
etherische lichaam. We reizen dan in feite door de astrale gebieden (4D). Meestal zijn we ons
niet bewust van een verblijf in de astrale gebieden omdat er een sluier van vergetelheid
bestaat tussen de derde en vierde dimensie. Soms blijven er flarden informatie uit de vierde
dimensie als een droom bij ons hangen. Deze dromen bevatten vaak informatie over ons
leerproces op Aarde. Het komt voor dat een ziel uit het lichaam treedt met het astrale lichaam
om op ‘reis’ te gaan, maar door een plotseling geluid schikt en terugvalt in het lichaam. Dat
wordt vaak als een val ervaren.
De 3D en 4 D vormen samen de cyclus van leven en dood, de reïncarnatiecyclus. Deze cyclus
biedt de mens de mogelijkheid om geestelijk te groeien door in te dalen in de materie van de
Aarde om daar lessen te leren. Hierbij blijft er altijd ondersteuning van de beschermengel
bestaan hoewel de ziel zich daar niet altijd van bewust is. Tijdens elk leven op Aarde zijn
weer nieuwe lessen te leren die ons doen groeien in bewustzijn en liefdeskracht.
De wet van Karma (wat je zaait zul je oogsten) is van toepassing op de reïncarnatiecyclus. De
mate van Karma die we hebben ontwikkeld in een leven
bepaalt de uitdaging die we in een volgend leven zullen
tegenkomen. De Aarde is dus de leerschool en de
vooruitgang in bewustzijn wordt in de sferen samen met
jou beschermengel en andere lichtwezens geëvalueerd.
Daarbij bestaat er geen oordeel over jou doen en laten
maar vindt er een bespiegeling plaats vanuit liefde. Na
verloop van tijd wordt er met jou goedkeuring een
nieuwe incarnatie voorbereid, waarin negatief Karma kan
worden ingelost.
De wet van Karma zorgt voortdurend voor een
uitbalancering in het leerproces. Wie in het ene leven
dader is geweest zal in het volgende leven slachtoffer
zijn. Vaak worden de karmische processen uitgespeeld
binnen familieverbanden.
Hierdoor ervaren we deze processen de ene keer als
vader, dan weer als broer of echtgenote.
Elke ziel maakt in de reïncarnatiecyclus meerdere levens
mee. De ziel daalt dan af in een nieuwe persoonlijkheid
door middel van de foetus in de baarmoeder. Die
persoonlijkheid is uniek in dat specifieke leven en kiest daarin zijn eigen leefomstandigheden
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zoals ouders, broers, zussen, woonplaats, religie en ras. Deze omstandigheden zijn zorgvuldig
gepland in samenspraak met de beschermengel en andere lichtwezens. Na de dood keert de
ziel terug bij de zielsfamilie en zal van daaruit weer worden voorbereid op een nieuwe
incarnatie. Sommige zielen ontmoeten op aarde een soulmate, waarschijnlijk een lid van de
zielsfamilie, vandaar de perfecte onderlinge afstemming.
De astrale werelden worden ook wel de hemelse sferen genoemd. Na onze fysieke dood
kunnen wij deze sferen bereiken. In de christelijke kerken werd gesproken over de Hemel en
de hel. Dat zijn de beide uitersten in de astrale wereld. De RK kerk heeft ,door het creëren van
een angstcultuur gericht op boete, schuld en zonde, veel gelovigen na hun dood de lagere
astrale gebieden in geloosd.
Zodra wij sterven wordt het zilveren koord tussen fysiek lichaam en geestlichaam verbroken.
Dan treedt de ziel en een deel van het geestlichaam (emotioneel en mentaal lichaam) uit via
het hoofd Afhankelijk van onze bewustzijnontwikkeling op Aarde stemmen wij ons af op de
sfeer die qua frequentie bij ons past.
Aardegebonden zielen met een beperkt bewustzijnsontwikkeling, die sterk gebonden zijn aan
de materie (geld, bezit, voedsel) hebben vaak moeite om de aarde te verlaten. Zij beseffen
dikwijls niet dat ze dood zijn en geen lichaam meer hebben. Ze blijven letterlijk rondspoken
op Aarde zonder een fysiek lichaam. Ze proberen contact te krijgen met levende mensen en
kunnen zich aan het aura van een levende vastklampen. Hierdoor kunnen de dolende zielen
een levende persoon energetisch leegzuigen, waardoor deze uitermate vermoeid en verward
kan raken.
De lage sferen waarin dolende zielen zich bevinden wordt ook wel hel genoemd. Een sfeer
met weinig liefdeskracht en beperkt bewustzijn. Zo zal elk mens zich afstemmen op die sfeer
die qua frequentie en bewustzijn bij de ziel past. Vanuit de hogere sferen wordt voortdurend
geprobeerd om inzicht en wijsheid te brengen bij diegenen in de lagere sferen vertoeven zodat
ook zij in bewustzijn kunnen groeien naar het Licht. Het is een kosmische wetmatigheid dat
een ziel uit een hogere sfeer een ziel uit een lagere sfeer wel kan beïnvloeden maar niet
andersom.
Iedereen komt automatisch bij die sfeer uit waar de ziel thuishoort. Overledenen die zijn
gestorven met een hoge liefdeskracht stemmen zich af op een hogere sfeer in het zogenaamde
Zomerland. Daaronder bevinden zich de sferen van het Schemerland en de laagste sferen
worden dus Duister of de Hel genoemd. In tegenstelling tot dat wat de kerken ons altijd
hebben voorgehouden zijn wij zelf diegenen die zich door afstemming aansluiten bij een
bepaalde sfeer. Niemand anders kan ons daartoe veroordelen.
Het ‘landschap’ in de sferen is afgestemd op de mate van liefde en bewustzijn die men had op
Aarde. Wie op Aarde geen respect heeft getoond voor medemensen en heeft geroofd en
gemoord zal in een gelijke omgeving in de astrale wereld komen, mits de persoon tijdens het
stervensproces berouw heeft getoond. Wie Aarde en mens als een ware rentmeester heeft
behandeld zal in de astrale wereld een omgeving binnentreden van grote schoonheid en
harmonie. Het gezegde ‘zo beneden, zo boven’ is hierbij volledig van toepassing. In elke sfeer
creëren de bewoners hun eigen werkelijkheid in kleur, vorm, klank en geur.
De hoogste sfeer wordt ook wel de zevende hemel genoemd. Vandaar het spreekwoord: ‘je in
de zevende hemel voelen’. Deze sfeer biedt de mogelijkheid om uit de reïncarnatiecyclus te
stappen. Meesters zoals Boeddha, Jezus en Krishna noemen dat verlichting. Zij hebben ons
ingewijd in de universele wijsheden om onthechting van materie te bewerkstelligen. In
vroegere tijden konden slechts enkele mensen worden ingewijd in de mysteriescholen. Op dit
moment staan wij als mensheid aan de vooravond van een groot transformatieproces van
bewustzijn. De gehele mensheid ontvangt een groots geschenk namelijk collectieve inwijding
in de universele wijsheden. Daardoor wordt de weg vrijgemaakt om zowel op Aarde als in de
sferen door te groeien naar de Vijfde Dimensie. Het bestaansniveau van de engelen.
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4. ONTWAKEN

Harmonische Convergentie
Het proces van transformatie van de Aarde en haar bewoners, ook wel Ascensie genaamd, is
gestart in 1987. Volgens channelingen het begin van de Harmonische Convergentie. Hierdoor
vindt er een hernieuwd contact plaats tussen de mensheid, de engelenwereld en de
natuurwezens.
‘Op 17 en 18 augustus 1987 vond de Harmonische Convergentie plaats. De Harmonische
Convergentie is een planetenconstellatie die eens in de vijfduizend jaar voorkomt, waarbij
drie planeten in het teken leeuw staan en een grote driehoek vormen. Het was tevens het einde
van de Azteekse kalender van 5000 jaar.
Dit moment in de tijd, een sterrenpoort, vormde het begin van een periode van
aardetransformatie die tot 2012 duurt. Het is de opmaat naar een nieuw bewustzijn dat door
velen het Aquariustijdperk wordt genoemd, analoog aan het sterrenbeeld Waterman waarin
de aarde zich nu beweegt. Dit tijdperk duurt +/-2000 jaar en volgt het tijdperk van de Vissen
op dat werd aangekondigd met de komst van de Messias en het begin van de westerse
jaartelling vormt. Tijdens de Harmonische Convergentie verzamelden zich duizenden mensen
op de hoofdaarde-chakra’s over de hele wereld om als het ware getuigen te zijn maar tevens
ontvangers en leiders van de nieuwe energie die vanuit de kosmos op aarde indaalde. Het was
een van de krachtigste momenten van transformatie in het collectieve bewustzijn.
Een voorspelling uit de Maya-traditie over dit moment zei het volgende: ‘144.000 sunteachers
would awaken in their dream-living bodies and the wheels of colour would start to turn.’
www.tonvanderkroon.nl
De sluier tussen Aarde ( 3D) en Hemel (4D) wordt dus langzaam opgeheven. Deze sluier
heeft heel lang bestaan en zorgde ervoor dat geïncarneerde zielen zich niets konden
herinneren van hun verblijf in de hemelse sferen. Bij de geboorte gaat, sinds het bestaan van
de sluier, elk mens door het ´bad der vergetelheid´, zoals Plato dat noemde. Hierdoor wist de
mens niet meer waar hij vandaan kwam, wat zijn taak op Aarde was en wat zijn
eindbestemming zou zijn.
Hoe ontdekt elk individu dan toch zijn ware herkomst en zijn levenstaak in de tijd die hem of
haar wordt gegeven op deze aardbol? En hoe weet de mens waar hij na de dood zal
verblijven?
Deze zingevingvragen worden in een tijd van materiële overvloed in vooral de westerse
landen niet gauw gesteld. Menigeen gelooft nog steeds dat wij in de best denkbare
maatschappij leven. Zij zijn er van overtuigd dat de mensheid op de goede weg is. Zij geloven
in de schone schijn en zien overal vooruitgang. Volgens hen zal de mensheid in de toekomst
in staat zijn om alle problemen m.b.v. digitale techniek op te lossen. Tegen beter weten in
blijven zij daarop hopen. Zij voelen zich vrij en beseffen niet in welk een glazen kooi ze zich
bevinden. Zij hebben geleerd dat angst, zorgen, pijn en verdriet nu eenmaal bij het leven
horen. Zij klampen zich vast aan hun materiële schijnzekerheden en sluiten zich af voor wat
ze niet willen zien en niet willen horen.

Maar is de werkelijkheid niet totaal anders?
Is het niet zo dat onze economische voorspoed ons blind heeft gemaakt voor het lijden van
veel mensen in ontwikkelingslanden aan honger, armoede, oorlog, ziekte en vervuiling.
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Terwijl de ene helft van de wereldbevolking in overvloed kan leven en zich bezig houdt met
vakanties, auto’s, diëten, twitteren en appen, leeft de andere helft van de wereldbevolking
onder erbarmelijke omstandigheden en is alleen maar bezig om in de eerste levensbehoeften
als water, voedsel, kleding en onderdak te voorzien. Als het economisch ‘minder’ gaat in het
rijke westen is een van de eerste bezuinigingen, die op ontwikkelingssamenwerking.
Is het niet zo dat we blind zijn geworden voor de ernstige vernietigingen van onze planten en
dierenwereld, waardoor het ecologische evenwicht op Aarde wankelt. We zijn apathisch
geworden voor de massale vernietiging van de tropische wouden, de medicijnkast en de
longen van de Aarde. Veel dier- en plantensoorten worden ernstig bedreigd in hun
voortbestaan doordat de mens hun leefgebieden vergiftigd en verbrand heeft of in cultuur
heeft gebracht.
Daarnaast dreigt nog steeds de totale vernietiging van de Aarde door de dreiging van
nucleaire wapens. De natuur is onze waardevolste levensbron, zonder haar is leven op Aarde
onmogelijk. De manier waarop we haar behandelen doet denken aan een bewuste poging tot
zelfvernietiging van het menselijke ras en al het overige leven op deze planeet.
Ook onze spirituele armoede is schrijnend. Velen geloven helemaal niet in een relatie met de
hogere wereld. Kerstmis is in het westen verworden tot een materialistisch feest van
amusement, met veel eten en drinken. De spirituele betekenis van de geboorte van het kindje
Jezus is voor veel mensen verloren gegaan.
De symboliek van de kerststal spreekt echter voor zich. Het kindje Jezus dat geboren wordt in
een donkere grot symboliseert eigenlijk de geboorte van het Christus licht in ons verduisterde
hart. De os en de ezel in de stal staan voor de dierlijke instincten van de mens. Door
koppigheid en domheid ziet de mens het Licht in zichzelf niet en evenmin in anderen. Josef
en Maria symboliseren de gewone, stoffelijke mens, die zichzelf heeft opengesteld voor het
Christusbewustzijn. Zij brengen een kind ter wereld, Jezus, dat later de Christus wordt. De
drie koningen staan symbool voor de uitverkorenen of ingewijden, die de ster (het Licht) al
hebben gezien. Zij nemen goud, wierook en mirre mee. Respectievelijk vertegenwoordigen
deze geschenken het spirituele, het mentale en het stoffelijke in de mens. De herders
symboliseren de massa, die een ander teken nodig hebben. Aan hen verschijnt een engel die
hen laat zoeken naar een kindje gewikkeld in doeken en liggend in een kribbe. De opdracht
van de gewone mens is dus om naar de Ziel te zoeken, die gewikkeld is in het binnenste van
hun hart.
Ook in ons onderwijs zijn we ver afgedwaald van de essentie. Het onderwijssysteem met haar
digitale controle mechanisme is leidend geworden en niet meer de persoonlijke ontwikkeling
van kinderen. Bovendien leren we onze kinderen geen universele wijsheden, maar overladen
ze met kennis waar ze feitelijk niets aan hebben. Eenzijdige intellectuele kennisoverdracht is
funest en beknot alle creatieve en inventieve eigenschappen van kinderen. In het onderwijs
worden hierdoor bijzaken tot hoofdzaken gemaakt en omgekeerd. Aan elementaire kennis
over het mens-zijn wordt voorbijgegaan. Dat we als mens verbonden zijn met de natuur,
seizoenen, planten, dieren, zon en maan wordt alleen op de Vrije school onderwezen. Andere
onderwijsvormen hebben daar ‘geen tijd voor’.
Dat het menselijk lichaam slechts het voertuig is van de geest en we bij de dood onze fysieke
jas uittrekken, in een lichtlichaam verder leven, overleden familie en bekenden weer
ontmoeten en ons voorbereiden op de volgende reïncarnatie is Universele Wijsheid, maar
blijkbaar niet belangrijk.
De Wet van Karma (wat je zaait, zul je oogsten) is van toepassing op elk mensenleven en
iedereen kan daardoor leren om bewust te handelen. Deze Kosmische Wet is bij de meeste
mensen echter volledig onbekend. Het naleven van de Wet van Karma (wat gij niet wilt dat u
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geschiedt, doe dat ook een ander niet) zou onze hele maatschappij positief kunnen
veranderen.
Natuurvolkeren als de Indianen, Eskimo’s en Aboriginals worden door de westerse landen
vaak beschouwd als primitieve en onbeschaafde culturen. Maar zijn zij niet diegenen die wel
de kern van het menselijk bestaan doorgeven aan hun nageslacht en rentmeester zijn over
Moeder Aarde, omdat zij nog een levende relatie met de Geestelijke Wereld kennen. In feite
hebben zij nooit hun Vader en Moeder verloochend, maar de Aarde-Hemel verbinding door
de eeuwen heen in stand gehouden. Eigenlijk is de moderne mens niet in staat gebleken om te
constateren dat de wereld op dit moment de grootste ecologische-, sociale-, en spirituele crisis
ooit beleeft.
Wanneer worden we ons bewust van deze crisis die het leven op Aarde als nooit tevoren
dreigt te vernietigen? Wanneer ontwaken we?
Zolang het leven zijn gangetje gaat en er geen dramatische veranderingen plaats vinden,
accepteren de meeste mensen hun leven. Er wordt pas nagedacht over het leven als er
persoonlijke en ingrijpende veranderingen plaatsvinden. Zingevingvragen worden gesteld op
een moment dat iemand zijn baan verliest, financiële tegenslagen ondervindt, overspannen
raakt of bij ziekte van onszelf of onze naasten. Ook bij het overlijden van familieleden of
vrienden stellen we ons vragen over de zin van het leven.
Meestal is het ontwaken uit de beperktheid en duisternis van ons huidige materiële leven een
proces van pijn, verdriet en grote omschakelingen. Dit is echter wel het startpunt naar een
zoektocht, die de mens kan brengen bij zijn oorsprong en zijn levensdoel.
Deze zoektocht wordt ook wel het zielspad genoemd dat ieder mens moet gaan op weg naar
het Licht. Een zoektocht die een nieuw levensperspectief kan opleveren en de mens opnieuw
bekend maakt met zijn ware spirituele afkomst en grootsheid.
Weksignalen
Hieronder een aantal aanwijzingen dat het ontwakingsproces NU in volle gang is:
1. De spirituele interesse van mensen neem toe. We verdiepen ons in engelen, bijnadood-ervaringen, handoplegging, kruidentherapie, gechannelde berichten van
verrezen meesters, graancirkels en contact met buitenaardse beschavingen.
Zie: http://wakkeremensen.blogspot.com/
2. Mensen zijn op zoek naar innerlijke spiritualiteit, die ze niet meer kunnen vinden in
de vastgeroeste instituten zoals de kerk. Men wenst niet langer te worden overladen
door boete, schuld en zonde aan de ene kant, terwijl de kerk haar best doet om
seksueel misbruik van kinderen door voorgangers in de doofpot te stoppen.
3. We gaan op zoek naar holistische geneeskunde en herontdekken het zelf genezend
vermogen van ons lichaam en geest. Mensen doorzien de reguliere geneeskunde
als een middel om symptomen te bestrijden zonder de werkelijke dieperliggende
oorzaken te achterhalen. Het hoofddoel van de farmacie is om geld te verdienen en
niet om mensen beter te maken. Zie: www.wanttoknow.nl
4. De rol van financiële instellingen als banken en verzekeringsmaatschappijen is het
publiek na de economische crisis van 2008 volledig duidelijk geworden. We beseffen
dat zij geen dienstverlenende instellingen zijn, zoals ze ons graag doen geloven, maar
hoofdzakelijk gericht zijn op winstbejag en zelfverrijking van de top (bonuscultuur).
Zie Ad Broere: ‘Geld komt uit het niets’
https://www.youtube.com/watch?v=CMVkZyxcTEY
5. We worden ons bewust van de gevolgen van de controlerende overheid m.a.g. een
extreme bureaucratie. Door alle wetten, regels en protocollen wordt ons
verantwoordelijkheid en vrijheid ontnomen. De digitale administratieve
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verplichtingen in zorg en onderwijs verlammen een adequate en mensgerichte aanpak.
Het raadgevend referendum is afgeschaft waardoor we vier jaar lang monddood zijn
gemaakt.
6. Onverklaarbare verschijnselen als graancirkels en UFO-waarnemingen zijn aan de
orde van de dag. Zij maken ons bewust van het feit dat wij in het universum zeker
niet de enige levensvorm zijn. De UFO waarnemingen worden mondiaal bevestigd
door oud-militairen. Zie http://www.disclosureproject.org/)
Het zijn signalen afkomstig van onze Galactische familie van Licht.
UFO sightings : https://www.youtube.com/watch?v=IVNnmGkQ5wA

Graancirkels

Van alle weksignalen zijn de graancirkels wellicht de meest mysterieuze en
creatieve verschijnselen die op dit moment overal ter wereld verschijnen. Maar
wat is een graancirkel nu eigenlijk precies? Waar komen ze vandaan en hoe
worden ze gemaakt? Zijn het boodschappen vanuit een andere dimensie,
landingsplaatsen van UFO's of slechts kunstwerken gemaakt door creatieve
grappenmakers?
Een feit is dat bepaalde graancirkelformaties eenvoudigweg niet door
mensenhanden vervaardigd kunnen worden. Verschillende wetenschappers
proberen dit natuurverschijnsel te verklaren maar staan nog voor talloze
vraagtekens.
Graancirkels ontstaan al sinds vele jaren en er zijn weinig mensen die nog nooit
van graancirkels gehoord hebben. Maar weinig mensen weten dat al in de
Middeleeuwen over graancirkels gesproken werd, en dat er al heel duidelijke
tekeningen van bestaan die dateren uit de zeventiende eeuw.
Graancirkels worden het hele jaar door gevonden, en ontstaan in alle soorten
planten (koren, maïs, mosterdplanten, spinazie, aardappelen, gras) maar ook in
sneeuw, ijs en gewoon in de aarde. In die zin is de term "graancirkel" niet
volledig, ook al omdat de simpele cirkelvormen uit de beginjaren inmiddels zijn
veranderd in heel ingewikkelde symbolen. Graancirkels worden over de hele
wereld aangetroffen, maar komen het meest voor in Wilshire in Engeland. Daar
bevindt zich namelijk het hartchakra van de Aarde: Stonehenge.
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Graancirkels worden door de meeste mensen uitgelegd als het werk van creatieve
grappenmakers, die graan platdrukken met behulp van simpele werktuigen, zoals
planken of tuinrollers. We spreken dan over een ‘’hoax’’ of namaakgraancirkel.
Het graan in een dergelijke cirkel is geknakt.
Maar bijna niemand weet dat deze verklaring niet kan uitleggen hoe de talloze
goed gedocumenteerde gewasafwijkingen in vele graancirkels ontstaan. Zo is
bijvoorbeeld al meerdere keren aangetoond, met behulp van wetenschappelijk
experimenten, dat ernstige biofysische afwijkingen kunnen optreden in de
gewassen nadat een graancirkel ontstaat. Deze ontdekkingen zijn verschillende
keren gepubliceerd in serieuze, wetenschappelijke vakliteratuur, en zijn niet het
gevolg van handmatig platdrukken.
Een ander verschijnsel, dat zich vaak voordoet in en om de graancirkels, is de
waarneming van zwevende, heldere, "lichtbollen". De vele foto’s hiervan en de
filmopnames (zie onderstaande link) van lichtbollen die in enkele seconden een
graancirkel ter grote van een voetbalveld tot stand brengen en de talloze
verklaringen van ooggetuigen die beweren te hebben gezien hoe deze lichtbollen
een graancirkel maakten, hebben de gemoederen inmiddels ernstig beroerd.
Weinig mensen weten echter, dat deze "lichtbollen" , ook wel orbs genoemd,
hele duidelijke sporen kunnen achterlaten, in de vorm van uitgedroogde
plantenstengels of perfect ronde brandsporen op metalen en houten oppervlakken.
Deze sporen kunnen door iedereen duidelijk worden gezien en gecontroleerd. Als
graancirkels ontstaan door lichtbollen is het graan gebogen en in staat om gewoon
door te groeien.
Graancirkels worden in de main stream media simpelweg doodgezwegen of
belachelijk gemaakt. Maar de bewijzen van biofysische afwijkingen, chemische
afwijkingen, fysieke afwijkingen en analysen van de geometrische patronen
vormen een overduidelijk bewijs dat we hier met een uitzonderlijk interessant
fenomeen te maken hebben.
Volgens mij zijn de graancirkels boodschappen van buitenaardse beschavingen
om ons d.m.v. geometrische patronen bewust te maken van de grote
veranderingen die ons te wachten staan.
You Tube: ‘Crop Circle Document; Balls of Light’
https://www.youtube.com/watch?v=qa46GC8q7m8
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Channeling van De Groep via Steve Rother:
Aarde: het collectief van alle menselijke vibraties: ‘Net zoals jij een collectief bent van al je
gedachten, is de Aarde een collectief van alle menselijke vibraties. Biologie is van de Aarde
en je energetische verbinding verbindt je met de Moeder, op manieren die je nu nog niet
begrijpt. Je bent van de Aarde en draagt die vibratie als je basis. Jullie hebben allemaal een
persoonlijke relatie met de Moeder. Wanneer je ervoor kiest deze relatie op te bouwen en
samen te werken, zul je ontdekken wat een machtige bondgenoot je hebt die je op elk gebied
kan helpen. Leer in harmonie met de Aarde te leven en het leven zal vol vreugde worden.
Terwijl het Spel voortgaat, begint de mensheid te ontwaken en in steeds hoger tempo vooruit
te gaan. Velen van jullie hebben de afgelopen zes maanden meer energie in beweging gezet
dan in de afgelopen zes levens. De voortgang naar hogere vibraties binnen het menselijke ras
is versneld. En omdat de Aarde een collectief is van menselijke vibraties, gaat ook zij in een
hoger tempo naar een hogere vibrationele staat. Veel van die veranderingen zijn zichtbaar in
veranderende weerpatronen en natuurrampen. Om dat volgende vibratieniveau te bereiken
moet de Aarde haar vrouwelijke energieën weer in balans brengen. We hebben hierover al
eerder gesproken in "de terugkeer van Merlia". Dat gebeurt nu doordat de Aarde haar
vibratie aan het veranderen is. Als jij je vibratie verhoogt wordt dit toegevoegd aan het
collectief en dat zorgt er weer voor dat de Aarde naar een hoger niveau gaat. Wanneer
Moeder Aarde haar vibraties verandert, gebeurt het regelmatig dat haar en jouw vibraties
niet met elkaar gelijk lopen. Dit zijn perioden die erg moeilijk zijn voor de menselijke
conditie, omdat ze stress veroorzaken die haar uitwerking heeft op vele niveaus.
De overgrote meerderheid van de mensen zal gemakkelijk door deze periodieke,
oncomfortabele perioden heen komen. Het zijn de mensen die vasthouden aan oude idealen,
die het verzet veroorzaken dat kun je zien bij sommige regeringen op Aarde. Degenen die
zich vastklampen aan idealen die niet langer in overeenstemming zijn met de hogere vibraties
van de Nieuwe Aarde zullen zichzelf telkens weer in de weerstand vinden. Jullie hebben
kunnen zien hoe verschillende regeringsleiders proberen de nadruk te leggen op oude idealen
die niet in harmonie zijn met de "Tweede Golf van Bekrachtiging" die nu op het Speelbord
aanwezig is. Die situaties zullen regelmatig opduiken want deze mensen zien dat zij de
controle beginnen te verliezen. Deze situaties komen direct voort uit een gebrek aan
vibrationele overeenstemming met de energie van de Aarde en wanneer ze getolereerd
worden, zouden ze veranderingen binnenin de Aarde kunnen belemmeren.
De verandering van Moeder Aarde is gaande. Jullie handelingen zullen de manier bepalen
waarop deze verandering tot stand komt. Naarmate de tijd verstrijkt zal jullie verbinding met
de Moeder steeds duidelijker worden. Wanneer de energie op het Speelbord in de verkeerde
richting gestuurd wordt, tegengesteld aan de Universele energie, zal de reactie vaak
zichtbaar worden als een catastrofale gebeurtenis. De totaal-vibratie van de mensheid neemt
een tijdelijke duik, wanneer leiders ideeën proberen door te drukken die tegen de Universele
energie in gaan. De Universele energiestroom zoekt balans door vermenging. Wereldwijde
menselijke handelingen tegen deze stroom in zullen resulteren in soortgelijke ingrijpende
reacties binnenin de Aarde. Jullie zijn veel meer in controle over jullie omgeving dan jullie je
realiseren‘
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5. 2012
Atlantis
Ongeveer 9.500 jaar voor Christus werd het eilandenrijk van Atlantis, waarschijnlijk gelegen
langs de kusten van de Atlantische oceaan, getroffen door een apocalyptische ramp. Deze
ramp staat in de Bijbel beschreven als de zondvloed. Veel Atlantiërs zijn toen door grote
watermassa’s verzwolgen. De weinige overlevenden zijn aan de vooravond van die ramp
gevlucht naar o.a. Yucatan (Mexico), Egypte en Tibet.
Op tal van plaatsen zijn hun sporen, "vingerafdrukken" nog terug te vinden. Het gaat om
bouwwerken (tempels en piramiden) die verrassende overeenkomsten vertonen en
overstelpend bewijsmateriaal leveren van een zeer geavanceerde kennis van bouwtechnologie,
geneeskunde, sterrenkunde, astronomie, cartografie, meetkunde en wiskunde. Het heeft er alle
schijn van dat de overlevenden van een zeevarende natie in een ver verleden de Atlantische en
Stille Oceaan overstaken, lang voor Christoffel Columbus en andere ontdekkingsreizigers dat
deden.
Een film over de verloren beschavingen: Graham Hancock ‘Quest for the lost civilications’
https://www.youtube.com/watch?v=YQZJ38E64jo
Tal van bouwwerken, zowel op het vasteland als onder water, op geografisch zeer verspreide
plaatsen op aarde, lijken plots uit het niets te zijn ontstaan, maar in werkelijkheid hebben ze
geput uit één gezamenlijke bron, een onbekende beschaving, die wij gemakshalve Atlantis
noemen. Die gebouwen en ruïnes waren als het ware middelen om allerlei gecodeerde
boodschappen door te geven betreffende de ons omringende kosmos. Voorbeelden van deze
overblijfselen van de Atlantische cultuur zijn de piramide van de jaguar in Tikal in Guatemala
en de piramides op het plateau van Gizeh in Egypte. Deze laatste drie piramides staan in
dezelfde gradenstand als het sterrenbeeld Orion.
Na de ondergang van Atlantis heeft de mensheid haar eenheidsbewustzijn verloren en is
afgedaald naar de Derde Dimensie. Vanaf die tijd bevindt de mensheid zich in een lange
periode van verduisterd bewustzijn. Deze periode vanaf ongeveer 9.500 jaar voor Christus tot
aan 1987 (Harmonische Convergentie) wordt ook wel de Galactische Nacht genoemd.
In de overgangstijd tussen 1987 en 2012 (Apocalyps) vindt de start plaats van een collectief
ontwaken van de mensheid. We kunnen in vrije wil beslissen of we ons weer bewust willen
worden van onze goddelijke oorsprong. Elk mens heeft een Goddelijke vonk (Ziel) in
zichzelf. Velen zijn zich nog niet bewust van die goddelijke oorsprong.
Dit ontwakingsproces van het innerlijke Licht heeft door de eeuwen heen plaats gevonden bij
slecht enkele mensen die waren ingewijd in de universele mysteriën. De grote massa bleef
verstoken van deze inwijdingsweg.
In de huidige situatie wordt echter de totale mensheid en de Aarde benaderd door de hogere
frequenties vanuit het hart van de Melkweg om te leren luisteren naar de influistering van de
Ziel. Vanaf de start van de Harmonische Convergentie in 1987 begint deze impuls ons met
steeds grotere kracht te beïnvloeden.
Door de jaren heen is dit grote veranderingsproces van de Aarde en haar bewoners al diverse
keren voorspeld. Volgens overleveringen van oude natuurvolken zoals de Hopi- indianen en
de Sioux-indianen in Noord-Amerika eindigt ons huidige tijdperk in 2012. De Sioux-indianen
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beschouwden de geboorte van een witte bizon in 1994 als een belangrijk signaal voor de
komst van de Nieuwe Tijd. Er begint volgens hen dan een nieuw hoofdstuk in de relatie
tussen de Hemel en de Aarde.

Hopi-voorspellingen
Hopi Indianen geloven dat bij de komst van de ware witte man, Pahana, de vierde wereld op
zijn einde zal lopen. Deze ‘’true white brother’’ heeft een deel van de stenen tabletten bij zich
die werden gemaakt tijdens de separatie in het begin van de vierde wereld. De overgangstijd
tussen de vierde en de vijfde wereld noemen de Hopi de Purificatietijd.
De tekens die de komst van Pahana voorspellen zijn bijna allemaal vervuld, daarna begint de
vijfde wereld.

Grottekening van de
Hopi-indianen. Gaat
de mensheid ten onder
of is er nog een
uitweg?

Hieronder staan deze tekens vermeld:
Dit is het eerste teken: Ons is verteld over de komst van witte mannen, lijkend op Pahana,
maar niet levend zoals Pahana. Mensen die land namen dat niet van hen was, en die hun
vijanden doden met donder.
Dit is het tweede teken: Ons land zal draaiende wielen zien komen, gevuld met stemmen.
Mijn vader zag deze profetie uitkomen toen de witte mannen hun families over de prairies
brachten.
En dit is het derde teken: Een raar beest, als een Buffalo maar met grote hoornen, zal het land
in grote nummers overspoelen. De komst van de witte mensen en hun vee.
En dit is het vierde teken: Het land zal worden doorkruist door een ijzeren slang (de trein)
En dit is het vijfde teken: Het land zal worden doorkruist door een gigantisch spinnenweb (de
telegraaf)
En dit is het zesde teken: Het land zal worden doorkruist met rivieren van steen die
weerspiegelen in de lucht (asfalt)
En dit is het zevende teken: Je zult horen dat de zeeën zwart kleuren, en het leven zal sterven
in de zeeën. (olierampen)
En dit is het achtste teken: Je zult horen van jongeren die hun haar lang dragen, zoals mijn
volk. En ze zullen in de stammen wonen om van hun wijsheid te horen. (flowerpower)
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En dit is het negende en laatste teken: Je zult horen van een woonplaats in de hemel, die zal
vallen met een grote klap. Het zal lijken op een blauwe ster (implosie van een ster in 1987 en
2007 die beiden een blauwe gloed achter de zon hebben veroorzaakt).
Zeer snel na deze gebeurtenissen zullen onze rituelen verdwijnen.
Maya-kalender
De Maya’s beschouwen zich als de nazaten van de Atlantiers. De Maya-cultuur uit MiddenAmerika hadden tijdkalenders opgesteld die eindigen in 2012. Deze Maya beschaving was en
is zeer geavanceerd met betrekking tot de tijdwetenschap. Hun hoofdkalender is een van de
meest accurate van deze planeet. Ook in ons huidige digitale tijdperk blijken de berekeningen
bijzonder precies te zijn. De Mayakalenders waren zeer nauwkeurig. Computer berekeningen
hebben uitgewezen dat hun berekeningen slecht enkele duizendsten afweken van digitale
berekeningen. De komst van de Spaanse veroveraar en goudzoeker Cortes in 1519 in ZuidMexico werd door hun voorspeld. Dat was het begin van de periode van de 9 hellen.
Ze hebben zelfs 22 kalenders in totaal die vele tijdcyclussen van het Universum en het
Zonnestelsel bestrijken.
Volgens de Maya’s eindigde de vorige wereld in 1987. De
volgende wereld start in 2012. Deze tijd wordt de Apocalyps
of openbaring genoemd. Dit betekent dat de Waarheid zal
worden geopenbaard. In deze overgangstijd naar het
Watermantijdperk is het ook nodig dat we ons door onze
eigen problemen werken, zowel individueel als collectief. De
nieuwe wereld is volgens de Maya’s nog onbeschreven. Dat
betekent dat het aan ons is, als medescheppers, om de nieuwe
wereld en de nieuwe beschaving die we wensen te creëren.
De Maya sjamaan Don Cirilo Oxlan, ook wel Zwervende
Wolf genaamd, voorspelt:
‘Omstreeks het jaar nul (2012) zullen stukken Aarde overstromen en zullen stukken land
omhoog komen. Deze tijd is erg dichtbij, maar het is nog niet duidelijk waar wat gaat
gebeuren. De Maya profetieën gelden niet alleen voor de Maya's, maar gelden voor de hele
planeet. De mensen zijn nu aan het ontwaken en na het jaar nul zal er een nieuwe hoop zijn,
een nieuwe manier van leven zonder wraak, uitbuiting, racisme, haat en vervuiling, maar met
veel geluk en vrede. Laat het licht worden Laat de dageraad komen, zodat de mensen kunnen
leven in vrede en geluk. We zullen gaan begrijpen dat de Aarde niet van ons is en zomaar
kunnen vernietigen, maar dat we haar moeten beschermen en bewaren’.
De voorspellingen spreken over de terugkeer van voorouders en wijze mensen. De terugkeer
van de voorouders stelt volgens Zwervende Wolf de oeroude kennis voor, die terugkeert.
De wijze mensen zijn mensen die zich zorgen maken over de Aarde en de boodschap der
voorspellingen willen verspreiden. Volgens Zwervende Wolf zullen veel mensen sterven
omdat ze geen afweer hebben in onze vervuilde omgeving.
Hij voorziet grote regeringsconflicten tussen staten, ziektes, aardbevingen, overstromingen,
meer geweld, hongersnood, droogte en nog veel meer vervuiling van water, lucht en Aarde.
"En deze problemen zijn niet meer met dollars op te lossen". Zwervende Wolf houdt zich
zodoende veel bezig met "de genezing van moeder Aarde die een nieuw tijdperk baart wat
met hevige weeën gepaard zal gaan". Zo zal op de laatste dagen van deze (vierde)Zon, de
zon niet meer te zien zijn. De Aarde komt namelijk in een soort spiraal in de kosmos terecht,
vergelijkbaar met een tornado of draaikolk. Als we uit die spiraal komen is de 'bevalling' over
en komen we in de nieuwe atmosfeer, de nieuwe (vijfde) Zon, aldus Zwervende Wolf.
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De Maya voorspellingen zijn te bekijken op de site:
https://www.mayawijsheid.nl/

Watermantijdperk
Astrologen wijzen ons op de overgang van het Vissen-tijdperk naar het Waterman-tijdperk
rond de millenniumwisseling. Vanaf de Aarde gezien blijkt de zon zich ieder jaar een beetje te
verschuiven ten opzichte van de 'achterliggende' sterrenbeelden van de dierenriem. Door de
beweging van de aardas (soort tolbeweging) doorloopt het lentepunt binnen 26.000 jaar alle
12 sterrenbeelden van de dierenriem (precessiecyclus). Delen we nu 26.000 jaar, ook wel een
sterrenjaar genaamd, door twaalf, dan krijgen we grofweg 2160 jaar. Zolang blijft het
lentepunt binnen een bepaald sterrenteken, waardoor een dergelijk teken, volgens de
astrologen, in die tijd beslissende invloed uitoefent op onze planeet Aarde. Van 100 v. Chr. tot
ongeveer de huidige tijd, was het lentepunt in het teken Vissen, tevens het symbool van het
Christendom. Terwijl het op het ogenblik overgaat of al overgegaan is naar het volgende
teken Waterman, in het Latijn: Aquarius. Elke dierenriemperiode heeft dus zijn eigen
beïnvloeding op de Aarde en haar bewoners. Waterman kenmerkt zich door broederschap,
openheid en vrede.
Galactische Uitlijning
Rond de datum 21 december 2012 heeft er een zeer zeldzame uitlijning plaatsgevonden in de
lange aardse precessiecyclus van 25.920 jaar. Ergens rond de eindtijd van de Maya-kalender
zal de zon tijdens de winterzonnewende precies in een lijn staan met de galactische evenaar
van de Melkweg.
Tijdens deze uitlijning staat de zon dicht bij het galactische centrum. De uitlijning
is absoluut een unieke gebeurtenis tijdens de precessiecyclus van Moeder Aarde.
Omdat de uitlijningsperiode optreedt tijdens de zonnewende op 21 december 2012, wordt dit
verschijnsel ook wel de galactische uitlijning van de winterzonnewende genoemd.
Omdat de zon een halve graad breed is, zal het ongeveer 36 jaar duren voordat
de zon volledig de galactische evenaar gepasseerd heeft als gevolg van precessie.
De zon schoof voor het eerst door de galactische evenaar op de
winterzonnewende van 1980 en zal de galactische evenaar weer verlaten hebben
op de winterzonnewende van 2016. De jaren tussen 1980 en 2016 worden de
galactische uitlijning zone genoemd of era-2012.
Ingewijden
Duidelijk is wel dat ons grote veranderingen staan te wachten en dat we daar maar beter op
kunnen zijn voorbereid. Enkelen hebben het ontwakingsproces al achter de rug en zijn
ingewijd in de op handen zijnde transformatie naar de Vijfde Dimensie. Zij hebben al gehoor
gegeven aan de zachte influisteringen van hun Ziel. Deze intuïtieve stem vanuit het hart is
altijd in de mens aanwezig geweest maar wordt meestal overschreeuwd door de stem van het
ego. Dat houdt zich bezig met overleven en reageert vaak op basis van angst.
Deze ontwaakten hebben als taak om anderen te informeren over de op handen zijnde
veranderingen. In veel channelingen worden zij Lichtwerkers genoemd. Deze mensen zijn
bewust geïncarneerd op Aarde met als opdracht om m.b.v. de engelen en de Hogere
Hiërarchieën het Licht in ieder mens te ontsteken. Hart na hart.
De meesten van hen werken in het verborgene aan de healing van de schepping. Door
meditatie en gebed creëren zij de omstandigheden die nodig zijn om het Licht te verspreiden.
Hoe meer positieve gedachten worden geuit, des te meer lichtkracht de Aarde kan bereiken.
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We zullen de gedachten van negativiteit (angst, schuld en zonde), die de Aarde zolang in haar
greep heeft gehouden moeten vervangen door gedachten en daden van liefde, harmonie en
vrede.

Het besef dat we als mensheid één geheel vormen en allen een gelijkwaardig onderdeel van de
schepping zijn kan ons bevrijden van discriminatie, criminaliteit, armoede en oorlog.
De tijd dat de aardebewoners weer één broederschap kunnen vormen en een plaats hebben op
de Nieuwe Aarde is geen verre toekomstmuziek, maar doordringt ons nu al in volle kracht.
WEES VOORBEREID!

De blauwe planeet, Aarde of Gaia
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Dit gedicht wil ik opdragen aan een vriend en Lichtwerker van het eerste uur:

DE BLAUWE PAREL

Onze kleine planeet Aarde is waarachtig,
Vanuit de ruimte betoverend, prachtig.
Een blauwe parel in het universum,
Aantrekkelijk, uitnodigend, adembenemend.
Deze databank van biodivers leven,
Heeft ons onvoorstelbare verscheidenheid gegeven.
Miljoenen levensvormen zijn hier uitgezaaid,
Om te kunnen groeien en bloeien.
Een ongekende creatieve kracht,
Heeft schoonheid in kleur en klank gebracht.
De mens is daarbij aangesteld als rentmeester,
Om dat gezegende paradijsje te koesteren.
Door de eeuwen heen is de mensheid,
Zijn taak als hoeder van de blauwe parel vergeten.
Hij is voor macht en rijkdom gezwicht.
Waardoor het paradijs ernstig is ontwricht.
Er gloort Nu hoop aan de horizon,
Doordat er nieuwe hoeders zijn geïncarneerd.
Zij stellen hun leven in dienst van de Aarde,
Zodat het paradijs opnieuw kan worden geïnstalleerd.
De ommekeer naar Eden is nabij,
Lichtwerkers staan naast engelen, zij aan zij.
Hun gezegende levenstaak komt in zicht,
Waardoor Aarde voor eeuwig wordt verlicht.

Chris van Benthem, januari 2010
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6. DE UITVERKORENEN
Voor wie is dit ontwakingsproces nou precies bedoel? Wie zijn de uitverkorenen die de Vijfde
Dimensie, ook wel het Gouden Tijdperk genoemd, in zullen gaan?
De oproep van de Geestelijke wereld om ons bewustzijn te verhogen zodat het contact tussen
Hemel en Aarde kan worden hersteld en we een tijdperk van liefde en vrede tegemoet gaan is
gericht aan alle aardebewoners. Daarbij spelen geloofsovertuiging, ras of cultuur geen enkele
rol.
Ons wordt gevraagd om het eenheidsbewustzijn uit de Atlantische tijd , genaamd The Law of
One, te herstellen. Ondanks dat iedere godsdienst de alleenheerschappij van haar eigen
overtuigingen claimt, is er slecht één Oerbron of Schepper waar we weer mee in contact
kunnen komen. De diverse geloofsovertuigingen zouden in deze tijd beter kunnen kijken naar
hun overeenkomsten dan ingegraven stellingen van dogma’s en regels te verdedigen.
Ontwakingsproces
Door het ontwakingsproces ,dat nu mondiaal plaatsvindt, zullen veel mensen zich ook bewust
worden van de éénheid van de mensheid en ontdekken dat ze een gezamenlijk doel nastreven.
Namelijk ons herinneren dat we een spirituele oorsprong hebben en weer verenigd kunnen
worden met de Geestelijke Wereld.
Onafhankelijk van geloofsovertuigingen van diverse religies komen er steeds meer signalen
dat de mensheid aan het ontwaken is. Een van deze weksignalen zijn de vele berichten over
bijna-dood-ervaring die mensen hebben meegemaakt. Dit is een ervaring waarbij mensen
vaak na een hartstilstand of andere ernstige lichamelijke aandoening uittreden uit hun
lichaam. Zij sterven niet omdat hun geestelijk lichaam verbonden blijft met hun fysieke
lichaam door middel van het zilveren koord, dat is de energetische verbinding tussen het
fysieke- en het geestelijke lichaam. Toch hebben zij dezelfde ervaringen als een stervende.
De cardioloog Pim van Lommel heeft veel onderzoek gedaan naar dit verschijnsel en er een
boek over gepubliceerd genaamd ’Eindeloos bewustzijn’. Vóór zijn onderzoek was Van
Lommel van mening, evenals de meeste van zijn collega's, dat het bewustzijn alleen door de
hersenactiviteit kan worden geproduceerd. Tijdens het onderzoek werd hem duidelijk dat dit
niet voor alle aspecten, zoals bijna-doodervaringen, kon gelden. Tijdens het onderzoek stelde
hij 344 patiënten, die succesvol gereanimeerd waren, de vraag of ze zich iets van deze periode
konden herinneren. Van deze groep mensen hadden er 62 een bijna-doodervaring gehad.
Volgens Van Lommel kan bewustzijn ook buiten het lichaam plaatsvinden; hij stelt dat het
bewustzijn eindeloos is en dat het lichaam het bewustzijn beperkt. Hij geeft hierbij aan dat
onze hersenen waarschijnlijk niet de producenten zijn van het bewustzijn, maar de ontvangers
van het oneindige bewustzijn. Hij vergelijkt dit met een televisie of radio, waarbij naar een
zender kan worden geluisterd, maar waar de uitzending ook gewoon doorgaat als er niet wordt
geluisterd.
Mensen die een bijna-dood-ervaring hebben meegemaakt beschrijven, onafhankelijk van hun
ras, geloofsovertuiging of culturele achtergrond, de overgang naar gene zijde als een
fantastische en inspirerende belevenis. Zij ervaren hun uittreding uit hun lichaam vaak als een
bevrijding en wensen liever niet terug te keren naar hun aardse bestaan. Zij beleven het
contact met de Geestelijke Wereld als een oase van liefde, licht en vrede.
De Amerikaanse Betty J. Eadie zegt de dood te hebben ervaren toen zij na een operatie een
bloeding kreeg: “Op het moment van mijn dood verliet ik mijn lichaam en reisde ik door een
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tunnel die zich uitstekte tussen aarde en ons hemelse thuis.

Het voelde alsof ik naar een gestalte van fel, stralend licht werd getrokken, die ik herkende
als mijn redder, Jezus Christus. Ik werd herenigd met geliefden die voor mij waren
overgegaan en ik zag de geest van mijn dochter die nog geboren moest worden......... Ik
hoorde dat er zoveel religies op aarde zijn omdat we ons allemaal op een verschillend niveau
van spirituele ontwikkeling bevinden, en dat elke religie iets over de waarheid leert. Ik zag
dat er weinig toeval bestaat en dat engelen en de geesten van geliefden ons omringen om ons
op aarde te helpen. Ik vernam dat ons bestaan onderworpen is aan spirituele wetten en dat elk
deel van Gods wonderbaarlijke schepping nauw verbonden is met alle andere delen…….”

De getuigenis van bijna-dood-ervaringen
hebben een aantal gemeenschappelijke
kenmerken:
 er bestaat slechts één God of Oerkracht
of Schepper
 liefde is de scheppende kracht van het
heelal
 mensen zijn medescheppers met God
 we zijn allemaal op Aarde om een
missie te vervullen
 diverse boodschappers zijn gekomen
om ons de weg terug naar huis te
wijzen zoals Boeddha, Jezus en
Krishna
Uit bijna-dood-ervaringen blijkt dat de mensheid door de Geestelijke Wereld wordt gezien als
één volk. Alle aardebewoners worden opgeroepen om te ontwaken en zich bewust te worden
van dezelfde wijsheden, die mensen bij een bijna-dood-ervaring hebben opgedaan.
Hoe verandert je leven na een bijna-dood-ervaring:
https://www.youtube.com/watch?v=xtSr6ecNclU
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Dimensieverschuiving
Hoe ver is dat mondiale ontwakingsproces van Aarde en
haar bewoners nu al gevorderd?
Welnu, de Aarde is al overgegaan van de Derde
Dimensie naar de Vierde Dimensie. Deze laatste is
eigenlijk de aanvangsperiode naar het Waterman
tijdperk. Dit komt overeen met de overgangsfase tussen
de oude en de nieuwe wereld, die de Maya’s in hun
tijdskalenders beschrijven.
Volgens de Maya’s eindigen op 21-12-2012 al hun
tijdrekeningen. Dus ook de Pleiadische cyclus van
26.000 jaar oftewel de precessie cyclus. Deze precessie
cyclus beschrijft de beweging van de aardas als een
ronddraaiende bromtol, die na 26.000 jaar weer aan zijn
beginpunt komt. Daarbij staat de aardas na 2160 jaar, op
het lentepunt op 21 maart, steeds naar een ander
dierenriemteken gericht. (2160 x 12 = 26.000 jaar).
Ook de beweging van ons zonnestelsel om het hart van de Melkweg (Hunab K’u = de ene
Schenker van Maat en Beweging) met een omloop van 225.000.000 jaar loopt dan ten einde.
Ons zonnestelsel wordt in de periode 21-12-2012 galactisch uitgelijnd met het hart van de
Melkweg en gaat zich daarna weer bewegen in de richting van de bron (hart van de
Melkweg).
De cyclus van 5200 jaar noemen de Maya’s de Lange Tellingkalender van 5200 jaar. Het
einde van al deze cycli luidt het tijdperk van het grote ontwaken in. Ons bewustzijn wordt
verhoogd en we bewegen ons weer naar eenheidbewustzijn. Daarna zal de Aarde de Vijfde
Dimensie in gaan en zal zuiverheid, schoonheid en harmonie gaan uitstralen. De vraag is of
alle mensen deze grote veranderingen kunnen en willen volgen en zich goed weten voor te
bereiden op de Nieuwe Tijd. Hoe meer mensen de innerlijke stem van hun Ziel serieus nemen
des te meer uitverkorenen de transformatie of Ascensie zullen ervaren.
Bewustzijnstreden
Johan Calleman heeft de kalenders van de Maya bestudeerd en constateert dat de piramides
die de Maya in de loop der eeuwen hebben gebouwd een bijzondere symbolische betekenis
hebben. De piramide van de jaguar in Tikal kent 9 treden en daarna volgt een doorgang in de
vorm van een stenen poort.
Volgens Calleman bevat iedere trede een bewustzijnsfase in de geschiedenis van het leven op
Aarde. Iedere trede is in tijd gemeten het 1/20 deel van de vorige periode. De tijdsbeleving
stijgt dus per volgende bewustzijnstrede. We bevinden ons vanaf 9 maart 2011 in de hoogste
fase van bewustzijn namelijk Universeelbewustzijn. Op 28 oktober 2011 mogen we ons
bewust worden van het feit dat we medeschepper zijn. We krijgen dan de mogelijkheid om
onze hoogste bewustzijnsgraad te ontplooien. Aan elk individu de keuze om dat bewustzijn te
ontwikkelen.
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Veranderend bewustzijn
De eerste tekenen van een veranderend bewustzijn zijn al zichtbaar. Nooit in de geschiedenis
van de Aarde zijn er zoveel mensen die zich actief inzetten voor het behoud en herstel van de
natuur.
Uitzending Gemist: Groen Goud http://www.documentairenet.nl/review/tegenlicht-groengoud/
In Bolivia zijn serieuze wetten in voorbereiding om de rechten van Moeder Aarde vast te
leggen. Voor het eerst wordt er serieus werk gemaakt van dierenwelzijn. Er is in Nederland
zelfs een Partij voor de Dieren in de Tweede Kamer.
In het naderende Watermantijdperk komen fraude en corruptie steeds vaker aan het licht. Het
seksueel misbruik binnen de Katholieke kerk, dat jarenlang bewust door de kerkelijke
gezagdragers in de doofpot is gestopt, komt nu met al haar schokkende details naar boven.
Ook corrupte bestuurders kunnen hun frauduleuze handelingen niet meer buiten de media
houden. Mensen beginnen te eisen dat hun bestuurders integer en dienstbaar zijn en hun
beloften nakomen. Zij verlangen naar een wereld van echte democratie, gelijke rechten voor
man en vrouw, eerlijke verdeling van welvaart en meer vrijheden en vrede. Al deze signalen
duiden op een wijziging van het menselijke bewustzijn.
Diverse alternatieve geneeswijzen worden door mensen geraadpleegd voor genezing van
lichaam en geest. De natuur wordt als genezingsbron weer serieus genomen en genezen met
energie en kruiden is alom bespreekbaar geworden.
Mensen zijn bewust bezig met gezond en natuurlijk voedsel. Ze willen weten hoe hun voedsel
wordt verbouwd of opgefokt en eisen transparantie. Bestrijdingmiddelen en groeihormonen
worden niet meer geaccepteerd. Zie Foodwatch: https://www.foodwatch.org

29

Veel kinderen ontwikkelen bijzondere gaven als
helderziendheid, helderhorendheid of
heldervoelendheid. Deze kinderen worden ook wel
de Nieuwe Tijdskinderen of de
Indigokinderen/kristalkinderen genoemd. Zij
stellen kritische vragen over ons onderwijsbestel of
over onze manier van omgaan met dieren en
planten, zoals:’Waarom moet ik naar de juf
luisteren?’ of ’Waarom eten mensen dode dieren
?’ Deze kinderen komen naar de Aarde om onze
vastgeroeste systemen te kraken en ons kritisch te
laten denken over veel vanzelfsprekendheden.
Maar ook hier geldt dat we leven in een wereld van Vrije Wil. Elk individu bepaalt zijn eigen
levensweg. Diegenen die de nieuwe veranderingen niet willen volgen, zullen zich gaan
afsluiten van de Christuskracht. Zij houden liever vast aan vertrouwde machtsstructuren van
banken, kerk, staat, farmacie en media. Deze zijn gebaseerd op macht, status en geld.
Daarin worden zij gerespecteerd. Het zal echter een weg zijn in de Derde Dimensie die verder
afdaalt in de hardheid en kilheid van de materie met de daarbij horende duisternis.
Het is NU tijd om een keuze te maken. Wil je veranderen en de weg van liefde inslaan of kies
je voor de huidige situatie, die gebaseerd is op angst. De oproep van de Geestelijke Wereld
laat aan duidelijkheid niets te wensen over. Ontwaak en keer terug naar eenheid en spirituele
verbinding.
Fragment uit Het Aquarius Passiespel genaamd ‘De Roep tot Ontwaken’
‘In deze bijzondere tijd zijn mensen overal op de hele wereld bezig te ontwaken om te kunnen
voldoen aan de behoefte om samen te werken op een snel veranderende planeet. We zien dat
velen de handen in elkaar slaan in een heus esprit de corps om onze Aarde met al het leven te
helpen helen en verheffen. Een groeiend aantal mensen is vandaag de dag op zoek om elkaar
te helpen en elkaar te ondersteunen ter voorbereiding op de naderbij komende planetaire
transformaties. Transformaties die vooraf gaan aan de al eerder genoemde opkomst van een
veel helderder wereldbewustzijn en dat een nieuwe en meer harmonieuze levenswijze tot
gevolg zal hebben. Veel meer mensen dan ooit tevoren in de geschiedenis zoeken bewust naar
antwoorden op filosofische en spirituele vragen en hun zoektocht is volmaakt in lijn met de
evolutionaire fase waarin het menselijke ras is gearriveerd. Het hangt ook samen met het zich
almaar uitbreidende menselijk bewustzijn dat tegenwoordig zo duidelijk overal op de hele
wereld tot uitdrukking komt.’

Site: Het Passiespel van het Aquariustijdperk:
http://mystiekhart.nl/denieuweroep/de_roep.htm
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How to Access Superconsciousness
https://www.youtube.com/watch?v=9OInDn0iWHE
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7. EVENWICHT HERSTELLEN
Jin en Jang
Het reinigingsproces dat de Aarde op dit moment ondergaat is nodig om evenwicht te
herstellen. Te lang heeft op deze planeet het mannelijke principe gericht op uiterlijke
kwaliteiten zoals actie, macht en kracht gedomineerd. Het vrouwelijke principe gericht op
innerlijke kwaliteiten zoals liefde en wijsheid was ondergeschikt en is ook binnen de
kerkelijke traditie vaak op brute wijze onderdrukt of genegeerd. Maria Magdalena is in de
Bijbel van de kerkvaders altijd afgebeeld als een zondige, overspelige vrouw. In gnostische
geschriften wordt zij echter omschreven als een ingewijde in de spirituele mysteriën.
Deze eenzijdige dominantie van het mannelijke principe heeft geleid tot grote krachtmetingen
in de vorm van oorlogen, corruptie en fraude. Het oplossen van conflicten door middel van
geweld of onderdrukking is echter een doodlopende weg gebleken.

Ook het begunstigen van economie ten nadeel
van ecologie is hiervan een goed voorbeeld. De
vernietiging van het tropische regenwoud, de
plasticsoep in de oceanen, de opwarming van de
Aarde door CO2 gassen, het gebruik van
chemische bestrijdingsmiddelen, het dumpen van
kernafval in zee etc. heeft het natuurlijke
evenwicht op Aarde volledig uit balans gebracht.
Nu is de tijd aangebroken van verinnerlijking en
wordt van ons verwacht dat wij de zachte en
liefdevolle vrouwelijke kant van ons zelf
ontwikkelen. Mannen gaan meer zorgtaken
verrichten en houden zich meer bezig met de
opvoeding van de kinderen. Vrouwen
ontwikkelen meer mannelijke kwaliteiten door
een grotere maatschappelijke rol op te eisen. Dit
alles is gericht op een betere balans van het
menselijke ras.
De balans van het menselijke brein is eveneens jaren gedomineerd door de linkerhersenhelft.
Deze is gericht op analytische, wetenschappelijke vaardigheden. De cognitieve ontwikkeling
staat hierbij centraal. Maatschappelijk past de bestuurlijke- en financiële wereld goed in dit
plaatje. Tot voor kort een echte mannenwereld. De economie lijkt soms wel de graadmeter
van ons beschavingsniveau te zijn geworden. Ook ons onderwijssysteem plaatst nog te veel de
intellectuele ontwikkeling van het kind op een voetstuk. Creatieve- en sociale vakken worden
weliswaar aangeboden maar zijn nog steeds ondergeschikt.
De rechterhersenhelft is gericht op deze creatieve en sociale aspecten. Hierbij speelt de
intuïtie een belangrijke rol. Mensen met een sterk ontwikkelde rechterhersenhelft hebben het
in onze maatschappij over het algemeen moeilijker. Hun talenten op gebied van muziek,
dichtkunst, toneel e.d. worden maatschappelijk minder serieus genomen. Zij die zich
beroepsmatig bezig houden met verzorging van anderen, natuurbescherming, opvoeding of
dierenwelzijn worden beduidend minder beloond.
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Exacte beroepsbeoefenaars hebben een hogere maatschappelijke status en beloning. In onze
maatschappij telt informatie pas mee als het wetenschappelijk kan worden bewezen of
waarneembaar is met onze zintuigen. Alles onder het motto: wat je niet kunt zien, bestaat niet.
Hieruit valt af te leiden dat het hoofd overheersend is t.o.v. het hart. Redeneringen worden
serieus genomen, intuïtieve ingevingen worden gauw afgedaan als hersenspinsels of gezweef.
Alleen een samenwerking tussen enerzijds het mannelijke principe (linkerhersenhelfteconomie-hoofd) en anderzijds het vrouwelijke principe ( rechterhersenhelft- ecologie - hart)
kan onze maatschappelijke en onze individuele balans herstellen.
De bewustzijnsontwikkeling die, met de transformatie van de Aarde, in gang is gezet, zal de
mens in staat stellen om beide talenten optimaal en gelijkwaardig te ontwikkelen.
Veel Lichtwerkers zijn afkomstig van het vrouwelijke geslacht, omdat zij eerder de zachte
influistering van hun Hoger Zelf serieus nemen en er naar wensen te leven.
Harmonsiche Concordatie
Vanaf de jaren zeventig zijn er diverse maatschappelijke belangengroepen actief geworden
die allen een niet-materialistisch gedachtegoed hebben. De emancipatiebeweging van
vrouwen, de natuurbeweging en de vredesbeweging kunnen het verstoorde maatschappelijke
evenwicht herstellen. Zij reageren op de vrouwelijke impulsen. Hun invloed zal de komende
jaren van transformatie alleen maar sterker worden. Zij komen meer en meer in
maatschappelijk belangrijke posities en kunnen zo bijdragen aan het herstel van het
evenwicht.
Een belangrijke mijlpaal werd bereikt in november 2003 toen de vrouwelijke energie van de
Moeder weer van invloed werd op onze planeet.
De volgende channeling van Ronna Herman beschrijft dat proces: ‘’ Sinds de Harmonische
Concordantie van november 2003, is de Vrouwelijke energie in de aarde blijven stromen en
heeft de mannelijke energie onder druk gestaan. Het is nu tijd om een integratie en evenwicht
toe te staan van de mannelijke en vrouwelijke energieën in jullie emotionele, mentale, fysieke
en spirituele lichamen. De lagere chakra's hebben de vrouwelijke energie nog niet
vastgehouden, en tot dusver hebben jullie je geconcentreerd op het openen van de hogere
chakra's om de stroom van vrouwelijke energie in het lichaam toe te laten. Oktober zal de
maand van integratie zijn hetgeen iedereen zal toestaan vanuit een hoger perspectief te
werken op alle niveaus, en vooral op het fysiek niveau, waar jullie de energieën moeten
aarden om de Nieuwe Aarde te creëren.’’
De financiële wereld zal, als er een groter evenwicht gaat ontstaan, aan invloed inboeten.
De instorting van de beurzen in 2008 is hier een sprekend voorbeeld van. Evenals de
financiële crisis van de eurolanden en de VS in 2011.
Al deze maatschappelijke stromingen zijn slechts uiterlijke verschijningsvormen van
hetzelfde proces dat zich NU in ieder mens afspeelt. In ieder mens zullen de krachten van jin
en jang in balans gebracht worden.
Taak van de vrouw is om de influisteringen vanuit de kosmos intuïtief te begrijpen en
liefdevol door te spelen naar hun mannelijke partner. De man ontvangt het vrouwelijke idee
en heeft als taak het in de materie om te zetten. De vrouw fungeert dan als initiator en de man
als schepper. Als deze samenwerking goed verloopt, zijn beiden samen in staat om de Hemel
op Aarde te herscheppen.
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Gechannelde boodschap van El Morya via Norma Milanovich uit het boek: ‘Het licht zal je
bevrijden’
‘Er zijn universa gecreëerd wanneer het vrouwelijke principe werd ontketend, maar zij
werden slechts dan gecreëerd wanneer dit proces werd ontstoken en uitgebalanceerd door het
mannelijke principe. Het vrouwelijke principe is op aarde eeuwenlang tegengewerkt, wat het
moeilijk maakte voor zowel mannen als vrouwen om hun volledige menselijke potentieel aan
te wenden. Culturen, samenlevingen, individuen, seksen en instituties hebben alle
deelgenomen aan het onderdrukken van het vrouwelijke principe. Als gevolg daarvan is de
schepping gesmoord en dreigt er overal vernietiging. De agressie van het mannelijke principe
heeft alle dingen uit balans geworpen, waardoor de wereld doelloos rondwaart totdat de
macht kan worden hersteld.
Een Gouden Tijdperk, om precies te zijn het Zevende, is voorspeld voor het millennium,
omdat de kosmische condities rijp zijn voor het herstel van de vrouwelijke energie op de
planeet. Het Watermantijdperk heeft dit beloofd. Filosofen, astrologen en astronomen hebben
dit vanaf het begin der tijden geweten, want de pen van de Schepper heeft dit edict zo
vastgesteld. De Aarde zal zich in dit nieuwe tijdperk wagen en evenwicht zal tot stand worden
gebracht, maar eerst moet het evenwicht in ieder individu worden gerealiseerd….”
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8. HET VERANDERINGSPROCES
Het transformatieproces van de Aarde is gekoppeld aan dat van de mens. Het bewustzijn van
de Aarde en dat van de mens ondergaan daarom dezelfde evolutieweg. De mens heeft in die
zin een grote verantwoordelijk om als rentmeester van zijn Moeder de Aarde op te treden. Dat
bewustwordingsproces is zowel een individueel innerlijk proces als een uiterlijk kosmisch
proces.
1. Innerlijke persoonlijke veranderingen
Als iemand gaat letten op de zachte influisteringen van zijn/haar Ziel, het verbindingskanaal
met de Geestelijke Wereld, dan kan hij/zij in contact treden met een andere wereld. Alleen
onbewust of halfbewust bestaat dit contact ook tijdens de slaap. Tijdens onze nachtrust
kunnen wij boodschappen ontvangen van gene zijde. Sommige dromen, vooral diegenen die
gemakkelijk kunnen worden herinnerd of die diverse keren achtereen worden gedroomd,
bevatten vaak aanwijzingen die onze geestelijke groei ten goede komen. Gedurende onze
slaap kan het geestelijke lichaam namelijk het fysieke lichaam verlaten. Het contact tussen
beide lichamen blijft dan bestaan door het zilveren koord. Wanneer iemand sterft dan wordt
dit koord losgekoppeld van het fysieke lichaam en gaat iemand over naar de Geestelijke
Wereld.
Door de ingevingen vanuit de Geestelijke Wereld gaat de mens zich langzaam weer
herinneren wie hij werkelijk is, wat zijn levenstaak is en welke verantwoordelijkheid hij heeft
voor de Aarde. Hij zal gaan beseffen wat zijn spirituele oorsprong is en dat hij NU wordt
geroepen om vanuit liefde en dienstbaarheid te gaan leven.
Ook in sprookjes en sagen, die al eeuwen worden doorverteld, worden zielenprocessen
beschreven. Daarin verbeeldt de prinses (Roodkapje, Sneeuwwitje, Doornroosje) de
menselijke Ziel. Dit zuiver spiritueel aspect valt in handen van het duistere aardse bewustzijn
of egogebonden bewustzijn ( wolf, dwergen, heksen, stiefmoeders) en vergeet zijn spirituele
oorsprong. Als de mens ontdekt ‘dat dit niet alles kan zijn’ begint de ontdekkingsreis door het
donkere bos naar het spiritueel bewustzijn. De prinses vindt haar prins terug en zij trouwen
met elkaar, keren terug naar het Koninkrijk en leven nog lang en gelukkig. De prins is dus het
Christusbewustzijn dat in de Ziel van de mens ontwaakt.
De Ziel van de aardse mens wordt zich nu weer bewust dat zij een onderdeel is van het
Koninkrijk der Hemelen. We kunnen de verlossing van de mensheid door Christus dan ook
vergelijken met de verlossing van het prinsesje door haar prins, die samen mogen terugkeren
naar het Koninkrijk van de Vader.
Kinderen in de leeftijd tot zeven jaar voelen nog een direct contact met de hemelse
werkelijkheid en ervaren sprookjes als echte gebeurtenissen. Zo hebben wij allen als kinderen
de essentie van sprookjes in ons bewustzijn opgeslagen. Door het vertellen en voorlezen van
sprookjes aan kleine kinderen zijn door de jaren heen onbewust de zaden gezaaid van het
ontwakingsproces dat in deze tijd plaatsvindt.
Channeling van Aartsengel Michaël over de influistering van het Hoger zelf:
“Sinds je afdaling in de wereld van de stoffelijkheid heeft je Spirituele Zelf ermee geworsteld
om te functioneren binnen zijn stoffelijke bekleding terwijl jij het spel van de dualiteit en de
gescheidenheid speelde. ……… Tijdens het functioneren binnen het illusionaire milieu van de
derde/vierde dimensie behoorde het intuïtieve denken of het denken van de ziel tot het meest
verwaarloosde aspect van je Wezen. Dat is een van de grootste hulpmiddelen die je in je hebt,
want dat is je verbinding met je Hogere Zelf en uiteindelijk met de Schepper-Bron.
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Het denken van je ziel beschikt over een oneindige voorraad nieuwe ideeën en creatieve
gedachtevormen die er alleen maar op wachten tot jij ze aanspreekt. Je intuïtieve denken of
die zachte stem in je zal je altijd de juiste kant op wijzen en zal je altijd helpen om de juiste
beslissing te nemen als je er maar naar wilt luisteren. Sinds de val in de dichtheid is het
denken van de ziel in het grootste deel van de algehele bevolking vrijwel volledig afgesloten.
Toen die innerlijke stem zoveel duizenden jaren was genegeerd, heeft de ziel zich zeer
bedroefd als waarnemer teruggetrokken in stilte en tijdelijke inactiviteit, wachtend op het
moment waarop ze weer in actie zou worden geroepen als je partner op de levensreis. Ze
brandt feller en feller in iedereen die er ijverig naar streeft zich weer te verbinden met zijn
ziel, Hogere Zelf en Godsstraal (IK BEN Aanwezigheid), en ze is nu een trouwe en liefdevolle
metgezel die je leidt, inspireert, voedt en zelfs beschermt.”
Het is echter niet gemakkelijk om in deze tijd van drukte, lawaai en stress stil te worden om te
luisteren naar je eigen innerlijke stem. Er staat altijd wel een mobiel, T.V. of P.C. aan die de
aandacht trekt. Er is altijd wel een afspraak die niet kan worden verplaatst , een appje dat
moet worden bekeken of een huishoudelijke taak die nodig moet worden uitgevoerd.
Het ego, dat gericht is op zelfhandhaving en overleven roept constant op om in actie te
komen. Schuldgevoelens of angsten verplichten ons om aan het werk te gaan of verplichte
nummers af te werken. Het is moeilijk voor iedereen om een moment van stilte en rust voor
zichzelf te vinden.
Wanneer de mens in aanraking komt met bloemen en bomen stijgt zijn trillingsgetal en is hij
ontvankelijker voor de stem van de Ziel. De natuur is daarom een geschikte plek om in
contact te komen met de innerlijke stem. Ook de aanwezigheid van brandende kaarsen
verhoogt ons energieniveau en maakt ons gevoelig voor de oproep tot een positieve,
liefdevolle levenshouding en biedt ruimte aan momenten van verstilling en bezinning.
De influistering van de Ziel geeft de mens de mogelijkheid om in contact te komen met
zijn/haar beschermengel. Ieder mens heeft namelijk vanaf de geboorte een geestelijke
begeleider toegewezen gekregen. Deze probeert met zachte duwtjes en ingevingen de mens
een spiegel voor te houden t.a.v. zijn functioneren en de consequenties daarvan voor anderen.
Het komt zelfs voor dat een engel op mysterieuze wijze ingrijpt om de mens te beschermen
tegen naderend onheil. De verhalen hierover zijn de laatste jaren niet meer te tellen.
In het persoonlijke contact met iemands beschermengel is het raadzaam om
onderscheidingsvermogen aan de dag te leggen. Lagere entiteiten, overleden mensen die de
weg naar het Licht nog niet hebben gevonden, kunnen misbruik maken van een te open aura.
Iemand die zich goed beschermt door meditatie en gebed komt vanzelfsprekend tot een zuiver
contact met de Geestelijke Wereld.
Engelen zijn net zoals wij eens waren, maar wij mensen hebben de reis door steeds meer
verdichting ondernomen, waar zij in hogere sferen achterbleven. Hun trilling is dus veel hoger
en zuiverder dan de onze, maar onze reis door de dualiteit levert ons heel veel op wat zij niet
ontwikkeld hebben.. We zijn van oorsprong dus gewoon familie van elkaar. Ze hebben niet de
reis door de verdichting en de zwaarte meegemaakt zoals wij mensen, maar zijn op hun eigen
niveau gebleven, waardoor ze mensen kunnen begeleiden en beschermen. Tegelijkertijd leren
ze ook van onze ervaringen. Aan twee kanten van de sluier reiken we elkaar dus heel veel aan,
wat leidt tot groei in bewustzijn aan beide kanten.
Naast een engel kunnen mensen ook begeleid worden door overleden familieleden. Deze
waken over hun welzijn en zijn eveneens in staat om via de Ziel boodschappen door te geven.
Spiritueel ontwikkelder mensen krijgen vaak hulp van overledenen met een hoger
bewustzijnsniveau.
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De engelenwereld is dus NU begonnen om zich intensief te bemoeien met het leven op Aarde
om zo de stap naar het Gouden Tijdperk (Vijfde Dimensie) voor de mensheid mogelijk te
maken. Hiervoor is het nodig dat de sluier tussen Hemel en Aarde wordt opgeheven. Dit
proces is op dit moment volop gaande. Door weer te luisteren naar onze innerlijke stem
komen we weer in contact met de engelenwereld en gaan we ons weer herinneren wat ons
werkelijke Thuis was.
De volgende channeling geeft hierover meer informatie.
Channeling van De Groep via Steve Rother:
“Naarmate de sluier dunner wordt beginnen velen Thuis te zien en te herinneren. Dat gebeurt
nu. De vreugde van Thuis(Hemel) zal velen verlokken en sommigen zouden het besluit kunnen
nemen om te vertrekken, alleen gebaseerd op deze verlokking. De vibraties van Thuis zijn
sterk en wanneer die aantrekkingskracht eenmaal is gevoeld, is het moeilijk om die te
weerstaan. Om dat te bevestigen moeten jullie maar eens praten met mensen die de andere
kant van de sluier hebben meegemaakt door wat jullie een "bijna dood ervaring" noemen. Die
ervaring ligt een beetje anders, omdat het zilveren koord niet doorgesneden is, maar deze
mensen hebben wel achter de sluier gekeken en bezitten veel informatie. Hoewel ze misschien
niet helemaal kunnen begrijpen wat ze hebben meegemaakt, hebben ze de vibraties van Thuis
gevoeld en kunnen ze je vertellen hoe sterk de aantrekkingskracht is. Wanneer je naar hun
verhalen luistert, is het goed om te leren luisteren naar de gevoelens die onder woorden
worden gebracht, want die bevatten veel meer informatie dan de gebeurtenissen zelf. We
vragen je je hogere doel te herinneren, want er was een reden waarom je er in toegestemd
hebt deze rol op het Speelbord(leven op Aarde) te spelen. Doordat de sluier dunner wordt kan
de aantrekkingskracht van Thuis steeds duidelijker worden, maar we vragen je te kijken naar
de grote hoeveelheid energie die je gespendeerd hebt om jezelf op de juiste plek te brengen en
de rol die voor je ligt te kunnen spelen. Je blik wordt versluierd door de effecten van de
polariteit waardoor je waarnemingen je zouden kunnen vertellen dat je niet in een situatie
bent om mee te helpen met het Grote Plan. We zeggen je dat je precies op de juiste plaats bent
van het pad dat je hebt gekozen. Er bewust voor kiezen om vroeger naar huis terug te keren
zou betekenen dat je vertrekt vlak voordat het wonder geschiedt. Laat je
levensomstandigheden je niet ontmoedigen. Gebruik deze omstandigheden juist als stimulans
tot het oppakken van je kracht en het veranderen van je wereld.”

De onderstaande filmpjes maken deze transformatie heel goed duidelijk:


Filmpje: ‘Een nieuwe jas; transformatie’
https://www.youtube.com/watch?v=YtPeMgmwies



You Tube: ‘Omgaan met de transformatie van de Aarde’
https://www.youtube.com/watch?v=cC3AMDp0zQk
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2. Uiterlijke of kosmische veranderingen
In deze eindtijd of Apocalyps staan ons grote aardeveranderingen te wachten. Hieronder een
aantal veranderingen op een rijtje:
Poolverschuiving Volgens de Maya ontstaat er een fysieke poolverschuiving van de aardas
ergens in de periode van het einde der tijden. De helderziende Edward Cacey voorspelde dit
ook al in deze periode en wees zelfs aan waar de nieuwe polen zouden komen. Sommige
wetenschappers zeggen dat aan een fysieke poolverschuiving eerst altijd een magnetische
poolverschuiving vooraf gaat. Het magnetische veld van de aarde is 2000 jaar geleden al
begonnen zwakker te worden, en 500 jaar geleden is het opeens veel zwakker geworden. 40
jaar geleden is het nog verder gaan veranderen, waardoor bijvoorbeeld de walvissen, die deze
lijnen gebruiken om te navigeren, aanspoelen op diverse stranden en ook vogels tijdens de
trek gedesoriënteerd raken. In de jaren 90 moesten de magnetische kaarten van vliegvelden
allemaal opnieuw gemaakt worden omdat vliegtuigen die lijnen gebruiken voor navigatie.
Wetenschappers verwachten nu dat de magnetische verschuiving van de polen elk moment
kan plaatsvinden omdat het magneetveld van de aarde nu zo instabiel geworden is.
Sommige wetenschappers menen dat er 13000 jaar geleden een fysieke poolverschuiving is
geweest, die samenviel met precies de andere kant van de cyclus van de precessie (13.000 j.).
Zij geloven dat de Hudson baai daarvoor de Noordpool was. Het verschuiven van de fysieke
pool naar een nieuwe locatie kan binnen een dag gebeuren.
Volgens sommige wetenschappers gaat er aan de fysieke poolverschuiving altijd een
magnetische poolverschuiving vooraf, gevolgd door een periode dat het magnetisch veld een
tijdje geheel verdwenen is. Volgens berekeningen verschuift hierdoor de magnetische pool 17
graden richting Rusland. Edgar Cacey voorspelde 16 graden richting Rusland.
Klimaatverandering
De wereldtemperatuur van nu is ongeveer 0,8°C warmer dan rond 1850. Hoewel het klimaat
een complex systeem is en wetenschappers nog lang niet alles begrijpen, kunnen we sommige
van de gevolgen van klimaatverandering al wel inschatten. Zo warmt door de stijgende
temperatuur het zeewater op en als de watertemperatuur 27°C of hoger is, kunnen orkanen
eerder ontstaan. De hoeveelheid zware orkanen neemt in ieder geval toe.
Belangrijk is ook dat de zeespiegel stijgt, door toevoeging van extra smeltwater van ijskappen
en gletsjers en de uitzetting van het water zelf (warm water heeft immers meer volume dan
koud water omdat de moleculen iets sneller bewegen). Zo steeg de zeespiegel gemiddeld 1,8
mm per jaar gedurende de 20e eeuw, maar deze stijging versnelde tot 3 mm per jaar in de
periode tussen 1993 en 2005. Dit heeft gevolgen voor laaggelegen landen die hun kustwering
daarom moeten aanpassen.
De huidige opwarming van de Aarde wordt volgens de wetenschappers van de Verenigde
Naties (IPCC) veroorzaakt door de toename van CO². Daarbij wordt de mens aangewezen als
de hoofdveroorzaker van dit probleem. Maar is dat werkelijk zo? Andere wetenschappers en
weersdeskundigen wijzen juist op terugkerende klimaatcycli waardoor de temperatuur op
Aarde kan stijgen maar ook kan dalen (ijstijden).
In onderstaande documentaire ziet men CO2 niet als veroorzaker van de opwarming maar als
gevolg. You Tube: ‘The Great Global Warming Swindle’
https://www.youtube.com/watch?v=oYhCQv5tNsQ
Wel kunnen we concluderen dat het klimaat mondiaal extremer en onvoorspelbaarder wordt.
We krijgen te maken met steeds meer overstromingen, droogten, branden, modderstromen en
temperatuurswisselingen. Ook lijkt het aantal aardbevingen en vulkaanuitbarstingen toe te
nemen.
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9. SPIRITUALITEIT EN RELIGIE
De religies die de wereld op dit moment kent, zijn ontstaan door de komst naar de Aarde van
een boodschapper of profeet van God. Deze profeten hebben meestal als doel gehad om de
mensheid tot inkeer te brengen en terug te voeren naar de spirituele Oerbron of Schepper. Zij
waren een levend voorbeeld voor de manier waarop mensen met elkaar zouden moeten
omgaan.
Enkele van deze profeten waren Jezus, Boeddha, Lao Tse, Krishna en Mozes. Zij hebben
boodschappen van licht en liefde achtergelaten op Aarde. Hun uitspraken zijn vastgesteld op
schrift nadat ze vele jaren lang mondeling werden doorverteld.
Toen instituten (kerken) het gedachtegoed van deze spirituele boodschappers gingen claimen
als hun eigendom, werden er al inhoudelijke keuzen gemaakt over wat er wel of niet in deze
heilige boeken kwam te staan. Kerken hadden over het algemeen belang bij geschriften die
hun positie versterkten.
Geschriften over innerlijke processen die de mens oproepen om te luisteren naar zijn Ziel, om
zodoende de eigen spirituele herkomst te ervaren waren niet in het belang van de geestelijke
machthebbers. Deze innerlijke weg, genaamd gnosis, maakte van mensen onafhankelijke
waarheidszoekers.
Gnostiek
De gnostiek is een vroegchristelijke spirituele stroming uit de eerste eeuwen van onze
jaartelling. Kernthema van de gnostiek is dat de mens vergeten is wie hij in werkelijkheid is.
Jezus speelt in de gnostische teksten een geheel andere rol dan in het traditionele, kerkelijke
christendom. Hij is geen wonderdoende profeet, maar een boodschapper die de mens komt
oproepen 'zichzelf te herinneren'.
De gnostiek hecht geen waarde aan enig geloof. Tegenover het geloof stelt de gnostiek de
gnosis. Gnosis is het Griekse woord voor kennis, en betekent hier kennis van de ware aard
van de mens, die tegelijkertijd ook kennis is van de aard van de werkelijkheid. Gnosis als
zelfkennis is ook kennis van 'het Al'.
De gnostiek als christelijke stroming dient te worden onderscheiden van het traditionele,
kerkelijke christendom zoals dat bij het concilie van Nicea in 325 na Christus werd
geïnstitutionaliseerd. Volgens de verzoeningsleer, die bij dat concilie werd uitgeroepen tot de
enige zaligmakende waarheid van het Christendom, zou Jezus de eniggeboren zoon van God
zijn, zelf ook God, die met zijn lijden boet voor de zonden van de mensheid. Niets daarvan
treft men aan in de gnostische teksten. Vanaf het concilie van Nicea werd de gnostiek door de
kerk van Rome met steun van de Romeinse keizers fel bestreden.
De kerken hadden meer belang bij boodschappen die de mensen aan hen konden binden.
Daarom voegden zij aan de heilige boeken allerlei regels en voorschriften toe voor hun
gelovigen. In de Bijbel is zo de informatie over reïncarnatie verwijderd en heeft de kerk het
celibaat, als voorschrift voor geestelijken ingesteld. Ook de rol van de vrouw is door de
meeste kerken in de schaduw van de man geplaatst.
Dieptepunten in de geschiedenis van dit religieuze machtsmisbruik zijn er volop te noemen
bijvoorbeeld de inquisitie geleid vanuit Rome tegen de protestantse ketters of het Moslim
fundamentalisme in deze tijd dat oproept tot het doden van alle ‘niet-gelovigen’.
Gelovigen die de oorspronkelijke leer trouw bleven en kozen voor de innerlijke weg, die nu
zo massaal voor ons open ligt, werden vervolgd en gedood. Denk maar aan het lot van de
Katharen.

39

Katharen
Het Katharisme is niet te beschouwen als een stroming, maar als een gnostische religie.
In het gnosticisme was er geen plaats voor de Kerk als plaatsvervanger voor God op Aarde.
Integendeel: een ieder droeg de "spirituele vonk" in zichzelf en had de plicht om anderen
daarvan op de hoogte te brengen. Ook het lijden van Christus aan het kruis en het kruis zelf
werd door de Katharen niet gevolgd. Daarmee werd de centrale machtspositie van de Kerk in
de samenleving door de Katharen op het spel gezet.
De Kerk beschouwde dit zowel als een aanval op de na te streven eenheid, en als een
bedreiging voor haar overheersende positie in de christelijke godsdienst. Daarom was de
vervolging door de Rooms-katholieke Kerk ook zo fel: er werden kruistochten georganiseerd
met de opzet om deze godsdienst uit te roeien, en toen dat met geweld niet lukte werd speciaal
voor de vervolging van de Katharen de kerkelijke inquisitie opgericht en geïnstitutionaliseerd.
Deze inquisitie heeft meer dan honderd jaar lang in Occitanië ( Zuid Frankrijk, Catalonië)
onderzoeken, verhoren en martelingen uitgevoerd waaraan de vervolgden stierven, langdurig
de gevangenis in gingen of gebrandmerkt werden door het dragen van een geel insigne.
In 1243 was de burcht, Château de Montségur, de laatste belangrijkste vesting van de
Katharen. Het kruisvaarderleger belegerde de burcht, maar aanvankelijk zonder veel succes.
Katapulten konden niet gebruikt worden wegens de grote hoogte, waarop de vesting stond.
Dit veranderde toen een groepje soldaten er op een nacht in slaagden een nabij gelegen toren
in te nemen, zodat de kruisvaarders vanaf ongeveer dezelfde hoogte de burcht konden
bestoken. Op 16 maart 1244 gaven de Katharen en hun verdedigers zich over. Bij hun
overgave kregen de Katharen en verdedigers de keuze tussen zich te bekeren tot het officiële
Christendom of de brandstapel. Tussen de 200 en 225 Katharen die zich in Montségur
bevonden, kozen vrijwillig voor de brandstapel. Ter nagedachtenis van hen werd een
monument opgericht aan de voet van de berg. Door de vernietiging van de laatste Katharen
werd een opkomende gnostische religie onschadelijk gemaakt door Rome.
Deze rol van de kerkelijke instituten om hun gelovigen te manipuleren werd door Jezus in de
gnostische geschriften beschreven:.
Jezus zei daarover tegen de Farizeeërs:
Wee, u wetgeleerden, want gij
hebt de sleutel der kennis (innerlijke weg)
weggenomen, zelf zijt gij niet binnengegaan
en hen, die trachten binnen te gaan,
hebt gij tegengehouden.

Nag Hammadi en Qumran
In deze tijd vinden er wonderbaarlijke openbaringen plaats. Een teken aan de wand voor de
veranderde tijden is de vondst van de Nag Hammadi-geschriften in de woestijn van Egypte in
1945 en de Dodezeerollen bij Qumran in 1947. De Nag Hammadigeschriften bestaan uit
vroeg-christelijke teksten die in het jaar 325 tijdens het concilie van Nicea door de kerk tot
ketterse geschriften werden verklaard. De evangeliën volgens Marcus, Mattheus, Lucas en
Johannes waren 'goddelijk'. Tientallen andere (soms oudere) evangeliën, waaronder het
Evangelie volgens Thomas en het Evangelie volgens Maria Magdalena, moesten in opdracht
van de kerk vernietigd worden omdat de inhoud niet overeen kwam met de leer zoals de
toenmalige kerkleiders die wilden uitdragen.
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Deze oude boekenrollen (zie foto), geschreven in de tijd van Jezus, verhalen wel degelijk over
de innerlijke weg die de mens kan gaan om het contact met de Geestelijke Wereld te
herstellen. Gnostische geschriften zoals het Evangelie van Maria Magdalena, het Geheime
boek van Johannes, het Gesprek met de Verlosser en het Thomas-evangelie beschrijven een
inwijdingsweg in de oude mysteriën van het geloof.
Uit: Het evangelie van Thomas: “Zijn leerlingen zeiden tegen hem: ‘Wanneer zal het
Koninkrijk komen?’ Jezus zei: ‘Het komt niet door het te verwachten. Zij zullen niet zeggen;
zie hier of zie daar. Maar het Koninkrijk van de Vader is verspreid over de Aarde en de
mensen zien het niet.”
Een andere gnostische tekst: “Als een parel in de modder wordt gegooid daalt haar waarde
niet. En haar waarde stijgt niet als ze met balsemolie ingesmeerd wordt; in de ogen van de
eigenaar behoudt zij haar waarde. Zo is het ook met de kinderen van God; waar ze ook
terechtkomen; in de ogen van de Vader behouden ze steeds hun waarde.”
Maria Magdalena
Uit diverse gnostische teksten blijkt ook dat Maria Magdalena een volledig andere rol heeft
vervuld dan de hoer die de kerkvaders van haar probeerden te maken. Historicus Jacob
Slavenburg, medevertaler van de Nag Hammadigeschriften, gaat er net als zeer veel andere
bijbelgeleerden van uit dat Jezus gewoon getrouwd was met Maria Magdalena: "Maria
Magdalena was geen hoer die door Jezus in genade was aangenomen. In werkelijkheid was ze
Jezus' geliefde vrouw. In de eerste eeuwen stond Maria Magdalena bekend als de Apostola
apostolorum, de apostel boven de apostelen."
Jacob Slavenburg schreef een boek over de 'Valsheid in geschrifte' waaraan de eerste pausen
zich schuldig maakten. Veel oude geschriften en evangeliën zijn in opdracht van de kerk
vernietigd, omdat de inhoud de eerste pausen niet aanstond.
Ook zijn er nogal wat tekstwijzigingen doorgevoerd in de teksten die nu samen het Nieuwe
Testament vormen. Maria Magdalena is zodoende bijna uit de Bijbel geschreven. Uit de Nag
Hammadi geschriften blijkt dat Maria Magdalena veel belangrijker was dan de kerk ons
voorspiegelt.
Zij was ,volgens de gnostische geschriften, geen hoer die door Jezus bekeerd werd. Maria
Magdalena stond op geestelijk vlak naast Jezus. Uit de Nag Hammadigeschriften blijkt dat
Maria Magdalena geen vragen stelde zoals de apostelen deden, maar dat zij vragen van de
apostelen juist beantwoordde: Ze was volgens de tekst 'Gesprek met de Verlosser' in de Nag
Hammadi geschriften "de vrouw die het Al kende", en volgens het 'Evangelie volgens
Fillipus' "de vrouw die het licht zag toen alle andere leerlingen nog in het duister tastten". De
kerkvaders zagen niets in een kerkleer waarin vrouwen (zoals Maria Magdalena) een
belangrijke rol speelden. Dus weg met alle evangeliën die vrouwen met kerkelijke aspiraties
op ideeën kon brengen.
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Veel kloosters verbrandden braaf de verboden evangeliën, zoals de kerk hen had opgedragen.
Een klooster in Egypte verstopte alle verboden evangeliën in een kruik onder de grond, waar
ze pas in 1945 werden gevonden door een boer. Anders dan het Nieuwe Testament, bevatten
de Nag Hammadi geschriften wel aanwijzingen voor een huwelijk tussen Maria Magdalena en
Jezus. Zo staat in het 'Evangelie volgens Fillipus': ‘Drie vrouwen trokken altijd met de Heer
op. Zijn moeder, zijn zuster en Maria Magdalena, die zijn metgezellin werd genoemd. Jezus
hield op een andere wijze van haar dan van de andere leerlingen en hij kuste haar vaak."
Over wat er met Maria Magdalena gebeurde na de dood van Jezus is weinig bekend. Er wordt
beweerd dat zij stierf in Efeze ,in de omgeving van Johannes de Evangelist. Er is ook een
theorie die ervan uitgaat dat Maria Magdalena ,samen met dochter Sarah, vluchtte naar
Frankrijk. In Zuid Frankrijk gaat het verhaal dat Maria Magdalena samen met enkele vrouwen
en haar dochtertje is geland bij Saintes Maries de la Mer, de plek waar ieder jaar duizenden
zigeuners, Roma, naar toe trekken om Sarah te aanbidden. Van daaruit is ze verder Zuid
Frankrijk ingetrokken. In heel Zuidelijk Frankrijk zijn Maria Magdalena kerken. Haar
relikwieën zijn bewaard in de basiliek van Vézelay, waar in de crypte , dag en nacht, gebeden
wordt door gelovigen.
Nieuwe openbaringen
Ook de huidige openbaringen, die ons bereiken via gechannelde boodschappen, zijn net als de
vroegere gnostische geschriften gebaseerd op deze innerlijke geloofsweg. Gechannelde
berichten komen tot mensen door dromen, ingevingen en visioenen. Deze berichten worden
door veel kerken afgedaan als gevaarlijke occulte experimenten. Maar veel Bijbelteksten
geschreven in de tijd van Jezus, zijn ook gebaseerd op dezelfde bronnen en worden dagelijks
geciteerd. In werkelijkheid bedreigen gechannelde boodschappen over nieuwe openbaringen
de machtspositie van de kerkelijke instituten.
De meeste religies (kerken) staan voor een moeilijke keuze. Hun machtspositie wordt door het
afbrokkelende kerkbezoek en de voortdurende stroom van schandalen ondermijnd. Veel
mensen ervaren spiritualiteit niet alleen in de kerk maar ook in het werken met medemensen
of in het leven in de natuur. De kerk als richtinggevend element in het leven van veel mensen
is verdwenen.
In feite is deze mondiale ontkerkelijking, in vooral de westerse wereld, nodig om mensen hun
eigen spiritualiteit te laten terug vinden. Zou het in deze tijd niet zo kunnen zijn dat de
uiterlijke kerk moet worden afgebroken om de innerlijke kerk te kunnen bouwen. Deze
innerlijke kerk zal dan gebaseerd zijn op een nieuw Christusbewustzijn, waaraan in deze tijd
zoveel behoefte bestaat.
Neale Donald Walsch zegt in het boek ‘De nieuwe openbaringen’ het volgende:
“De moderne religie heeft de kans gehad om deze illusie, van afgescheidenheid van God,
te doorbreken en jullie naar de waarheid te leiden. De moderne religie heeft er echter voor
gekozen vast te houden aan de leringen uit de premoderne tijd, om dogma’s van honderden en
duizenden jaren her te handhaven. En aldus heeft de moderne georganiseerde religie de
moderne mens in de steek gelaten. Als jullie stoutmoedig zijn, als jullie heel erg dapper zijn,
zullen jullie je religieuze ervaring laten versterken door een Nieuwe Spiritualiteit. Deze
spiritualiteit verwerpt niet acuut jullie traditionele religieuze leringen, maar borduurt erop
voort en past alleen die leringen aan, waarvan ook jullie vinden dat ze niet langer van
toepassing zijn of functioneren.’
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10. EENHEID
Nieuwe Spiritualiteit
Zoals gezegd in het vorige deel, de aardse religies staan voor een belangrijke keuze. Kiezen
zij voor het voorzichtig volgen van de nieuwe spiritualiteit gebaseerd op individuele
ontdekking van de innerlijke spiritualiteit of kiezen ze voor handhaving van de status quo
gericht op dogma’s en regels. Er liggen nu twee wegen open of de weg naar de innerlijke
geloofsbeleving of de weg naar de opgelegde uiterlijke geloofsbeleving.
Het laatste zal betekenen dat de verdeeldheid onder de religies blijft gehandhaafd en het
accent blijft liggen op de onderlinge verschillen. De nieuwe spiritualiteit legt het accent juist
op de overeenkomsten tussen de diverse geloofsleren.
In het boek ‘De nieuwe openbaringen’ van Neale Donald Walsh acht hij de tijd rijp voor
nieuwe openbaringen , die de wereld kunnen veranderen:
1. God is nooit opgehouden rechtstreeks met mensen te communiceren. God heeft vanaf
het begin der tijden met en door mensen gecommuniceerd. God doet dat ook vandaag
nog.
2. Ieder mens is even bijzonder als ieder ander mens die ooit geleefd heeft, nu leeft of
ooit zal leven. Jullie zijn allemaal boodschappers, ieder van jullie. Jullie dragen een
boodschap naar het leven over het leven; elke dag, elk uur, elk moment.
3. Alle paden leiden rechtstreeks naar God. Geen enkele religie is ‘de enige ware
religie’, geen enkel volk is ‘het enige uitverkoren volk’, geen enkele profeet is ‘de
grootste aller profeten’.
4. God heeft niets nodig. God vereist niets om gelukkig te kunnen zijn. God is het geluk
zelf. Bijgevolg eist God niets van iemand of wat dan ook in het universum.
5. God is niet een op zichzelf staand superwezen dat ergens in het universum of
daarbuiten leeft, en dat dezelfde emotionele behoeften heeft of aan dezelfde beroering
onderworpen is als mensen. Dat wat God is, kan op generlei wijze worden pijn gedaan
of worden beschadigd. God heeft dan ook geen enkele behoefte om wraak te nemen of
straf op te leggen.
6. Alle dingen zijn Eén ding. Alle dingen zijn Eén ding en alle dingen zijn een onderdeel
van het Ene Ding dat is.
7. Er bestaat geen goed of fout. Er bestaat slechts wat werkt en wat niet werkt,
afhankelijk van wat je probeert te zijn, te doen of te hebben.
8. Je bent niet je lichaam. Degene die jij bent is onbegrensd en eindeloos.
9. Jullie kunnen niet doodgaan en jullie zullen nooit voor eeuwig verdoemd zijn.
Deze openbaringen vormen een nieuwe spiritualiteit die gericht is op een heel persoonlijke
waarheid, liefde en wijsheid. Ze zijn niet geënt op één manier van geloofsbeleving maar
kunnen door iedere religie worden omarmd. Deze waarheden kun jezelf toetsen in je eigen
leven en aldus in de praktijk brengen.
Mensen kunnen wel degelijk leren om samen te leven in harmonie en vrede. Ook religies
kunnen leren om samen gemeenschappelijke overtuigingen te benadrukken. Respect voor
elkaars spirituele weg zou dan uitgangspunt moeten zijn. Als Jezus of Boeddha fysiek zouden
terugkeren naar de Aarde en hen zou gevraagd worden welke geloofsleer de juiste was,
zouden zij dan werkelijk een keuze hebben gemaakt?
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Dat er meer respect komt voor religies onderling blijkt wel uit de ontwikkeling van de
afgelopen jaren binnen het Boeddhisme en het Christendom. Er is meer ruimte ontstaan om te
luisteren naar elkaars opvattingen. Christenen omarmen het geloof in karma en reïncarnatie
steeds meer. Het Boeddhisme van de andere kant kan zich beter vinden in de Christelijke
ideeën over geestelijke groei.
De weg naar een andere geloofsbeleving vanuit het hart van ieder mens wordt je echter niet
gewezen door kerken of overheden. Nee, die weg moet jezelf gaan. Vanuit een vrije wil wordt
elk mens gevraagd om de innerlijke spiritualiteit te ontwikkelen.
Deze nieuwe spiritualieit gebaseerd op liefde en éénheid kan alleen ontstaan als mensen
bereid zijn te veranderen en de huidige paden durven te verlaten. Elk individu zal het absolute
geloof dienen te ontwikkelen in een andere wereld zonder vooroordelen en angsten.
We dienen elkaar wakker te schudden uit deze mondiale nachtmerrie van afgescheidenheid
van alle leven op Aarde en in de Geestelijke Wereld.. We zijn allen afkomstig uit dezelfde
bron, waar we ook naar mogen terugkeren.
Onze keuze zal bepalend zijn voor het overleven van de menselijke soort.
Zonder verandering kiezen we ook. Dan kiezen we voor voortzetting van de huidige weg
richting vernietiging van het leven op Aarde. Er ligt een Gouden Tijdperk van vrede en
harmonie op ons te wachten. Wat nodig is, is de wil om het te creëren.
Channeling van Aartsengel Michael via Ronna Herman:
”Weet dat het een tijd van grote veranderingen is waarin alles waarop je in het verleden hebt
gebouwd verschuift, verandert en soms zelfs verdwijnt. Besef dat je brede stemming heen en
weer zwaait, en gevoelens dat je oude geloofsstructuren en grenzen aan het afbrokkelen zijn,
horen bij het versnelde transformatieproces dat nu aan de gang is. Je kunt het ene moment
opgetogen zijn en je bijna gelukzalig voelen en even later voel je je misschien weer kwetsbaar
en onzeker, of je wordt overspoeld door gevoelens van wanhoop, verdriet, boosheid of
depressiviteit.
Tijd en ruimte zoals jullie die de afgelopen 10.000 jaar hebben ervaren veranderen eveneens
en worden vloeiender. Velen van jullie willen graag weten wat er zal gebeuren in 2012, het
jaar waarvoor velen het einde van het leven op Aarde hebben voorspeld. Laat ons je angsten
sussen en je nieuwsgierigheid bevredigen, geliefden: jullie zitten al in de energie van dat jaar.
De wereld zoals jullie die allemaal kenden, is geëindigd met de catastrofale gebeurtenis van
11 september 2001.
Jullie denken dat jullie zon en de zonnevlammen al die afwijkende weerpatronen veroorzaken
en dat is waar, maar dat is slechts een klein deel van wat er op Aarde aan de hand is. De
grote devische engelen en elementalen nemen weer actief deel aan het helen en in balans
brengen van de elementen op Aarde. Als de Aarde weer in evenwicht is gebracht, zullen er
geen orkanen, tornado’s, aardbevingen of overstromingen meer voorkomen. Dat zal niet meer
nodig zijn. Het brede spectrum van de dualiteit is van lieverlee aan het aflopen terwijl de
kosmische slinger dichter en dichter heen en weer zwaait rond het evenwichtspunt of het
Rustpunt van de Schepping. Jullie zullen nog heel lang in een polaire werkelijkheid zitten,
maar er zullen radicale veranderingen plaatsvinden.”
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Na de bewustzijnsval in de Derde Dimensie ,die de mensheid heeft gemaakt bij de val en
ondergang van Atlantis, is er een gevoel van eenzaamheid en afgescheidenheid ontstaan onder
de mensheid. De mens heeft door de eeuwen het contact met de Geestelijke Wereld steeds
meer verloren. Het leek alsof de poort met de engelenwereld werd afgesloten en deva’s en
natuurwezens (nimfen, feeën, kabouters, elfen) alleen nog bestonden in sprookjes.
Ook het spirituele contact met Moeder Aarde ,dat in de tijd van Lemurie en Atlantis
vanzelfsprekend was, is in de moderne tijd dood verklaard. De Aarde is door de
wetenschapsmodellen van Newton en Keppler verworden tot een levenloze bol materie die
volgens natuurkundige wetten ronddraait in de kosmos. Ook onderling is de mensheid in de
loop der eeuwen ernstig verdeeld geraakt. Gevolg hiervan is een voortdurende polariteit
tussen rassen, religies en landen.
De gevolgen van dit beperkte bewustzijn gebaseerd op afgescheidenheid en polariteit zijn tot
op de dag van vandaag merkbaar: oorlog, honger, armoede, ziekte en natuurvernietiging.
Zonder een vernieuwd eenheidsbewustzijn tussen mensen, Aarde en Geestelijke Wereld zal
onze planeet als woonplaats voor de mensheid ophouden te bestaan.
Uit: Het passiespel van het Aquariustijdperk: ‘We hebben al eerder gezegd dat er steeds
meer Dienaren incarneren om te helpen de toekomst voor te bereiden en een nieuwe manier
van leven te demonstreren. Deze afgezanten zullen eenheidsbewustzijn als een trompetstoot
door de hele wereld laten schallen, want zij begrijpen heel goed dat onzelfzuchtige
samenwerking hard nodig is om de Aarde te bevrijden. De Aarde is immers nog steeds
doordrenkt van een bewustzijn dat op afscheiding gebaseerd is. Zij realiseren zich terdege dat
alleen de kracht van eenheid in synergie, wat werkt als een samengebalde drang naar het
Goede op Aarde, de eeuwenlange opgehoopte duisternis op Aarde kan verdrijven. Deze
kracht zal ook wereldwijd angst, ziekte en negativisme overwinnen, zodat het huidige doel
voor de wereld zich manifesteren kan.
Dienaren zijn nu hier om de mensheid vlug te laten zien dat er maar één manier is om de
catastrofe te keren, en dat is door de Goddelijke Wetten tegenover de Aardse wetten te stellen.
Door Hogere krachten tegenover lagere te stellen, zal alles wat achterhaald en onwenselijk is
worden omgevormd tot iets nieuws en levends. Dit gebeurt door overal inzichten uit te dragen
die voor deze periode relevant zijn als er onwetendheid heerst, en door compassie te tonen bij
verwijt, door hebzucht te beantwoorden met goedgeefsheid, en vijandschap met liefde.
Eenheidsbewustzijn betekent een diep besef van het collectieve geheel en het rekening houden
met de belangen daarvan. Door daadwerkelijk in eenheidsbewustzijn te leven, brengen
Dienaren een hoger trillingspatroon in de aura van de Aarde. Dit positieve gedrag heeft al
nieuwe frequenties van spiritueel licht opgeroepen, en het draagt aanzienlijk bij aan de
verlossing van de planeet en al het leven dat daarbij hoort.
Dienaren zijn hiertoe in staat, want voordat zij als individu op Aarde incarneerden, hebben
zij allemaal al heel natuurlijk eenheidsbewustzijn en onzelfzuchtige dienstbaarheid laten zien,
want dit was een uitdrukking van hun evolutieniveau. Voor hen is het tonen van
gemeenschapszin en harmonie al heel lang vanzelfsprekend gedrag. Hierdoor zijn zij
meesters in het uitdragen van groepssolidariteit, en zullen ze in hun huidige incarnatie
opnieuw laten zien dat samenwerking, eenheid en liefde belangrijke factoren zijn voor het
verheffen van het bewustzijn op de planeet, en dus ook voor het genezen van de wereld’.
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De Verrezen Meesters
De Verrezen Meesters zijn hoog ontwikkelde zielen die voor de Oerbron werken en naar
Aarde komen om de mensheid te dienen. Het zijn verlichte Lichtwezens, die niet slechts voor
hun eigen spirituele groei naar Aarde zijn geïncarneerd, maar ook ten dienste van de
mensheid.
Ze brachten kennis en wijsheid die hun tijd ver vooruit was. Een aantal waren profeten die in
de toekomst konden kijken. Anderen incarneerden op het gebied van specifieke
bekwaamheden, vakgebieden of lieten artistieke meesterwerken achter, die een glimp van de
Geestelijke Wereld zichtbaar maken.
Pamela Kribbe: ‘Door de komst van Jezus is er een kiem geplant, de kiem van de
christusenergie. Mensen werden geraakt door wat hij zei en deed, en onbewust, op
zielenniveau, herkenden zij de christusenergie wel degelijk. Heel diep in hun ziel, in hun
geestelijke herinnering, werd er iets aangeraakt en in beweging gebracht.’
Hurtak zegt over de Verrezen Meesters in het boek ‘The Keys of Enoch’ het volgende:
“De Verrezen Meesters zijn in verschillende incarnaties dienstbaar geweest in de lagere
Hemelen met het onderricht van de Kosmische Wetten van het Heelal en die weer
geascendeerd zijn, terug in de aanwezigheid van de Vader, van wie ze nieuwe opdrachten
krijgen om onderricht te geven aan een grote verscheidenheid aan werelden, vanwege hun
grote liefde.”
Velen werden geminacht, bespot en tot martelaar gemaakt, vanwege hun overtuigingen en
hun vermogen de toekomst te zien. Enkele Verrezen Meesters die de Aarde en mensheid in
hun ontwikkeling begeleiden zijn: Jezus, Boeddha, Aartsengel Michael, Melchisedek, Moeder
Maria (afbeelding en liedje), Maria Magdalena, Saint Germain, Pallas Athene, St Franciscus
van Assisi, Shiva, Kuthumi, Hilarion,Vishnu en vele anderen.
Jezus werd door de machthebbers in Palestina ter dood veroordeeld omdat hij een bedreiging
voor de geestelijke- en bestuurlijke machthebbers was. Deze meenden dat Jezus de opstand
van het Joodse volk tegen de Romeinse machthebbers zou leiden en hen met geweld ten val
wou brengen. Zij begrepen niet dat het Koninkrijk waar Jezus over sprak geen aards
koninkrijk was maar het Koninkrijk der Hemelen, dat in ieders Ziel nog levend is.
De boodschap van de Verrezen Meesters werd door de volgelingen in diverse werelddelen
vertaald in geschriften zoals de Bijbel, Koran, Talmoed en Veda. Bovendien werden er
gebedshuizen (kerken, moskeeën, synagogen, tempels) gebouwd om daarin de leer van de
Meester te kunnen belijden. De oorspronkelijke teksten van de Meesters zijn niet altijd
letterlijk vertaald maar naar eigen inzicht geïnterpreteerd. Vaak om de machtspositie van de
religieuze leiders te versterken.
Bovendien hebben aanhangers van religies onderling strijd gevoerd over de volgens hen juiste
leer die de betreffende Meesters op Aarde had achtergelaten. Zo hebben in de loop der
eeuwen ,binnen religies, veel afsplitsingen plaatsgevonden. De volgelingen waren, in een
wereld van dualiteit en polariteit in de Derde Dimensie, uiteraard verdeeld over de juiste leer
die moest worden gevolgd. Alleen al binnen het Christendom zijn honderden sekten ontstaan
die allemaal claimen het alleenrecht op de waarheid te bezitten. Denk maar aan de
hervormden, gereformeerden, mormonen, Rooms-katholieken, Russisch-orthodoxen etc.
De onderlinge afscheidingen en religieuze conflicten hebben geleid tot vervolgingen van
andersdenkenden, martelingen, verbrandingen, ophangingen en oorlogen. In naam van het
geloof in hun eigen religie zijn miljoenen andersdenkende mensen gedood.
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Tot op de dag van vandaag worden er religieuze conflicten uitgevochten in o.a. Kasjmir,
Tsaad, Syrie en Israel.
Kortom: de mensheid heeft in de loop der eeuwen de ware boodschap van de Verrezen
Meester namelijk LIEFDE niet begrepen.
Maar de Verrezen Meesters zijn voor iedereen beschikbaar die om hun hulp en leiding vraagt
ongeacht hun verbinding met welke religie dan ook. De Meesters hebben de wereld en de
menselijke evolutie vanaf het begin bewaakt. Ze zijn telkens wanneer de Aarde en mensheid
dat nodig hadden te hulp geschoten. Jezus heeft er zelf voor gezorgd dat de mens na de dood
in staat bleef om de verbinding met de
Geestelijke Wereld te behouden. Zijn dood op
Golgotha was een keerpunt in de menselijke
evolutie. Een verdere afsluiting met de
Geestelijke Wereld werd hierdoor voorkomen.
De indaling in de stof, het proces dat ook wel de
val uit het paradijs wordt genoemd, kreeg toen
een impuls naar een opgaande beweging richting
vergeestelijking.
Jezus heeft door zijn lijden, sterven en verrijzenis
overleden mensen weer de weg gewezen naar de
hogere Lichtwerelden, om zich zo geestelijk te
kunnen blijven ontplooien. De Christuskracht
heeft zich door dit proces met heel zijn wezen
verbonden met het lot van de mensen en de
Aarde.
Het leven en sterven van Jezus, die bij de doop in
de Jordaan door Johannes de Doper, de Christus
werd, was een fysieke verschijning op Aarde van een grote Meester of Avatar. Bij de
voorspelde wederkomst van Christus op Aarde, die NU plaatsvindt, verschijnt hij echter niet
in fysieke vorm, maar beïnvloedt de Christuskracht de Ziel van ieder mens. Hierdoor kan het
geestelijk bewustzijn van de mens zich niet alleen na de fysieke dood ontwikkelen, maar
ontstaat er in ieders leven op Aarde de mogelijkheid om een transformatie van bewustzijn
door te maken. Ook al kunnen we Christus niet fysiek ervaren, toch is Hij altijd aanwezig.
Jezus zei daarover: ..daar waar twee of meer mensen in mijn naam zijn samengekomen, ben Ik
in hun midden.
Volgens het boek ‘Het licht zal je bevrijden’van Milanowich en Mc Cune kunnen Meesters
met ons communiceren door middel van dromen en visioenen. Ze kunnen telepathisch
communiceren met individuen op Aarde wier trillingsniveau hoog genoeg is om de
transmissie van de Meesters te ontvangen.
Iedere ziel op Aarde is toegewezen aan een Verrezen Meester, waarvan hij/zij spirituele
leringen kan ontvangen en oefenen. We ondergaan zeven jaren van beproevingen voordat een
Meester via dromen, visioenen en doorgevingen via de Ziel (channelingen) contact met zijn
leerling kan leggen. Het principe Is de leerling klaar, is de Meester daar is hierop van
toepassing.
Het huidige plan van de Hemelse Hiërarchieën verordent dat er niet langer één voor één
Meesters naar de Aarde zullen komen. In deze tijden van grote veranderingen zijn er onder
ons veel Verrezen Meesters aanwezig om de bewustzijnstransformatie te begeleiden.
In het boek ‘De Meesters van het Verre Oosten’ beschrijft Baird T. Spalding in diverse
reisverslagen uit India, ontmoetingen met Meesters. Een aantal keren is hij samen met
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anderen getuige van genezingen van Jezus en Boeddha samen. Zij verkondigen één leer
afkomstig van dezelfde oerbron.

In dit boek laat hij een ingewijde aan het woord die het volgende zegt over Jezus de Christus:
“…voor ons betekent de dag dat Jezus werd geboren niet alleen zijn komst naar de Aarde,
maar deze geboorte staat ook voor de geboorte van de Christus in ieder menselijk bewustzijn.
Deze kerstdag betekent de geboorte van de grote Meester en Leraar, de Verlosser, die de
mensheid van de boeien en beperkingen der materie bevrijdt. Volgens onze opvatting is deze
verheven ziel op Aarde gekomen om ons duidelijk de weg te wijzen naar de ware God, de
Almachtige, Alomtegenwoordige, Alwetende: om ons bij te brengen dat God alle Goedheid,
alle Wijsheid, alle Waarheid, Alles in Alles is. Deze grote Meester, die op deze dag op Aarde
kwam, was gezonden om ons duidelijk te laten begrijpen, dat God niet alleen buiten ons is,
maar ook binnen ons is; dat Hij nooit van ons, noch van enige andere van zijn scheppingen
gescheiden kan zijn, dat Hij altijd een rechtvaardig en liefderijke God is, dat Hij alle dingen
is, alle dingen kent, alles weet en alle Waarheid Zelve is. Al bezat ik het inzicht van alle
mensen, dan zou ik nog niet in staat wezen om ook maar enigermate in woorden uit te
drukken, wat deze Heilige Geboorte voor ons betekent.”
In de Nieuwe Tijd van de Waterman is er geen behoefte aan een nieuwe religie naast de grote
hoeveel bestaande godsdiensten. Het gaat in het Gouden Tijdperk om eenheid en
verbondenheid. We dienen in zuiverheid en dienstbaarheid te zoeken naar overeenkomsten
binnen de diverse religies. Daarbij mogen machtsdenken en superioriteitsgevoelens geen
enkele rol spelen.
We kunnen als individuele mens allemaal een directe verbinding met de Geestelijke Wereld
aangaan en hebben voor deze persoonlijke relatie geen voorgangers meer nodig.
Ieder mens mag in vrijheid kiezen welke spirituele opvattingen hem het meeste aanspreken.
Daarbij kan hij zich baseren op eigen spirituele ervaringen maar ook op authentieke
boodschappen van de Meesters.

Liedje: Salve Regina
https://www.youtube.com/watch?v=OQjYEywIK5Q
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11. NIEUWE TIJDSKINDEREN
“In een land waar alle wilgen van jongs af aan geknot worden kan geen mens zich een
voorstelling maken van een wilg zoals die had kunnen zijn als hij vrijuit had kunnen groeien
tot de boom zoals hij bedoeld is. In een wereld waarin alle kinderen van jongs af aan geknot
en gesnoeid worden in hun vrijheid, omdat ze nu eenmaal moeten leren leven in deze
maatschappij, kan geen mens zich een voorstelling maken van de mens zoals die eigenlijk
bedoeld is. De mensen hebben geen beeld van een onafhankelijke, vrije mens. Ooit moet de
mens dat geweest zijn, vrij en alleen afhankelijk van de natuur.”
In deze tijd worden er veel kinderen geboren die Nieuwe Tijdskinderen of Indigokinderen
(hun aura straalt een indigo kleur uit) worden genoemd. Deze kinderen vormen geen aparte
groep, want alle kinderen zijn in feite kinderen van de Nieuwe Tijd. Zij staan nog in nauw
contact met de Geestelijke Wereld, die ze bij hun geboorte hebben verlaten. Bij hun geboorte
zijn ze net als alle kinderen nog niet beknot en ingeperkt in hun vrijheid. De manier waarop ze
zich uiten is dan ook vaak een weerspiegeling van de Geestelijke Wereld waar ze vandaan
komen.
Deze kinderen beschikken over een aantal gezamenlijke kenmerken en eigenschappen die hun
generatie heel bijzonder maakt:
 Zij hebben groot respect voor hun medemensen, dieren en de natuur. Intuïtief weten
zij dat alle leven afkomstig is uit dezelfde bron en hebben dus logischer wijs respect
voor alle planten, dieren en medemensen waar ze deel van uitmaken. Deze kinderen
kunnen zich ook niet voorstellen dat je dieren gaat doden om ze op te eten of bomen
gaat omzagen zonder een duidelijke reden.
 Deze kinderen bezitten grote innerlijke wijsheid. Sommige kinderen weten
bijvoorbeeld precies welk eten hun lichaam nodig heeft of doen uitspraken die
eigenlijk niet passen bij hun biologische leeftijd. Deze innerlijke wijsheid van
kinderen noodzaakt volwassenen om ze serieus te nemen.
 Nieuwe tijdskinderen hebben een grote gevoeligheid die zich kan uitstrekken op
allerlei gebieden. Sommigen krijgen snel last van voedselallergieën of
medicijnallergieën. Ze hebben een speciaal dieet nodig. Anderen hebben paranormale
vermogen als helderziendheid of herinneringen aan vorige levens. Weer anderen
hebben bewust contact met hun beschermengel.
 Zij doorzien onrecht, onechtheid en bedrog onmiddellijk. Hun
rechtvaardigheidsgevoel is heel goed ontwikkeld. Hun reacties zijn meestal intuïtief en
niet verstandelijk. Zij zijn vaak erg emotioneel verbonden met andere mensen, dieren
of planten.
 Deze kinderen hebben maling aan gezag en autoriteit. Ze accepteren geen orders van
volwassenen zonder dat deze goed zijn onderbouwd. Ouders en leraren kunnen deze
kinderen soms als erg tegendraads en lastig ervaren. In werkelijkheid reageren deze
kinderen heel puur vanuit hun innerlijk weten zonder zich aan te passen aan bestaande
maatschappelijke afspraken.
 Nieuwe Tijdskinderen hebben een eigen originaliteit. Zij zullen zich niet snel
aanpassen aan groepsnormen. Dit komt omdat ze niet gebonden zijn aan overtuigingen
en conventies. Hun leidraad in het leven is hun intuïtie. Ze staan in goed contact met
hun Hoger Zelf.
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Deze kinderen zijn naar de Aarde gekomen vanuit een andere geestelijke werkelijkheid en de
wijze waarop ze zich uiten is een weerspiegeling van die werkelijkheid. Zolang deze kinderen
in hun waarde worden gelaten, zullen ze sterk genoeg zijn om een weerspiegeling van deze
Hemelse werkelijkheid te blijven. Toch hebben deze kinderen vaak veel moeite om te wennen
aan de Aarde. Ze kunnen hier moeilijk aarden omdat hun oorspronkelijke belevingswereld een
compleet andere is dan de ruwe werkelijkheid van alledag.
De Nieuwe Tijdskinderen zullen in de nabije toekomst de grote voorbeelden voor ons kunnen
worden. Hun manier van leven is in harmonie met de Schepping. Zij zijn diegenen die elk
voor zich een stukje Hemel op Aarde kunnen creëren.
Channeling van De Groep via Steve Rother over Indigokinderen of Nieuwe Tijdskinderen:
“De Indigokinderen hebben hard gewerkt om de bestaande denkpatronen en overtuigingen
over het opvoeden en opleiden van kinderen te veranderen. De Indigo’s doen wat jullie
allemaal gevraagd hebben, en dat is om op elk gebied van je leven ruimte te maken voor de
mens in zijn kracht. Sommige Indigokinderen zijn heel snel met hun hoofd tegen de muur
gelopen.
Het is voor hen zo moeilijk, want ze hebben het gevoel de enigen te zijn die verandering
teweegbrengen. Ze hebben het gevoel dat niemand hen begrijpt en wij zeggen jullie dat heel
weinigen dat ook werkelijk doen. Die wereld van jullie is erg wreed……….
…………..De Indigo’s zijn naar de Aarde gekomen met hun eigen belangrijke doelen. Een
daarvan is om jullie door ervaring te laten zien dat veel van jullie huidige systemen mensen in
hun kracht niet volledig ondersteunen. Om mensen te helpen hun lang erop nagehouden
overtuigingen te herevalueren, hebben de Indigo’s contracten(levens) op zich genomen die
soms inhielden dat ze de confrontatie aangingen met al jullie systemen (scholen,
gezondheidscentra, sportverenigingen e.d.) die betrekking hebben op kinderen.”
Kijk op de site: https://www.nieuwetijdskind.com/

50

De ingewijden in het transformatieproces, de Lichtwerkers, zijn de ouders van de Nieuwe
Tijdskinderen. In hun opvoeding van deze kinderen dienen de ouders de NTK met een open
mind en grote mate van respect te behandelen. Deze ouders moeten hun bevattingsvermogen
en onderscheidingsvermogen optimaal gebruiken om zich te kunnen verplaatsen in de wereld
waarin de NTK leven.
Maar deze kinderen hebben ook structuur nodig om in deze maatschappij te kunnen
overleven, want dat is het voor deze kinderen, overleven. Ze begrijpen de wereld van de
volwassenen niet omdat ze deze als gewelddadig, onwetend en gevoelloos ervaren.
Deze kinderen zijn letterlijk anders afgestemd. Ze kunnen alleen maar leven vanuit hun
intuïtie. Ze willen alles in hun leven doen met hart en ziel.

Doreen Virtue, spiritueel therapeute, over het opvoeden van Nieuwe Tijdskinderen:.
‘Indigo-kinderen, getalenteerde kinderen, kinderen met het label ADD of ADHD en volwassen
lichtwerkers hebben bijna altijd een dominante rechterhersenhelft. Wetenschappelijke studies
van de bloedstroom en elektrische activiteit in de hersens van ADHD kinderen laten zien dat
zij eerder hun visuele hersencentrum gebruiken dan hun op logica gerichte hersenhelft. Dit
betekent dat hun primaire interactie met de wereld via de rechterhemisfeer van hun hersenen
plaatsvindt en die hemisfeer is gericht op visioenen (beelden) en gevoelens, en gerelateerd
aan non-verbale studies zoals kunst, muziek, wiskunde, en aan filosofie, psychologie en
paranormale vaardigheden. Mensen met een dominante rechterhersenhelft kunnen
uitstekende schrijvers en redenaars worden, mits zij hun mentale beelden en sterke innerlijke
gevoelens in woorden weten te vertalen.
De linkerhersenhelft is daarentegen meer gericht op woorden, en de persoon met een
dominante linkerhersenhelft zal van nature meer in grammatica en vocabulaire uitmunten. De
linkerbrein-persoonlijkheid is gewoonlijk op orde gesteld en stelt autoriteit niet ter discussie
(verwelkomt die zelfs). Mensen met een rechterbrein-persoonlijkheid zijn intuïtief ingesteld,
volgen alleen “welwillende autoriteit” – en dan alleen wanneer zij de motivatie en de
doelstellingen van de autoriteit begrijpen en vertrouwen. Zij leren door te zien en doen het
beter met kaarten, grafieken, dia’s en demonstraties, eerder dan door te lezen of te luisteren
naar een lezing. Omdat mensen met een dominante rechterhersenhelft zulke scherpe zintuigen
hebben, worden zij eenvoudig afgeleid. Zij kunnen ieder klein tikje van de schoolklok horen
en het hoogfrequente geluid van tl-buizen.’
‘De indigo-kinderen zijn in onze tijd geïncarneerd met een hele heilige reden: om een nieuwe
maatschappij in te leiden gebaseerd op eerlijkheid, samenwerking en liefde. Tegen de tijd dat
ze volwassen zijn, zal onze wereld er totaal anders uitzien dan vandaag de dag. Er zal niet
langer geweld en concurrentie zijn.’
‘Vergeet niet wat het belangrijkste is. Je hebt ervoor gekozen naar de Aarde te komen als
lichtwerker tijdens de millenniumverandering. Je hebt ervoor gekozen een indigo-kind te
krijgen. Deze missies staan bovenaan je prioriteitenlijst en al het andere is minder belangrijk.
Als je in het hiernamaals op je leven terugkijkt, zal je de momenten dat je een voorbeeld van
liefde voor je kinderen was als de beste van je leven beschouwen. Wat er niet toe zal doen is
of je keuken brandschoon was, of dat je kind goede cijfers kreeg. Alleen liefde is belangrijk.’
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12. DE NIEUWE AARDE
“En ik zag een nieuwe hemel en
een nieuwe aarde, want de eerste hemel
en de eerste aarde waren voorbijgegaan “
Openbaringen van Johannes (21:2-8).
In onze tijd beleven wij het einde van een tijdperk dat begon met de val uit het paradijs en dat
eindigt, aldus de Bijbel, met de Apocalyps. Dit woord betekent openbaring, met andere
woorden in deze tijd zal de mensheid de waarheid over zijn spirituele afkomst worden
onthuld. In dat tijdperk is de mens afgedaald vanuit de Geestelijke Wereld en ingedaald in de
materie van de Aarde.
Kosmisch Proces
Dit proces staat hieronder sterk vereenvoudigd afgebeeld:
1. De mens verkeert met zijn geestelijk bewustzijn nog in de Geestelijke Wereld en kan op
Aarde nog niet zelfstandig functioneren, hulp van de engelenwereld blijft nodig.
2.Indaling in de materie. Begin van de bewustzijnsval, het innerlijk weten wordt langzaam
versluierd. Alleen zieners en ingewijden hebben nog verbinding met de Geestelijke Wereld.
3. De mens raakt in overgrote meerderheid het contact met zijn geestelijk bewustzijn kwijt,
ontwikkelt zijn ik-bewustzijn en daalt volledig af in de materie. Komst van Verrezen Meesters
op Aarde.
4. In de huidige tijd staat de mens op de drempel om het contact met de Geestelijke Wereld te
herstellen door de wederkomst van het Christusbewustzijn in zijn/haar hart. Hij ontwikkelt de
mogelijkheid om de Geest te laten indalen in de stof. Met andere woorden om de Hemel op
Aarde te herscheppen. De weg naar het Licht staat voor ons open.
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De huidige crisistijd, waarin de mens dus op de drempel van een nieuw tijdperk staat, is in
feite de overgang naar het nieuwe Gouden Tijdperk. Na de involutie of indaling in de materie
staan we op een beslissend punt.
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Zullen we in staat zijn om de evolutie, de weg naar het Licht, in te slaan? Door de
ontwikkeling van ons geestelijk bewustzijn kunnen wij de Lichtkracht via onszelf laten
indalen in de materie, waar het de duisternis raakt en met Licht doordringt. Deze opgaande
lijn wordt in de Nieuwe Tijd ook wel hemelvaart genoemd.
In de involutie stond onze gerichtheid, naar beneden, op involueren de materie in. Dat wilde
ook zeggen dat deze naar de duisternis was gericht. Zo heeft de Schepper zijn schepping in de
materie laten ontstaan, maar zijn schepping mocht absoluut geen duisternis worden!
Het aanbreken van het (dag)Licht staat op het punt te beginnen, maar de nacht is het donkerst
in het laatste uur, voordat het eerste morgenlicht aanbreekt. De laatste persweeën zijn de
zwaarste van de bevalling.
Deze overgangstijd is daarom een tijd van verwachting aan de ene kant en aan de andere kant
een tijd van oorlog, geweld, misdadigheid en natuurrampen. In deze overgangstijd zal de
sluier tussen Hemel en Aarde langzaam verdwijnen. Dit proces zal rond het jaartal 2012 al ver
zijn gevorderd. Hierdoor wordt het contact tussen de Geestelijke Wereld en de mensheid heel
tastbaar. Veel mensen zullen in staat zijn om contact te leggen met engelen, natuurwezens en
deva’s door de ontwikkeling van helderziende gaven, het ontvangen van gechannelde
boodschappen of het bewust worden van dromen en visioenen. Mensen zullen steeds meer in
hun eigen kracht komen te staan doordat zij hun innerlijke Licht steeds meer laten schijnen.
De invloed van de Christusbewustzijn op ieder mens zal overal op Aarde voelbaar worden.
Deze channeling van Jezus via Sister Thedra verhaalt over de Nieuwe Hemel en de Nieuwe
Aarde:
‘Grote vreugde zal op de Aarde zijn, er zal geen oorlog meer zijn. Jullie Aarde zal een zon
worden voor planeten die tot nu toe onbewoond waren. De Aarde zal gereinigd worden en zal
een nieuw licht uitstralen vanaf de plaats die voor haar bestemd is aan het firmament…….
De Aarde zal als nieuw zijn. Het Koninkrijk van de Vader waarin allen met elkaar werken,
niemand zal de baas zijn en er zal vrede zijn.
De Aarde zal herboren worden. Er zal een enorm licht in de wereld zijn dat haar zal opheffen
naar een sfeer waarin geen duisternis noch verdriet zal zijn. Het is geschreven in de hemelen
dat de mensheid tot haar ware staat zal ontwaken, uit haar slaap zal ontwaken en terugkeren
naar de bron.’
Lichtwerkers
Veel mensen die vanuit de Geestelijke Wereld zijn geïncarneerd op Aarde zullen zich gaan
herinneren hoe de Hemel eruit zag. Deze Lichtwerkers zullen de hogere krachten van liefde
en wijsheid gaan ervaren en deze proberen te integreren in hun dagelijkse leven en werk.
Hierdoor kan er veel Licht vanuit de Geestelijke Wereld naar de Aarde worden gestuurd. Met
als gevolg dat alle levende wezens (inclusief de Aarde) hun trillingsniveau verder kunnen
verhogen om zo het transformatieproces naar de Vijfde Dimensie mogelijk te maken.
De Lichtwerkers zullen de eersten zijn die trachten hun dromen op Aarde te realiseren. Het in
de stof op Aarde brengen van een droom, tot heil van allen, is hun opdracht in dit leven.
Zij zullen de eersten zijn die proberen om vanuit hun herinnering aan Thuis (Geestelijke
Wereld) de Hemel op Aarde te herscheppen. Zo kan ieder bewust levend mens een
rentmeester worden van de Nieuwe Aarde in de Vijfde Dimensie.
Het voorbeeld van de Lichtwerkers tot het creëren van Thuis op Aarde zal velen inspireren en
overtuigen van de mogelijkheid om werkelijk een tijdperk van vrede tot stand te brengen.
De engelenwereld onder leiding van de aartsengel Michael zal de mensheid hierbij volledig
ten dienste zijn.

53

Dit IS de tijd dat de profetieën uit de oudheid in vervulling worden gebracht en de mens zich
zijn spirituele afkomst herinnert en weer terug mag keren als de verloren zoon/dochter naar de
Vader/Moeder. De wederkomst van Christus in het hart van ieder mens zal deze in staat
stellen om zich weer te verbinden met alle leven op Aarde en met de Geestelijke Wereld.
Uit: ‘Geschiedenis van de Lichtwerkers’ door Pamela Kribbe:
‘Lichtwerkers dragen de potentie in zich van een snellere spirituele ontwikkeling dan de
gemiddelde mens op aarde. Er broeden als het ware kiemen in hen, die de belofte in zich
hebben van een krachtig en snel ontwaken. Hierdoor kunnen zij een innerlijk spoor volgen,
dat voor hun naasten soms onnavolgbaar is. Dit is niet zo omdat zij betere of hogere zielen
zijn; het is een gevolg van het feit dat zij vertrekken van een ander uitgangspunt. Lichtwerkers
zijn ouder dan de meeste zielen die momenteel op aarde geïncarneerd zijn. Dit ouder zijn
moet je liever niet opvatten in termen van tijd, maar meer in termen van ervaring.
Lichtwerkers beschikken al over een bepaalde graad van bewustwording, vóórdat zij op aarde
incarneren en met hun missie van start gaan. Zij dompelen zich bewust onder in het rad van
karma en alle vormen van verwarring en illusie die daarmee gepaard gaan. Zij doen dit om
de ervaring van het op aarde zijn ten volle te leren begrijpen. Alleen op die manier kunnen zij
hun werk gaan doen. Alleen door zelf alle stadia van onwetendheid te doorleven en van zich
af te werpen, kunnen zij uiteindelijk anderen van dienst zijn in het bereiken van zelfliefde,
innerlijke rust en waarachtig geluk.
Waarom doen lichtwerkers dit voor de mensheid en lopen zij daarbij het risico voor lange tijd
zelf ten onder te gaan in de zwaarte en de massieve illusies van de aardesfeer?....................
Het heeft te maken met hun galactisch karma. Lichtwerkers stonden aan de vooravond van de
geboorte van de mensheid. Zij waren medescheppers van de mens in zijn huidige vorm. In dit
scheppingsproces hebben zij keuzes gemaakt en handelwijzen gevolgd, die zij later diep
betreurden en wilden rechtzetten’.

You Tube: A wake up call for the Family of Light (film over de rol van de Lichtwerkers op
Aarde)
https://www.youtube.com/watch?v=U9HtZFb_VtM
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Kenmerken van Lichtwerkers


Ze voelen zich van jongs af aan anders, en vaak ook
buitengesloten, eenzaam en onbegrepen. Als ze ouder zijn,
worden ze vaak (noodgedwongen) individualisten die hun
eigen, niet gebaande paden moeten vinden.



Vaak kunnen ze binnen bestaande organisatiestructuren en
banen hun draai niet vinden. Lichtwerkers hebben van nature
een anti-autoritair temperament: zij verzetten zich tegen
waarden of regels die louter gebaseerd zijn op macht of
hiërarchie.



Ze voelen zich aangetrokken tot een vorm van hulpverlening,
bijvoorbeeld een beroep als therapeut, arts of onderwijzer.



Ze hebben een spiritueel levensbesef en dragen bewuste of
onbewuste herinneringen met zich mee aan de niet-aardse
lichtsferen waaruit ze komen. Ze kunnen heimwee daarnaar
voelen, zich een vreemde voelen in de aardse werkelijkheid.



Ze hebben een natuurlijk respect voor het leven, dat zich
vertaalt in liefde voor dieren en zorg voor het milieu. De
agressie die er is ten opzichte van het dieren- en plantenrijk op
aarde stemt hen droevig en kan hen zeer diep raken.



Ze zijn zachtmoedig, gevoelig en invoelend. Ze kunnen moeite
hebben met het omgaan met agressie en het opkomen voor
zichzelf. Kunnen dromerig of zweverig of zeer idealistisch zijn
en onvoldoende geaard.



Ze hebben vele levens geleefd op Aarde die in het teken
stonden van spiritualiteit en godsdienst (monnik, non,
kluizenaar, heks, sjamaan, medicijnvrouw of priester(es).
Binnen wereldse gemeenschappen waren zij degenen die de
brug sloegen tussen de aardse wereld en de wereld aan gene
zijde. Zij werden hierom vaak afgewezen en vervolgd. Velen
van hen zijn op de brandstapel geëindigd om de vermogens die
ze bezaten. De trauma’s van vervolging hebben in hun ziel
diepe sporen achter gelaten.
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In deze tijd krijgen we allen de mogelijkheid om ons egogebonden bewustzijn te
transformeren naar een hartgedragen bewustzijn, zoals Pamela Kribbe dat heel treffend
beschrijft op haar site: http://pamela.jeshua.net/
Het onderstaande gedicht uit mijn gedichtenbundel ‘Monumenten van de Ziel’ beschrijft dit
proces:
ALS HET HART SPREEKT

Dromen over harmonie en vrede op aarde,
werken aan een planeet van liefde,
zo ver weggeborgen, maar vol waarde,
in een wereld van kommer en kwel.
Kan de engel in ons echt opstaan?
Bestaat er zoiets als Licht?
Of blijven we hangen in angst en plicht,
Uitzichtloosheid zonder perspectief, levend verloren.
Herinner je wie je werkelijk bent,
wat je thuis is, waar we elkaar nog echt verstonden.
Hebben we niet allen een geestelijke oorsprong?
Bezitters van een zuivere godsvonk, nog ongeschonden.
Het onschuldige kwetsbare kind dragen we in ons,
zij alleen kan het hart openen en liefde uitstralen.
Zonder onderscheid of oordeel van persoon,
gewoon liefde, zo eenvoudig, zo schoon.
De werkelijke transformatie naar vrede
is gelegen in een open en warm hart, zonder rede.
Christuskracht kom in ons hart tezamen
en geef bevrijding in alle eeuwigheid Amen.

Chris van Benthem december 2006

56

EPILOOG
Het voorgaande maakt duidelijk dat het transformatieproces van de mensheid om te komen tot
een hoger bewustzijn vooral een innerlijk proces betreft. Wanneer we in staat zijn om ons
bewust weer te verbinden met onze Ziel en dus met de Geestelijke Wereld en ons ego in
balans weten te brengen, dan bevinden wij ons al in een hogere bewustzijnstoestand of Vijfde
Dimensie. De stem van onze innerlijke goddelijkheid (ziel) wordt weer verstaanbaar. Aldus
wordt dan het contact met de Schepper/Oerbron opnieuw hersteld.
Zowel de mensheid als de Aarde wordt beïnvloed door de Christuskracht. Deze straling
verhoogt de energieresonantie van onze planeet en van elk individu. Als de mensheid
collectief in staat is om te reageren op deze lichtimpuls, zal haar bewustzijn volledig zijn
afgestemd op dat van de gereinigde en hernieuwde Aarde. Hierdoor kan deze Aarde haar
innerlijke schoonheid en bekoring weer tentoon spreiden. Het contact met de Moeder wordt
hierdoor eveneens hersteld.
Zodra de Ziel van een mens is ontwaakt en het innerlijke Licht weer gaat branden, kan deze
mens leven vanuit een innerlijke vrede en liefde. Dit innerlijke proces zal zich vervolgens in
zijn/haar uiterlijke wereld ook gaan manifesteren. Het is een kosmische wetmatigheid dat de
uiterlijke materiële wereld van het ontwaakte individu een afspiegeling wordt van zijn
innerlijke wereld. Zo kan de mens zijn eigen scheppingskracht weer ontdekken.
En zo is de cirkel weer rond. De mens hoeft niet langer als een wees rond te lopen op Aarde,
maar mag weer terugkeren naar de spirituele Bron. De vele incarnaties en daaraan gekoppelde
levenslessen hebben de mens uiteindelijk bewust gemaakt van zijn/haar eigen goddelijkheid
en die van de medemens en geleerd dat we niet afgescheiden zijn van elkaar en van Moeder
Aarde.
Hierdoor wordt de evolutie van de mensheid als collectief op een hoger plan gebracht. We
mogen ons dan als mensheid en Aarde weer bewust aansluiten bij het grote kosmische
ontwikkelingsproces. Een proces waarbij we vanuit Vrije Wil kunnen terugkeren naar een
wereld vol Liefde en Vrede.
Met het schrijven van dit document heb ik een poging gedaan om op eenvoudige en hopelijk
begrijpelijke manier te omschrijven hoe het transformatieproces van de Aarde en haar
bewoners zich kan voltrekken. Daarbij heb ik een uiterst gecompliceerd en langdurig
kosmisch proces versimpelt en samengevat. Het transformatieproces van Aarde en mensheid
bevat veel meer aspecten en gradaties. Toch hoop ik dat mijn enthousiasme en toewijding
over het op handen zijnde Wonder u in het hart heeft geraakt en u op weg kan helpen om uw
spirituele pad te vervolgen.
Ik wens u dit Wonder van harte toe.

Chris van Benthem
www.rivos.eu

Laagsestraat 17
7637 PA Oud-Ootmarsum
chrisvanbenthem@outlook.com
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Bronnen
Tijdens mijn spirituele zoektocht heb ik onder anderen gebruik gemaakt van de onderstaande
boeken, sites en films. Uiteraard zijn er vele andere media die u kunt raadplegen.
Boeken:
 ‘Ode aan de Aarde’
 ‘Bezield Leven’
 ‘De Meesters van het Verre Oosten’
 ‘Het licht zal je bevrijden’
 ‘Op vleugelen van licht’
 ‘De nieuwe openbaringen’
 ‘Her-inneren’
 ‘Welkom Thuis’
 ‘De grote verandering’
 ‘Symboliek der evangeliën’
 ‘Terugkeer naar liefde’
 ‘Omgaan met gestorvenen’
 Bijbel Nederlandse vertaling
 ‘Licht op de aura’
 ‘De verloren erfenis’
 ‘Theosofie’
 ‘Een nieuwe aarde’
 ‘Het Pleiadisch Plan’
 ‘Alchemie van negen dimensies’
 ‘Mayacode’
 ‘Maria Magdalena en de schijnheiligen’
 ‘Over de goddelijkheid ….’ deel 1 t/m 3
 ‘Worden wij wakker’
 ‘Menselijke evolutie in Pleiadisch perspectief’
 ‘Het einde van de gestolen tijd’
 ‘De geometrie van de schepping’ deel 1-2
 ‘Intuïtieve ontwikkeling’
 ‘Pad van kracht’
 ‘De brengers van de dageraad’
 ‘Onze levende bibliotheek Aarde’
 ‘Familie van Licht’
 ‘De geheime leer’ deel 1-2-3
 ‘De hele olifant in beeld’
 ‘Laat het licht zijn’
 ‘De ziel in de meesterjaren’
 ‘De poort naar het gouden tijdperk’
 ‘Kracht door bewustwording’
 ‘De cyclus van leven en dood’
 ‘Wonderen en wetten’
 ´Atlantis´

Pamela Kribbe
Pamela Kribbe
Baid T. Spalding
Milanovich & Mc Cune
Ronna Herman
Neale Donald Walsch
Steve Rother
Steve Rother
Joanne Klink
J. Pameier
Marianne Williamsen
Hans Stolp
Ned. Bijbelgenootschap
Barbara Ann Brennan
J. Slavenburg
R. Steiner
Eckhart Tolle
Barbara Hand Clow
Barbara Hand Clow
Barbara Hand Clow
van Huffelen
G. en R. Gaastra-Levin
Marcel Messing
Amorah Quan Yin
Peter Toonen
Drunvalo Mechizedek
Linda Keen
Barbara Marciniak
Barbara Marciniak
Barbara Marciniak
Barbara Marciniak
H. Blavatsky
Marja de Vries
Ronna Herman
Ute Kretschmar
Sibylle Weizenhöfer
Sanaya Roman
Thea Terlouw
Gijs van der Zeeuw
Edgar Cayce
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Sites:












http://wakkeremensen.blogspot.nl/
www.nieuwetijdskind.com
www.niburu.nl
www.wanttoknow.nl
www.ronnastar.com
www.rivos.eu
www.pamela.jeshua.net
www.consiousmedianetwork.com
www.denieuweroep.nl
www.disclosureproject.org
www.johnmajorjenkins.com

Films:
















You Tube:
You Tube:
You tube:
You Tube:
You Tube:
You Tube:
You Tube:
You Tube:
You Tube:
You Tube
You Tube:
Film:
Film:
Film:
Film:

‘Age of Truth’ (onthullende intervieuws)
‘Bringers of the dawn’ van Barbara Marciniak
‘Legends of Atlantis It’s time to wake up’
‘Pleiadian message from the Galactic Federation’
‘Doreen Virtue on the Indigo Revolution’
‘Secrets of the Matrix’ van David Icke
‘Remember who you are’ (2012)
‘Event Horizon’ van David Willcock
‘The Maya of Eternal Time’ van Drunvalo Melchizedek
‘Graancirkels, Poorten naar een andere Dimensie’
‘Worden wij wakker’ van Marcel Messing
‘The Year Zero’ van Wiek Lenssen (Maya- profetie)
‘What the Bleeb do we Know?’ (kwantumfysica)
‘Staya Erusa’ van Ronald-Jan Hein e.a.( bewustzijnsontwikkeling)
‘Home’ van Yann Arthus-Bertrand (toekomst van de aarde)
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