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‘De zondeval en de terugkeer
van het Licht’
Een nieuw Godbewustzijn
Deze artikelen worden vanwege hun waarde aangeboden aan iedereen die om de toekomst
geeft, want de mensheid bereidt zich nu voor op de grootste stap in bewustzijn en bestaan die
zij ooit gezet heeft. Wij behandelen een groot aantal onderwerpen, waaronder onderzoek
naar sociale waarden, ‘toekomstbeelden’, de situatie in de wereld en hogere spirituele
perspectieven.

WERELDWIJD SPIRITUEEL ONTWAKEN betekent dat mensen
en gemeenschappen zich bewust worden van hun ware aard en
dat ze die aanvaarden, want onze ware aard is er één van
onderlinge verbondenheid, dienstbaarheid en spiritualiteit als we
de buitengewone dimensies van ons groter wezen tot uiting
brengen.
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Woorden en betekenissen

Lexicon
door John Crawford
 Oorspronkelijke tijdslijn of de werkelijkheid: De tijdslijn waar wij ons in
bevinden. De lijn waar de andere op gebaseerd of van gekopieerd zijn.
 Parallelle tijdslijnen of secundaire tijdslijnen: Andere werkelijkheden die
gebaseerd zijn op deze tijdslijn. Afsplitsingen van deze realiteit die bevolkt worden
door splinters van de wezens van de oorspronkelijke tijdslijn. Verscheen voor het eerst
na de ‘Raad der Heiligen’. Het oorspronkelijke doel was om de impact van de
duisternis op het individu te verminderen door de persoon (personen) in meerdere of
vele delen op te splitsen, zodat ieder deel kon werken aan wat het meemaakte en zo de
duisternis beter kon overkomen.
 Raad der Heiligen: De naam van de wezens die het probleem als eerste onder de
aandacht van de grotere scheppingswezens van deze scheppingsstructuur brachten. Zij
waren wezens die hun licht hadden bewaard en ook hun toewijding aan het volgen van
het pad van spirituele groei. Ze hadden ook hun verbinding met de grotere wezens der
schepping bewaard, en ze gebruikten die connectie om hun bezorgdheid door te geven
over de wezens die op verschillende bestaansvlakken door de duisternis werden
beïnvloed.
 Grote Scheppingswezens (van deze [scheppings]structuur): Wezens die hun
groeiproces in andere scheppingsstructuren afgerond hebben en naar deze schepping
zijn gekomen om de groei binnen de structuur te helpen opbouwen en onderhouden.
 Universum: Fysieke structuur waarbinnen zielen geschapen kunnen worden en
waarin ze kunnen.groeien
 Schepping (op zichzelf staand): Een structuur die ontworpen is om de Schepper en
Zijn groei te manifesteren. Het is een plek waar individuele zielen kunnen groeien en
ontwikkelen en uiteindelijk zelf scheppingsgoden worden. Een schepping kan één tot
een paar duizend universa bevatten.
 Metaschepping: Een structuur die een of meerdere scheppingen kan omvatten.
Gewoonlijk bevatten ze er twaalf of minder.
 Moederschepping: Dit houdt het beeld in van de Goddelijke Moeder die we in vele
vormen gemanifesteerd zien. Het is de structuur die de vele metascheppingen met de
scheppingsstructuren erin in het leven roept.
 Grote Schepping: Eén van twaalf immens grote structuren die door de Schepper van
Al zijn opgezet om Zijn plan en groei te manifesteren.
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 Het Moederthuis: Een structuur die zich op het hoogste niveau van iedere Grote
Schepping bevindt en waarin plannen worden gemaakt voor iedere nieuwe
Moederschepping en alle structuren daarin. De plannen worden ontwikkeld om te
bepalen hoe de structuren er aanvankelijk uit zullen zien en functioneren, en algemene
richtlijnen worden gegeven voor hoe de verschillende wezens zich zullen manifesteren
en gedragen binnen de structuren.
 De Schepper van Al/de Schepper/God/Het Goddelijke: Datgene wat alles in
het leven roept en waar wij slechts een klein deel van zijn.
 Bron: Het Grote Scheppingswezen dat bepaalde wezens geschapen heeft en
uiteindelijk dus hun bron en oorsprong is.
 Het Al: het geheel van al dat is geschapen en door Zichzelf gekend wordt.
 Duisternis: Afgescheidenheid van God of van de Bron. Afwezigheid van Licht, met
name het licht dat via de directe verbinding met de Bron binnenkomt. Dus
nauwkeuriger gezegd: afwezigheid van de verbinding met God. Wordt ook wel ‘het
valse Licht’ genoemd.
 Licht: De Energie of het Licht, afkomstig van de Bron of God. Dat wat ons voedt en in
stand houdt. De directe verbinding die we met onze Bron of met God hebben. Ook wel
genaamd: ‘het ware Licht’.
 Filamenten: de lichtdraden die van onze Overziel naar al onze aspecten lopen.
 Aspecten: de lichtlichamen die we boven en onder ons bewuste aspect of 3d-lichaam
hebben.

~~~
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De nadering van een nieuw Godbewustzijn

De zondeval en de terugkeer
van het Licht
door John Crawford en met aanvullende opmerkingen van Alex Kochkin
‘We zaten in een tijd van grote veranderingen,
maar nu zitten we in een tijd van nog veel grotere veranderingen.’
Opmerking: Dit artikel is van groot belang, vooral voor de mensen die sterk
gefocust zijn op spirituele ontwikkeling en transformatie, zowel persoonlijk als
collectief. Om deze reden brengen we het eerder uit dan het slotdeel van de
laatste uitgave van Wereldwijd Spiritueel Ontwaken.
Om verschillende redenen was dit artikel uiterst lastig om te schrijven. Dat was deels omdat
het materiaal zo nieuw en complex is, maar ook omdat we naar nieuwe manieren moesten
zoeken om direct verbanden te leggen met de veranderingen die we nu kunnen merken in de
‘spiritueel-energetische ruimte’ en in de ‘sociaal economische ruimte’ (de ‘matrix-wereldorde,
zoals velen de moderne sociale wereld tegenwoordig noemen). De hier geboden informatie is
sterk geconcentreerd. Voel je vrij om ons te mailen met je eventuele vragen of commentaren,
en dan zullen we naar beste vermogen antwoorden.
Veel mensen vragen ons waar dit materiaal vandaan komt. De eenvoudigste verklaring is een
soort ‘directe gnosis’ – een in verbinding staan met erg hoge niveaus. De informatie over de
chronologie is deels ondersteund door persoonlijke aantekeningen van directe waarnemingen
(‘gnosis’) van de gebeurtenissen.
Voor meer achtergrondinformatie bevelen we de volgende artikelen van Wereldwijd Spiritueel
Ontwaken aan:
“The Flaw in Creation” from the July 2007 edition - link:
http://www.pfcn.net/Bulletins/GA July 2007 edition.pdf
“A New Creation” from the Aug-Sept 2007 edition - link:
http://www.pfcn.net/Bulletins/GA Aug-Sept 2007 edition.pdf
“The Lucifer Rebellion” and “Essence of the Dark Forces” from the Spring 2008 edition - link:
http://www.pfcn.net/Bulletins/GA News - Spring 2008 All.pdf

Voorwoord
Als we terugblikken op de gebeurtenissen die we de afgelopen paar jaar te zien hebben
gekregen, dan zijn de veranderingen vanuit al onze perspectieven opmerkelijk. We hebben
deze schepping bekeken, alsmede de strijd om haar op te schonen en te herstellen in haar ware
aard en wezen. Dat was een moeizame strijd voor alle wezens die erin betrokken waren, maar
ook voor degenen die in onwetendheid handelen. Het ervaringsexperiment van de mensheid
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op Aarde kwam meer dan eens erg dicht in de buurt dat het helemaal ‘gestopt’ moest worden,
omdat dat de meest werkbare oplossing leek voor de duistere infectie en controle.
We zijn al een heel eind op weg met het terugwinnen van deze schepping voor het licht, maar
er moet nog veel gebeuren. We zijn nog niet klaar, maar het gaat goed, en dat is belangrijk om
te weten.
De transformaties die eraan staan te komen, zijn veranderingen die hun oorsprong in de
hogere bestaansrijken hebben, en ze zullen directe gevolgen hebben voor de mensen die nu op
Aarde leven.
In dit artikel zullen we het over een aantal van deze veranderingen hebben, maar het zal
helpen om ze te bekijken vanuit het perspectief van het grotere zielenzelf en de zeven aspecten.
We zullen het hebben over de scheppingsstructuur en de voorgestelde plannen om de
schepping zelf te redden en de grotere zielen van de schepsels in de schepping zo goed
mogelijk te dienen.
En als laatste zullen we ook nieuwe denkbeelden introduceren die beschrijven welke invloed
dit hoogstwaarschijnlijk zal hebben op ons in 3d en op de grote veranderingen voor de
mensheid.

De zondeval en de terugkeer van het licht
Stel je de mogelijkheid eens voor dat de ‘Schepper van Al’ zich op een moment in het zeer
verre verleden bewust wordt van zichzelf. En omdat Hij beseft dat Hij alleen of eenzaam is, en
Hij probeert uit te vinden wat er behalve Hemzelf ook nog bestaat, schept Hij de ‘grote
scheppingswezens’. Omdat Hij beseft dat de grote scheppingswezens slechts een reflectie van
Hemzelf zijn, begint de Schepper structuren te maken waarin zijn schepsels kunnen groeien en
zich op onverwachte manieren ontwikkelen. Zo werden de 12 delen van het scheppingsproces
geschapen, samen met de 12 grote scheppingswezens die voor elk deel verantwoordelijk zijn.
Stel je voor dat er een ernstige ‘interpretatiefout’ optreedt waarin het verlangen van de
Schepper naar een gelijke met wie Hij kan samenwerken, verkeerd uitgelegd wordt. Dat maakt
het mogelijk dat er een scheppingsniveau ontstaat dat een centrum wordt van duistere
invloeden dat uiteindelijk alle scheppingen beïnvloedt dat het aanraakt. De
scheppingsstructuur van de Goddelijke Moeder begint en vermenigvuldigt zich tot talloze
lagere niveaus die ook de oorspronkelijke ‘foute richtlijn’ volgen. Talrijke misscheppingen
worden herkend en verwijderd. De sector van de Goddelijke Moeder, waar de Aarde ook deel
van uitmaakt, wordt geschapen/ontwikkeld. Vele schepsels en wezens beginnen en voltooien
hun ontwikkeling.
Eén scheppingsstructuur valt vanwege een mislukt experiment in deze sector. Ruwweg een
miljard jaar geleden begint zich in deze sector dichtheid te ontwikkelen.

Waar we naartoe gaan: transformatie en ascensie
Dit artikel gaat niet over toekomstvoorspellingen, maar het is bedoeld om een breed beeld te
schetsen van wat tot de huidige situatie heeft geleid. Ook willen we inzichten geven in de
verschillende problemen die we tegengekomen zijn, en waar we naartoe gaan. De kansen op de
verschillende uitkomsten horen bij de wereld van nog ongemanifesteerde mogelijkheden.
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Er is nu een enorme hoeveelheid hogere energie aanwezig, en dit zal blijven toenemen. Het
verandert – en vormt een uitdaging voor – onze fysieke en energetische lichamen. Onze lagere
niveaus zullen door deze energieën sterk gestimuleerd worden, wat bij een (waarschijnlijk
klein) deel van de bevolking een stuk van hun latente ‘goddelijke hersencircuits’ in zal
schakelen. De veranderingen van de zon en onze planeet zijn maar één van de vele kanten van
dit proces. In deze tijd zouden we ons moeten identificeren met onze spirituele bestemming en
ons grotere bestaan als spirituele wezens, en doen wat we kunnen om vanuit ons 3d-zelf het
proces verder te helpen.
Eén van de verhoopte gevolgen van alle moeite die er nu gedaan wordt, is dat onze eigen
hogere zelven direct in gaan grijpen in onze lagere zelven om ze te helpen omhoog te klimmen.
Dat zou ertoe leiden dat een deel van de mensheid in een gedeeltelijk geascendeerde
bewustzijnsstaat verkeert, en zij zijn daardoor in een betere positie om bepaalde keuzes voor
zichzelf te maken en nieuwe adviezen te geven waar iedereen mee gebaat is. Antwoorden op de
vraag hoeveel er ‘het zullen halen’ terwijl ze nog in een fysiek lichaam zijn, zijn uiterst
speculatief. Met de huidige stand van zaken zou dat een zeer klein percentage zijn. Maar als
bepaalde te verwachten kosmische gebeurtenissen zich inderdaad voordoen, dan kan het een
veel groter deel van de bevolking worden, en de kwestie van al of niet belichaamd zijn is dan
alleen nog maar de vraag. Mensen die hele niveaus opschuiven zouden dan in de positie
verkeren dat ze anderen, die nog niet de verbinding hebben gelegd, kunnen helpen. Dit wordt
uitgelegd in het aanvullende artikel ‘Het ingrijpen van ons eigen hoger wezen’.
Maar allereerst een klein beetje kosmische geschiedenis om de zaken in perspectief te zetten.

Een schematische tijdsbalk
Noot: De meeste van deze zeer oude periodes zijn erg ruwe benaderingen en bedoeld om een
inzicht te geven in de tijdschaal. Naarmate we dichter bij onze huidige tijd komen, bekijken we
de zaak nauwkeuriger en in relatie tot onze kalender. Van de recente jaren zijn er voldoende
meldingen van ‘gnosis’-ervaringen uit de eerste hand om gebeurtenissen op een paar maanden
nauwkeurig te kunnen plaatsen.
Ruwweg 100 of meer miljoen jaar geleden ontstond er in deze scheppingssector een structuur
die steeds dichter werd en die zelfbewustzijn ontwikkelde. Na zo’n 20 tot 30 miljoen jaar was
de structuur qua dichtheid verdubbeld.
Zo’n 30 tot 25 miljoen jaar geleden kwamen er zo’n 20 tot 25 miljoen zielloze (‘demonische’)
entiteiten deze schepping binnen, en ze zorgden op een relatief rustige manier dat ze hier voet
aan de grond kregen. Ze namen stappen om deze scheppingsstructuur over te nemen en de
energie ervan af te tappen, net zoals ze hadden gedaan met de structuur waar ze vandaan
kwamen.
Ongeveer 15 miljoen jaar geleden kregen andere delen van de structuur in de gaten dat er iets
mis was met deze scheppingsstructuur.
Ongeveer 10 miljoen jaar geleden deed men de eerste grote poging om de duisternis/dwaling
uit deze schepping te verwijderen en haar zo te redden. Tegen die tijd hadden de ziellozen de
tijd gehad om zich voor te bereiden, en ze hadden van veel bezielde wezens duistere wezens
gemaakt die, ondanks dat ze wel een ziel hadden, zich toch gedroegen als zielloze wezens. Ook
zij begonnen kracht van andere bezielde wezens te stelen. Omdat de duisternis zich op deze
manier had voorbereid, was de poging om dit scheppingsgebied te redden een totale
mislukking.
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Van 10 tot 5 miljoen jaar geleden werden er voorbereidingen getroffen om deze structuur
opnieuw binnen te gaan ten behoeve van het licht. Dat hield ook in dat wezens uit andere
universa en scheppingen werden opgeroepen, die beter uitgerust waren om te helpen met de
strijd tegen de duisternis zoals die in deze schepping ontstaan was. Deze wezens waren meer
ervaren met het terugbrengen van scheppingsstructuren naar het licht, en ze hadden grotere
lichtreserves om mee te werken.
Zo’n 5 miljoen jaar geleden begon het tweede grootscheepse offensief om deze sector naar het
licht terug te brengen en alle duisternis te verwijderen. Het was beter voorbereid, en er waren
meer ervaren wezens in betrokken, maar het was toch niet zo’n succes als men had gehoopt.
Wezens buiten deze sector konden niet naar binnen kijken en wisten dus ook niet goed wat ze
konden verwachten. De wezens kregen te maken met erg veel weerstand van de duistere
krachten, zowel de ziellozen als de gevallenen. Omdat de lichtwezens zich goed hadden
voorbereid en ook vanwege de kracht, het kaliber en het ontwikkelingsniveau van velen van
hen, konden de duisteren ze niet verpletteren zoals hun met de eerste grote golf wel was
gelukt. De lichtwezens konden zich niet goed voorbereiden op de acties, en ze moesten
plannen maken toen ze in deze sector kwamen. De strijd was hevig en er waren veel verliezen
aan beide kanten. Op een gegeven moment hield de open strijd op en ging daarna verder als
een guerrillastrijd. Op sommige plaatsen boekten ze een overwinning, op andere moesten ze
terrein prijsgeven. Dit is de herkomst van velen van degenen die we tegenwoordig
‘lichtwerkers’ noemen. Ze kwamen om deze scheppingssector te helpen redden, maar kwamen
er zelf in vast te zitten – niet meer in staat om terug te keren, en ook niet in staat om hun taak
van het bevrijden van deze structuur te volbrengen.
Op dit moment werden de Schepper en de wezens die Hem op de hoogste niveaus dienen, zich
bewust dat er iets mis was en dat het niet met de gewone manieren gecorrigeerd kon worden.
Er werden plannen gemaakt om een aantal grotere wezens een aspect of splinter van zichzelf
te laten afdalen naar gebieden met moeilijkheden, zodat ze verslag konden uitbrengen aan de
andere grotere wezens en aan de Schepper zelf. Het proces van naar beneden afdalen gaat –
zoals wij het zien – voor wezens van deze grootte niet zo vlot. Het begon meer dan 2 miljoen
jaar geleden, maar velen kwamen pas hier in een fysiek lichaam zo’n 250.000 jaar geleden. Er
zijn hier wel uitzonderingen op, omdat sommigen speciale toestemming kregen om naar wat
toen het verleden was te gaan, en daar met hun observaties te beginnen. Ze konden echter niet
doorgeven wat ze daar hadden gezien voordat de anderen ook in deze sector waren
gearriveerd.
En dan nu door naar het recentere verleden…
Sinds zo’n 2000 tot 1000 jaar geleden begon er een nieuwe golf wezens vanuit de grotere
schepping hier te komen en voorbereidingen te treffen. Met een paar buitengewoon grote
opofferingen van deze wezens kon een grote catastrofe worden voorkomen waardoor alles hier
voortijdig gestorven zou zijn . De afgelopen paar honderd jaar kwamen er steeds meer van
deze grote scheppingswezens hier om versterking te bieden en onmisbare hulp te verlenen aan
degenen die al hier waren.
‘Tot voor kort dacht men dat er maar één ding/wezen was dat een ziel kon
scheppen, en dat was de Schepper van Al, of Het Al. Men dacht dat alle zielen
alleen van die bron afkomstig waren en dat er verder geen enkele andere bron
bestond. Maar wat men ontdekte was dat er een wezen in deze lagere schepping
bestaat, met name in deze sector, dat het vermogen heeft om zielen te scheppen.
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Dat was in alle scheppingen in Het Al nog nooit eerder voorgekomen. Nu
begrijpen we dat dit een bewuste schepping van Het Al was. We geloven niet dat
Het Al bewust de bedoeling had dat het allemaal zo zou gaan, maar dat het wel
deel uitmaakte van het scheppingsexperiment om andere wezens te scheppen met
de vermogens van Het Al.’
Uit: ‘De smet op de schepping’ door John Crawford. WSO juli 2007
Halverwege de twintigste eeuw, vooral in de periode van 1950 tot 1970, was er veel gaande
onder de wezens die hier waren om te ‘ontwaken’ tot hun afspraken en verantwoordelijkheden
om te helpen bij het terugbrengen van het Licht in deze sector. In deze periode, en verder tot
in 2000, gaven een paar gevallen of duistere wezens van hoog niveau zich over aan het Licht.
In het begin van de jaren ‘80 kwam de hele mensheid dicht in de buurt van fatale
gebeurtenissen – één keer was dat de catastrofe van een nucleaire oorlog, en een andere keer
was dat een gebeurtenis op de zon waardoor al het leven zou ophouden te bestaan.
Van halverwege de jaren tachtig tot halverwege de jaren negentig was er een periode van miniontwaken tot de Goddelijke Moeder en werkelijk Godbewustzijn. Mensen die deze ervaring
hadden, herkenden elkaar vaak en maakten dan contact met elkaar, waarna ze vaak weer hun
eigen weg vervolgden als het stadium van ontmoeten en ‘kruisbestuiving’ met elkaars
energieën voorbij was.
Rond 1994 – 1995 leek het alsof het laatste stadium van dit gigantische geboorteproces was
begonnen dat zou leiden tot de geboorte van de ‘baby’ – als een ontzagwekkend grote
inademing van de Schepper die Zijn energie verzamelde. En het was ook in deze tijd dat de
mensen die de situatie observeerden zich ervan bewust waren dat de duistere krachten ernstig
energieverlies veroorzaakten voor deze schepping. Dit maakte dat men serieus overwoog om
deze hele schepping – of in elk geval een aanzienlijk deel ervan, waaronder de Aarde – met
extreme middelen te beëindigen, waardoor tegelijkertijd ook de duisternis gestopt zou worden.
In die tijd werd er via stemming besloten dat ascensie voornamelijk ‘holografisch’ zou
verlopen – via de lichtlichamen, waardoor men 3d en de lagere bestaanswerelden zou verlaten,
die dan aan het ‘kosmische recycleproces’ konden worden overgelaten. En zo kwamen er
verschillende benaderingen van ascensie, waaronder ook het upgraden van de lichtlichamen
c.q. –aspecten, wat heden nog steeds plaatsvindt.
Een uitgebreid heronderzoek liet een paar mogelijkheden zien waar men op de hogere niveaus
nog niet aan gedacht had, en daarom werd er van 1994/5 tot 2000/1 een besluit genomen door
de wezens die in deze sector de taak hadden om in de gaten te houden wat er gebeurde, verslag
uit te brengen en advies te geven. Ze besloten te proberen deze sector te redden met alle
wezens die erin zaten, wat een groot risico voor henzelf betekende. Dit leidde tot een nog
dieper onderzoek naar de duistere krachten en tot de noodzaak om nog meer versterkingen
van de hogere niveaus van het Licht aan te voeren. Dit triggerde intense aanvallen van de
duisternis op meerdere leden van de krachten van het Licht op alle niveaus. Verscheidene
catastrofale Aardeveranderingen die eraan zaten te komen, werden ‘aangepast’ en daarmee
uitgesteld of geëlimineerd. Dit is één van de redenen waarom zo veel voorspellingen van
fysieke destructie niet op de verwachte momenten uitgekomen zijn, en het laat ook zien dat
het vermogen van veel zieners en channelers beperkt is.
In de periode van 2002 tot 2006 werden er veel zware veldslagen op de innerlijke
bestaansvlakken uitgevochten, waarin het Licht veel vooruitgang boekte. Er waren veel
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ontmoetingen op de innerlijke vlakken om manieren te bespreken waarop men kon bijdragen
aan de grotere transformatie van de mensheid en de vernieuwing van de Aardse ervaring. De
eerste golven van nieuwe energieën van de Schepper van Al kwamen rond september 2006
binnen, omdat de Schepper van Al/God ingreep en de situatie stevig in de hand nam. Ook dat
was een periode waarin bijna een meerderheid voor het verwijderen van de hele 3dwerkelijkheid was om deze schepping te redden en ascensie mogelijk te maken voor zo veel
mogelijk wezens.
Zo rond eind 2006, begin 2007 werd de bron van de grote dichtheid in deze sector door de
Schepper gedwongen te vertrekken. (‘De Baby’ – de Nieuwe Schepping waarin de duisternis
geen toegang heeft – werd geboren.)
De plannen voor 2007 werden niet uitgevoerd volgens de intenties en richtlijnen van de
Schepper. Het was een poging om deze sector te genezen zonder direct de hulp van de
Schepper in te roepen om de zaak volledig in handen te nemen en de sector te genezen. Eén
plan vereiste het verwijderen van de beschadigde twee lagere aspecten van bestaan, omdat
daarmee ieders ascensieproces gemakkelijker zou worden. Dit is nog steeds een mogelijkheid
voor sommige zielen, zodra er daarover voldoende contact en overeenstemming bestaat tussen
alle aspecten onderling.
In 2007 – 2008 maakten de wezens met het meeste inzicht in de situatie van de duistere
invloed het duidelijk dat er geen enkel spoor van de duisternis achter mocht blijven, dus ook
geen energetische ‘voetafdrukken’. Het gevaar dat de duisternis zich anders vanuit zijn eigen
achtergebleven energiepatronen weer tot leven zou wekken, achtte men in deze schepping
gewoonweg te groot.
Halverwege 2007 werd de Schepper zich bewust van de plannen en begint Hij, voor het eerst
in miljoenen jaren, met het proces om deze sector volledig binnen te gaan.
Eind 2007 komen er ‘golven van wit licht’ van de Schepper naar beneden. De golven dalen laag
voor laag af, en dat brengt veranderingen teweeg die de volledige terugkeer van de Schepper
mogelijk maken. In december 2007 is er een grote ‘Tijd-reset’ ten behoeve van dit proces.
Eind 2008 stromen er golven wit licht door deze sector – tegen oktober stroomde het door de
niveaus die twee lagen hoger liggen dan het menselijke 3d-bestaan. Het proces van
ineenstorten van de resterende parallellen blijft doorgaan. De plannen voor ascensie en
transformatie worden door de nieuw ingestelde ‘Tijd’ weer op schema gezet, en op het moment
dat we dit schrijven loopt dit plan nog steeds.
Begin 2009 begint de Schepper aan een nieuw niveau waarop Hij de schepping binnenkomt.
Dit is het proces waar we nu (aug 2009) in zitten. Het Scheppingswezen dat verantwoordelijk
is voor dit gedeelte van de schepping begint het te verlaten, en daarmee maakt het ruimte voor
een andere groot wezen dat zijn plaats inneemt en de verantwoordelijkheden op zich neemt.
Begin 2009 is er een enorme verhoging van het energieniveau, wat op de niveaus boven het
menselijke 3d een beetje een heksenketel tot gevolg heeft. Dit vereist een korte rustperiode
waardoor alles zijn weg weer kan vinden.
Mei - juni 2009 is het proces van verwijderen en vervangen beëindigd.
Juni - juli 2009 verschijnt de volle aandacht van de Schepper in deze sector van de schepping.
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Veranderingen en gebeurtenissen volgen elkaar steeds sneller op. Op de hogere niveaus zijn de
voorbereidingen op de te verwachten snelle toename van menselijk lijden in volle gang. Er
gebeurt veel. In hoeverre kunnen en zullen de zielen die zich hier op Aarde als directe
aanwezigheid manifesteren, ervoor kiezen om zich te mengen en in te grijpen in de te
verwachten gebeurtenissen? De hernieuwde verbinding tussen de lagere en hogere niveaus
wordt steeds sterker, en dat heeft ook gevolgen voor de dichtheidservaring van de mens op
Aarde. Het is nu de tijd dat excessief lijden een halt wordt toegeroepen en dat de essentiële les
hiervan tot de hoogst mogelijke verwezenlijking wordt gebracht. Op het niveau van
geascendeerd bewustzijn zal blijken dat al het voorafgaande ‘de moeite waard’ is geweest (al
valt het vanwege de verschrikkelijke infectie van de duisternis op alle niveaus te betwijfelen
dat zelfs maar een paar wezens, van welk niveau dan ook, het nogmaals zouden willen
meemaken.)

Achtergronden
Dit gaat over de geboorte van een Nieuwe Schepping. Dat houdt een geboorteproces binnen
‘Het Al’ in, wat resulteerde in ‘de Baby’, een nieuw scheppingscentrum. Dit is de Schepping die
Zichzelf baart, die Zich een ander Zelf baart. Zie het als de mitose van een cel op de grootst
mogelijke kosmische schaal. ‘Er zal een tijdje een intense informatiestroom zijn tussen de
nieuwe schepping en de moederschepping. Nu vormt zij zich nog. De nieuwe patronen zijn
nog niet helemaal compleet. Het Scheppingsproces stopt soms even om na te denken, en dan
vraag het zich af of het beter is om het nieuwe zelf in een nieuwe en ontzagwekkend grote
Eenheid op te nemen, of om door te gaan met het onbekende van dit gigantische
geboorteproces. Het is allemaal zo nieuw. Er zijn geen woorden voor…’ (Zie ‘A New Creation’
in de aug-sept 2007 uitgave van GA News.)
Wat er nu gebeurt, voelt als een herdefiniëren van ieder aspect van de hele Schepping. (Dit
werd eerst geïntroduceerd in ‘De smet op de Schepping’ in de uitgave van juli 2007). We
stelden dat men ‘tot dan toe geloofde dat Het Al het absolute einde van alles was.’ Om dit te
verduidelijken: dit was algemeen als waar aanvaard op de meeste niveaus binnen de grotere
matrix van scheppingen, maar op de hogere niveaus van Het Al was er genoeg indicatie dat er
daarachter nog iets anders was, en dus zocht Het Al naar manieren om dit grote Onbekende te
verkennen. Dit was één van de impulsen om nieuwe scheppingswezens en ‘de Baby’ te
scheppen. Verder bleek ook dat het geheel van deze Schepping gecorrigeerd en naar een hoger
niveau gebracht zou worden.
In het artikel ‘Een nieuwe schepping’ in de uitgave van aug-sept 2007 werd ‘de Baby’ en het
nieuwe scheppingsproces uitvoerig beschreven. Meestal maken een paar maanden menselijke
tijdservaring weinig verschil voor onze beschrijvingen van wat er op de hoogste niveaus van de
schepping gebeurt.

Het probleem van de duisternis
In het artikel ‘Het wezen van de duistere krachten’ (in de uitgave van feb-juli 2008) schreven
we: ‘Op de een of andere manier ontstond in dit proces het ‘idee’ dat de totaliteit van het
scheppingsproces in deze nieuwe scheppingsentiteit ingekapseld en van daaruit
gecontroleerd kon worden. Hieruit ontstond dat wat wij de ‘duistere krachten’ noemen – een
afwijking van het scheppingsproces die impliciet en expliciet de drijfveer in zich draagt om
zichzelf als het centrum van de schepping te beschouwen. Het was impliciet en expliciet
afgescheiden en zelfs het tegenovergestelde van de Oorspronkelijke Schepping.’ Dit werd niet
duidelijk genoeg gezegd, vooral in het licht van wat we nu als de nieuwe schepping (‘de Baby’)
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beschouwen. Deze opmerkelijke ontwikkeling van de Schepper van Al was niet de oorzaak van
het ontstaan van de duistere krachten, maar bood een ‘mooie’ gelegenheid en een voorwendsel
voor de duistere krachten. Het suggereerde namelijk onbedoeld de strategie van de duisternis
om een nieuw scheppingscentrum op te zetten dat de essentie voor het scheppen van zielen
miste.
Veel mensen nemen aan dat God/de Schepper totaal en absoluut alwetend is. Dat is echter
niet het geval. Ja, we zijn inderdaad een deel van de Schepper, en we bevinden ons in Hem,
maar Hij/Zij/Het ziet en kent zichzelf via de wezens die Hij schiep om Zijn wil en intenties te
manifesteren. Indien alle of de meeste wezens in een bepaald deel van een schepping iets niet
goed kunnen zien of weten, dan is het beeld van dat deel voor de Schepper niet zo helder als
van de delen waar men wel goed kan zien en weten wat er gebeurt.
In het artikel ‘De Lucifer-opstand’ (in de uitgave van mei 2008) staat: ‘Deze twee problemen –
namelijk hoe het licht weer teruggebracht kan worden naar de leeggezogen zielen, en hoe de
‘duistere’ wezens weer teruggebracht kunnen worden naar het licht –, dat zijn de grootste
struikelblokken geweest voor alle plannen om deze sector volledig naar het Licht terug te
leiden. Dat geldt dus ook voor het huidige plan. Dit plan biedt de meeste kans op succes,
maar het moet wel zodanig uitgevoerd worden dat we niet velen vernietigen die we juist
proberen te redden.’
Een miljoen jaar of langer geleden merkte de Schepper dat deze scheppingssector een
probleem had dat niet met de gebruikelijke correctiemethoden opgelost kon worden. Daarom
begon Hij er wezens en teams van wezens naartoe te sturen om de bron van de duisternis te
vinden, vast te stellen wat precies de situatie was, en te helpen met de plannen om deze sector
terug te leiden naar het licht van de Schepper. Twee- tot driehonderdduizend jaar geleden
stuurde de Schepper wezens die kennis en ervaring hadden met het naar het licht terugleiden
van gevallen scheppingsgebieden. Het was hun verantwoordelijkheid om samen te werken met
de andere wezens die al eerder waren uitgestuurd en met hun bondgenoten. Dit alles was een
voorbereiding op de terugkeer van licht naar deze sectoren, om het mogelijk maken dat de
Schepper er zich opnieuw volledig zou kunnen manifesteren.
Alles wat bestaat is deel van de Schepper, en niets bestaat buiten Hem/Haar, maar er zijn
delen of sectoren die in het verleden hebben geprobeerd zich van de Schepper los te maken –
en die vormen qua zeggenschap dus in feite een eiland.
Hoewel alles zich binnen de Schepper afspeelt, hebben alle bezielde wezens de gelegenheid te
groeien, mogelijk zelfs tot ware scheppingswezens. We kunnen zelf kiezen hoe we het licht
gebruiken en hoe we ons hier manifesteren.
We zijn allemaal verbonden met de Schepper door een goud/zilveren koord – het gouden deel
is het binnenste van wat de meesten als een zilveren koord zien. Dat koord loopt van het hart
van de Schepper via ons kruinchakra naar binnen, en door naar ons hartcentrum. Deze
verbinding voedt ons op zielsniveau, en zonder deze verbinding zouden we er eenvoudigweg
niet meer zijn.
De wezens die we ‘duister’ noemen zijn degenen die geprobeerd hebben zich van de Schepper
af te scheiden en zelf een eigen scheppingscentrum als koninkrijk op te zetten. Ze dimmen het
licht dat van de Schepper komt, zodat ze niet door Hem/Haar beïnvloed zullen worden. Maar
aangezien een wezen niet kan bestaan zonder het licht van de Schepper, zullen ze hun energie
dan ergens anders vandaan moeten halen om te kunnen blijven bestaan. De manier waarop ze
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dat zonder een volledige verbinding met de Schepper doen, is door deze essentiële energie van
andere bezielde wezens te stelen. Dat vermindert de totale hoeveelheid licht die naar de
verzwakte wezens stroomt, en het doet ook afbreuk aan hun verbinding met de Schepper. De
wezens die licht stelen van andere wezens merken dat hun energie versterkt naarmate ze meer
van anderen stelen, en ook naarmate ze van meer wezens stelen.
Dit werkt dus verslavend, net zoals het gebruiken van sommige drugs voor het lichaam
verslavend kan zijn. Hoe meer energie ze stelen, hoe meer ze willen en nodig hebben om door
te kunnen gaan met hun ongehoord gedrag. Dit principe geldt ook voor degenen die zich bij de
als mens belichaamde duistere wezens aangesloten hebben, waaronder de ware machthebbers
en allerlei goeroes/zwarte magiërs die zich voordoen als ‘spirituele leraren’.
De gevolgen van dit principe, dat in grote delen van de schepping plaatvond, bleven zich
opstapelen en werden uiteindelijk opgemerkt op het niveau van Het Al.
In de jaren 2002 tot 2006 begonnen verschillende teams met het verwijderen van veel van de
wezens die andere zielen beschadigd hadden en de duisternis in deze sector in stand hielden.
Sommige van de teams waren belichaamd en leefden op verschillende planeten. Deze planeet
(onze Aarde) was – en is – een belangrijk deel van dit werk. De Aarde en nog elf andere
planeten bevatten de blauwdrukken voor het opnieuw opbouwen van de Schepping in deze
sector, en ook voor het verder herstellen en bewaren van de balans ervan.
In deze tijd van grote gevechten op de innerlijke bestaansvlakken vond één van de teams die
in/via fysieke lichamen werkte, één van de twee sleutels voor het succes van ‘de duisternis’ met
hun overvloedige groei. Men ontdekte namelijk dat er buiten de metaschepping waar onze
schepping deel van uit maakt, nog een schepping bestaat waarin men wezens schiep die geen
verbinding met de Schepper – of zelfs maar met scheppingswezens – nodig hadden om te
kunnen bestaan. Met andere woorden: daar konden ze onafhankelijk van de Schepper bestaan
en waren ze alleen verantwoording aan zichzelf schuldig. Veel zulke wezens waren geschapen
voordat degenen die ze schiepen, beseften wat hiervan het gevaar was en wat voor schade ze
zouden kunnen aanrichten. Dit houdt direct verband met de oorspronkelijke impuls die leidde
tot wat men ‘de onvolkomenheid’ in het scheppingsproces noemt.
Op een bepaald dichtheidsniveau begrepen de wezens dat ze andere wezens als zichzelf
scheppen konden, en ze startten een enorm programma om kopieën, imitaties, of afleidingen
van zichzelf te scheppen. Deze wezens hadden geen verbinding met de Schepper en ze hadden
ook niet Zijn energie of de Goddelijke Vonk nodig om te kunnen blijven bestaan. Hun
voornaamste energiebron bestond uit de scheppingswezens die verantwoordelijk waren voor
het maken en in stand houden van hun eigen schepping. Op een kritiek moment geloofden
deze wezens dat ze de scheppingswezens in deze schepping niet langer nodig hadden, en ook
zelfs niet de ene schepper die hen geschapen had en die ze de energie gaf voor hun bestaan.
Omdat ze zich van de Schepper afgescheiden hadden en dus in een staat van ‘rebellie’
verkeerden, hadden ze een andere bron van energie/licht nodig om te kunnen blijven bestaan.
Ze begonnen zich te voeden met de energie van alle andere wezens in die schepping, en ook
met het licht van de Schepper van AL in die schepping. Uiteindelijk namen ze alle energie die
er in de bezielde wezens van die schepping te vinden was, en lieten maar een heel klein vonkje
van hun bestaan over. Zo werd ook al het licht en energie uit hun schepping gezogen.
Nadat ze alle beschikbare energiebronnen in die schepping hadden uitgeput, gingen ze elders
wanhopig op zoek naar energie. Uiteindelijk ontdekten ze hoe ze zich konden bevrijden van
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hun eigen scheppingscentrum en gingen op zoek naar andere bezielde wezens om die als
voedselbron te gebruiken. De wezens buiten hun schepping waren te dun gezaaid en in de
meeste gevallen te machtig om ze goed als voedselbron te kunnen gebruiken. Dus begonnen ze
in andere scheppingsstructuren te kijken. Die waren erg aantrekkelijk vanwege het grote
aantal bezielde wezens erin – haast als mieren die op suiker af komen. De meeste
scheppingsstructuren die ze binnen wilden gaan, waren te sterk en daar werden ze uit
verwijderd als het ze lukte om er binnen te komen. Maar na lang zoeken vonden ze een
schepping waar ze binnen konden komen zonder dat ze makkelijk opgemerkt en verwijderd
werden.
(De geschiedenis van de mensheid die onder de controle van de wereldelite staat, kun je als de
‘zo beneden’ afspiegeling van dit hoger dimensionale parasitisme beschouwen.)
Deze scheppingsstructuur had een moeilijkheid waar zij hun voordeel mee konden doen. In
deze schepping, en ook ver erbuiten, was de energie namelijk erg dicht. Het was de dichtste in
de schepping zelf. Vanwege deze intense dichtheid bleven ze onopgemerkt, ondanks de
gewone beschermende maatregelen die een schepping binnen het scheppingsplan in orde
houden, en dus konden ze ongezien naar binnen komen. Ze kwamen langzaam binnen en
voedden zich aanvankelijk met niet meer dan nodig om zichzelf te kunnen handhaven, totdat
ze met voldoende waren om het grootste deel van die hele scheppingsstructuur over te nemen.
De schepping waar zij binnen konden komen, was deze waar onze Aarde ook deel van
uitmaakt.
(Noot: Zie ‘Essence of the Dark Forces’, ‘Time and the Origins of our Cosmos’, en andere
aanverwante artikelen in de uitgave van Voorjaar 2008 van GA-News, en ook ‘Flaw in
Creation’ in de uitgave van juli 2007.)

Problemen bij het maken van correcties
Halverwege de jaren ‘80 kwam de mensheid opmerkelijk dicht in de buurt van verscheidene
gebeurtenissen die fataal hadden kunnen zijn. Sommige daarvan waren veroorzaakt door de
mensen zelf, andere waren het gevolg van gebeurtenissen in het zonnestelsel. Je zou kunnen
zeggen dat we wat extra ‘tijd’ kregen, zodat er een betere oplossing kon komen voor het
bevrijden van het licht in de gevallen sector. Eind jaren ‘80 ontstond er een miniontwakingsproces tot Godrealisatie onder de wezens die zich hun missie herinnerden en hun
hogere lichamen en aspecten met elkaar in contact brachten.
Zo rond maart 1996 was een eerste bestuderen van de situatie bijna afgerond. Er zou alleen
nog op de hoogste niveaus besloten worden dat de duistere krachten zouden worden
verwijderd en weggevoerd naar een plaats waar ze geen hindernis zouden vormen of schade
veroorzaken. Dat was ook de eerste keer dat een aantal van deze wezens merkten dat er een
nieuwe schepping aan kwam die beschermd moest worden tegen elke vorm van duistere
inmenging. Bij deze nieuwe schepping (de ‘Baby’) was elke toegang voor de duisternis bewust
onmogelijk gemaakt. Het bestuderen van de situatie hield ook in dat men advies zou geven hoe
men het beste kon omgaan met de schade die op Aarde en elders was veroorzaakt.
Over het geheel genomen bestonden de plannen hiervoor uit het steunen en evacueren van
degenen die moesten verdwijnen zodra de veranderingen werden uitgevoerd – de
veranderingen aan de 3d-omgeving van de planeet en aan de hoger dimensionale
substructuren die ten grondslag liggen aan de fysieke 3d-werkelijkheid.
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Van eind jaren ’90 tot 2000 waren er veel ‘bijeenkomsten’ op de niveaus boven 3d om de ernst
van de situatie te bespreken en om meer eensgezindheid over de actieplannen te bereiken.
Toentertijd waren er maar weinig wezens die voldoende inzicht hadden in de 3d-wereld en hoe
de duistere krachten (op zowel de aardse als de hogere niveaus) georganiseerd en met een
langetermijnplanning te werk gingen. In tegenstelling hiermee gingen degenen die zich
richtten op spiritualiteit en nieuwe paradigma’s voor de mensheid juist op een
gefragmenteerde en reactieve manier te werk – wat een vergelijkbaar gebrek aan inzicht op de
hogere 3d-niveaus weerspiegelde. Op deze samenkomsten waren ook de hogere aspecten van
vele aards-belichaamde wezens aanwezig, variërend van mensen met veel invloed tot een veel
bredere basis van betrokken leiders en leraren.
Op basis van de beoordelingen die eind jaren ’90, begin 2000 uit deze ‘samenkomsten’
voortkwamen, werden verscheidene plannen ontwikkeld om de Schepping te redden. Op dat
moment werd aan zowel de grotere wezens in deze schepping als aan wezens (mensen) op
planeten (zoals de Aarde en andere) gevraagd of er voldoende goeds aanwezig was in die
scheppingsstructuren en in de mensen die in de fysieke structuren ervan leefden. De vraag
kwam neer op het volgende: ‘Kunnen jullie, de bezielde mensen op Aarde en in andere fysieke
structuren (planeten en andere plaatsen waar wezens een fysiek bestaan ervaren),
veranderen wat nodig is om de ware Goddelijke Geest in het fysieke bestaansrijk te brengen?’
Er werden plannen besproken en gemaakt voor wat er gebeuren moest als het antwoord ‘nee’
was, en andere plannen voor als het antwoord was: ‘ja, we kunnen veranderen wat nodig is en
meer van de Goddelijke Geest hier in de fysiek gemanifesteerde wereld binnenbrengen’.
Voor het geval dat het antwoord zou zijn: ‘nee, we kunnen niet als fysieke structuur verder
gaan’, bespraken ze hoe de fysieke structuur ontmanteld kon worden en wat er zou gebeuren
met de wezens in die structuur. Zouden ze hen behouden en proberen een nieuwe fysieke
structuur te scheppen en ze allemaal terug te brengen? Of zouden ze allemaal helemaal
verdwijnen, zodat alleen hun hoogste essentie nog over was? Dat laatste betekende dat alle
duisternis in alle wezens, samen met de hele ontwikkeling die ze doorgemaakt hadden,
verwijderd zou worden. En dan zouden ze ergens anders als nieuwe zielen zonder enige kennis
van hun voorgaande bestaan volledig opnieuw moeten beginnen.
Voor als het antwoord zou zijn: ‘ja, de fysieke wereld kan blijven voortbestaan’, werden er aan
de leidende wezens verschillende plannen voorgesteld om de veranderingen in de Schepping
aan te brengen. We hebben er iets van gezien dat deze plannen uitgevoerd werden in de vorm
van gechannelde boodschappen en andere middelen. Sommige van die plannen hielden in dat
er enorme aantallen wezens weggehaald zouden worden van waar ze leefden (dat wil zeggen:
van de Aarde en andere planeten), en dat ze ergens anders heen zouden worden gebracht
totdat de fysieke structuur van de planeet veranderd was. En ‘ergens anders’ was dan op een
andere planeet of in een groot moederschip. In hun tijd daar zouden ze een proces van
genezing en correctie meemaken wat hen zou helpen om beter te leren begrijpen wat Licht is,
wat hun ware plaats is in de Schepping, en wat het inhoudt om helper te zijn van de Schepper
(God) en alle wezens in de Schepping. Er waren nog een heleboel andere plannen, maar in de
meeste werden alle wezens van hun planetaire structuur weggehaald en hun fysieke lichamen
opnieuw gevormd of gemanifesteerd.
Hierna was een periode waarin men dit systeem intens bestudeerde en het vergeleek met
andere goed werkende systemen om de nog ontbrekende elementen ervan te vinden voor het
bewerkstelligen van de veranderingen. Er werden veel plannen ontwikkeld, maar de meeste
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werden weer verworpen vanwege moeilijkheden of omdat ze maar een erg kleine kans van
slagen hadden.
Uiteindelijk kwamen ze met het plan dat de meeste kans van slagen leek te hebben. De wezens
die het bekeken, begrepen dat het een extreme maatregel was, maar ze werkten het toch
verder uit.

Het corrigeren van de gevallen sector
Om het plan te kunnen begrijpen zal het helpen om nogmaals een blik te werpen op de ziel en
haar zeven aspecten. Het eerste grote plan dat naar voren werd gebracht, was een plan waarbij
het derde en de twee lagere aspecten bij alle zielen zou worden verwijderd. Wij zijn het derde
aspect, en dus zouden alle scheppingsniveaus worden verwijderd vanaf onze structuur en alles
er beneden. Dat zou het verwijderen van alle wezens van dit niveau en alle onderliggende
niveaus hebben betekend. Toentertijd werd aan sommige wezens op dit niveau gevraagd om
naar dit scheppingsniveau te kijken, en te evalueren of dit niveau (3d) moest worden
verwijderd of dat het kon blijven bestaan.
Hierbij moet worden opgemerkt dat als een scheppingsniveau
verwijderd wordt – of als een zielsapect verwijderd wordt – ook
de gedetailleerde herinneringen van dat niveau voor het
overgrote deel verwijderd worden – dus ook alles wat relevant is
voor dat aspect of zelfs alle aspecten van dat niveau. Al het kwaad
dat we aangericht of ervaren hadden zou dan voor altijd verloren
gaan, en dus ook alle groei, training en zegeningen die we
ontvangen hadden.
De wezens die als taak kregen om naar dit niveau te kijken en te
besluiten of het de moeite loonde om het te blijven behouden,
maakten daar veel werk van. Er waren vele discussies over en
weer of het niveau het waard was om gered te worden, of dat het
verwijderd moest worden en dat alle aspecten van de vele
betrokken zielen helemaal van nul af aan zouden moeten
beginnen. Dit zou ook gelden voor de wezens die die beslissing
namen, samen met alle overige zielen. Na lang kijken en
bespreken werd er gestemd, en met een kleine meerderheid werd
er besloten om het 3d-niveau te behouden. Er werd niets besloten
over de twee onderliggende niveaus. Op dat moment gingen de
meesten ervan uit dat deze twee zo ernstig beschadigd waren dat
ze niet gevraagd kon worden om over zichzelf te beslissen of dat ze
verwijderd moesten worden.

Grotere zielenzelf en de
zeven aspecten



Het derde
aspect ben ‘jij’

Noot: Zie ‘Update’ van 25 mei
2009 van WSO voor een
verdere beschrijving van deze
energiestructuren

En zo werd dit niveau met een krappe meerderheid de
vernietiging van de aspecten of van de wezens ervan bespaard. Ik weet niet wat er zou zijn
gebeurd met de fysieke structuren waarin we leven, maar ik begrijp wel dat ze waarschijnlijk
ook vernietigd hadden moeten worden, en dat alles op dit niveau volledig opnieuw had moeten
beginnen. Het blijft mogelijk dat wezens ervoor kiezen om een of twee van hun lagere aspecten
in zich op te nemen, of kiezen voor een dieper verenigd levensveld waarin de zelfaspecten zich
niet differentiëren of individualiseren, zoals nu wel gebeurt. (Noot: Dat laatste onderwerp
wordt verder uitgewerkt in de artikelen over ascensie in deze meerdelige uitgave van WSO.)
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Toen er eenmaal besloten was dat dit werkelijkheidsniveau behouden zou blijven, ontstond er
op alle niveaus veel discussie over wat er vervolgens moest gebeuren, en wat er gedaan moest
worden om dit niveau te redden. Velen geloofden nog steeds dat de lagere twee aspecten
zouden verdwijnen, maar hiervoor waren geen plannen ontwikkeld.
Alle problemen op dit niveau werden toen nog dieper bestudeerd. Zo ontdekte men dat er veel
wezens waren die niet de stroom en richting volgden die de Schepper van Al voor deze
schepping had uitgevaardigd.
Net als bij het hogere niveau van de duisternis hadden deze wezens geprobeerd zich van de
Schepper af te scheiden en los van Hem en de schepping hun eigen bestaansrijk op te bouwen
en daar te doen wat ze zelf wilden, in plaats van het scheppingsplan te volgen. (Ditzelfde
principe laat zich ook ‘zo beneden’ zien in de mensen
Parallellen en meerdere tijdslijnen
die, zonder rekening te houden met spiritualiteit,
andere planeten willen koloniseren.) Dus toen rees
de vraag wat er met deze afvalligen gedaan moest.
Tijdslijn 1
Moesten ze volledig vernietigd worden? Of gevangen
gezet totdat ze besloten het scheppingsplan weer te
Tijdslijn 2
volgen? Of misschien nog iets anders? Dit proces
begon begin 2000 en het is nog steeds een open
vraag waar men zich op de hogere niveaus mee bezig
Tijdslijn 3
houdt.
Het plan van gevangen zetten van de duisternis kreeg
uiteindelijk de grootste steun, maar bleek te moeilijk,
omdat het onmogelijk was om alle wezens te vinden
en ze in afzondering te plaatsen. Eén reden daarvoor
was dat ze veel plaatsen hadden waar ze zich konden
schuilhouden, en ook vele manieren om zich te
vermommen – ze konden zich bijvoorbeeld naar
parallelle levens begeven, en dan hier verdwijnen, om
later weer terug te komen.
De periode van 2005 tot april-mei 2007 mondde uit
in een grootscheepse aanval om grote elementen van
de controlesystemen af te breken en weg te ruimen,
en ook grote duistere wezens die weigerden te
veranderen. Dit ontwikkelde zich tot een
voortdurende strijd in de hogere werelden die duurde
tot ver in 2008.

Tijdslijn 4

Hier en nu – ‘De werkelijkheid’

Tijdslijn 5

Tijdslijn 6, etc…

Noot: Zie ook het begeleidende artikel in deze

Als je parallellen wilt begrijpen, dan moet je weten dat
uitgave: ‘Een blik op de toekomst, verstoringen
er één primair basisbestaan is, en dat de parallellen
in de tijdslijnen en de werkelijkheid’
slechts aftakkingen of kopieën daarvan zijn. Ze waren
oorspronkelijk allemaal verbonden met de hoogste werkelijkheid van het zielenzelf, maar het
werden later ‘splinters’ of losse fragmenten die uitgezonden werden om in een nieuwe, maar
aanverwante structuur te leren. Dit gebeurde op dit niveau van de ziel (het derde) en lager.
Het was niet de norm voor andere structuren van de ziel. En ook niet voor andere sectoren
binnen de scheppingsstructuren.
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Op het hoogste niveau was het niet zo gepland, maar het ontwikkelde zich op die manier in een
poging de zielenniveaus te helpen bijkomen van de gevolgen van de duistere invloeden. Het
verplaatste de moeilijkheden die de ziel had met de drie laagste aspecten, want de lessen en
moeilijkheden werden zo in kleine stapjes opgebroken en onder veel verpersoonlijkingen van
het aspect verdeeld. Men hoopte dat dit de ziel zou helpen, omdat de vele lessen in kleine
stukjes werd opgesplitst waardoor het aspect kon werken aan stukjes van de moeilijkheden, in
plaats van aan alles tegelijk. Dit werd al heel lang geleden besloten – veel langer dan dat er
mensen op de Aarde zijn.
Dit plan werd eerst voorgesteld op een lager niveau van de scheppingsstructuur, net boven het
fysieke structuurniveau dat wij als het fysieke universum ervaren. Het werd naar het niveau
van de Schepper van de metaschepping gebracht. De metaschepping waar wij in zitten, heeft
minstens 5 scheppingsstructuren, en de meeste daarvan bevatten vele fysieke
universumstructuren.
De Schepper op het metascheppingsniveau bekeek het plan en stond het de scheppingswezens,
na wat aanpassingen, toe om op ieder scheppingsniveau het proces van het scheppen van
parallellen te beginnen. De eerste parallellen waren slechts energetische afbeeldingen van de
wezens op de oorspronkelijke tijdslijn, ze hadden maar weinig fysieks (als een virtuele wereld).
Ze waren eerder op het niveau dat ze toelieten dat emotionele moeilijkheden van de wezens op
de oorspronkelijke tijdslijn zich uitwerkten. Mettertijd werden de parallellen echter steeds
fysieker qua functioneren, en uiteindelijk begonnen ze zelf hun eigen fysieke structuren en
geheugens te ontwikkelen. Na lange tijd begonnen de wezens in de parallellen (dat wil zeggen:
de kopieën/afleidingen van onszelf) dezelfde moeilijkheden te ervaren als degenen op de
oorspronkelijke tijdslijn. Toen stond men toe dat deze parallellen zelf ook zijtakken van
zichzelf konden ontwikkelen, en zo werden er nog meer tijdslijnen geschapen. Tegen de tijd
dat het proces werd gestopt, waren er een paar honderd tijdslijnen, en ze ontwikkelden
allemaal nogal verschillende uitgangspunten over hoe men moest leven en zich ontwikkelen.
Uiteindelijk beschouwde iedere parallel zichzelf als de oorspronkelijke tijdslijn en waren de
meeste – zo niet alle – verbindingen met de werkelijk oorspronkelijke tijdslijn verloren
gegaan.
Men ontdekte dat er veel mis was met het besluit om op deze manier van parallellen gebruik te
maken, zowel qua concept als qua implementatie. Het werd duidelijk dat dit besluit sterk
beïnvloed was door de gevallen wezens en hun connecties met en manipulatie van degenen die
minder diep waren gevallen. Het maakte namelijk mogelijk dat degenen met voldoende macht
zich vrij door de parallellen konden bewegen, en zo konden ze energie stelen van zeer veel
bronnen, in plaats van slechts een paar. Ook beperkte het de macht van degenen die in vele
parallellen gefragmenteerd waren, omdat zij zich niet even goed konden verdedigen als
wanneer zij één geheel zouden zijn geweest.
In de periode van 2004 tot 2005 werd besloten dat de parallellen geen hulpmiddel waren,
maar juist nog meer moeilijkheden opleverden, en dus besloot men om de parallellen te laten
instorten en ze terug te brengen naar het ene oorspronkelijke aspect (ons). Dit was een
langdurig project, waarin de meeste parallellen vrij gauw ineenstortten, en de herinneringen,
lessen en training in minder parallellen geïncorporeerd werden. Dit leverde echter veel
problemen op, omdat de duisternis, die ook deel van iedere parallel was, eruit verwijderd
moest worden. Bovendien moesten de herinneringen en ontwikkelingen van de ineengestorte
parallel geïncorporeerd worden in de ontvangende parallel, en wel zodanig dat het voor het
wezen zelf leek alsof het zijn eigen normale – hoewel misschien een beetje versnelde –
spirituele groei betrof.
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Op dit moment (aug 2009) worden de laatste parallellen in het oorspronkelijke aspect (ons)
geïncorporeerd, en alle groei en training die in elk van de parallellen plaatsvond, zal ons snel
eigen worden. Niet alle zielen raakten verstrikt in parallelle bestaansvormen. Er waren er ook
een paar die van deze structuur vrij bleven. Hun groei is anders geweest dan degenen die
versplinterd waren en wiens groei op dit niveau erg intens in geweest. Zij zullen naar voren
stappen als leiders, en zo niet openlijk, dan toch op zijn minst met hun effect op het grotere
geheel. Degenen die wel van versplinterd zijn weer tot heelheid komen, zullen ook de grotere
structuur beïnvloeden, maar op een andere manier die grote wijsheid laat zien. We worden
allemaal nieuw, en we gaan naar een nieuwe wereld en een nieuw bestaan.
Eind 2006 was het algemene plan om door te gaan met de correctie en het
transformatieproces. Rond september 2006 had de Schepper/God de zaak hier in de hand
genomen. Dit werd bevestigd door gebeurtenissen zoals een mix van definitief verval van de
sociaal, politieke en economische orde (de sociale werkelijkheid), planetaire veranderingen
(3d-wekelijkheid), en belangrijke energieën uit de ruimte (de hoger dimensionale
werkelijkheid) die het bewustzijn van mensen zouden veranderen en een hoger dimensionaal
bewustzijn stimuleren. Het proces werd voortdurend in de gaten gehouden, en er werden
grenzen aangegeven om te zorgen dat het proces niet te lang zou duren waardoor het lijden op
Aarde nodeloos verlengd zou worden.
Van eind 2007 tot maart-mei 2008 bestudeerden wezens op de hogere niveaus de structuur
van de aspecten en de schepping opnieuw, waarbij ze vooral naar de twee lagere aspecten
keken. Vanwege de schade aan de twee lagere aspecten maakten ze een plan, waarbij de lagere
twee aspecten bij een aantal zielen zouden worden verwijderd om ascensie voor de overige
aspecten en de ziel zelf makkelijker te maken. Echter, voor dit plan zouden er twee
scheppingsstructuren nodig zijn. In dit scenario zouden sommige wezens verder gaan met al
hun aspecten – dus ook de lagere twee, ondanks dat die zwaar beschadigd waren en veel hulp
nodig hadden voor hun herstel en genezing. De andere wezens, bij wie de lagere aspecten
verwijderd waren om een vlottere ascensie mogelijk te maken, zouden dan in een andere
schepping komen te leven.
In zekere zin was dit een variatie op het idee van verschillende ‘Aardes’ – één met een zeer
hoge vibratie, één met een iets minder hoge, en zo verder naar beneden tot de huidige fysieke.
Op de Aardes met een lagere vibratie zouden dan meer resterende duistere invloeden zijn, en
op de hogere erg weinig, als die er überhaupt nog zouden zijn.
Op allerlei manieren houdt dit echter alleen maar de duistere overheersing in stand, hoewel
die minder zal zijn.
Anders bekeken lijkt het wel op het scheppen van een parallel. Bij een parallel splitst een
zielsaspect een deel van zichzelf af, waarmee het twee of meer delen krijgt die tegelijk een
leven ervaren. Maar in plaats daarvan zou er dan een hele structuur komen die een
afspiegeling zou zijn van deze mindere scheppingsstructuur. Dan zouden de wezens die al hun
zeven aspecten nog hadden in de ene structuur leven, en de wezens die hun laagste twee
aspecten kwijt waren, in de andere. Dit zou niet alleen voor sommige zielen een snellere groei
mogelijk maken, maar ook dat andere wezens een langzamere weg in hun groei naar ascensie
kiezen. Dit zullen we in het volgende deel bespreken.
Zo rond eind 2007 startte het tijdsverloop van dit proces, als een stopwatch of timer die wordt
gereset. ‘Tijd’ maakt het ontvouwen van zulke plannen mogelijk op een manier die enige
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‘controle’ biedt. Veel gevoelige mensen merkten het toen dit gebeurde, of in de drie weken
erna. Tegen eind 2008 materialiseerde dit zich verder, en dit is het buitengewone
‘transformatiepad’ waar we ons nu op bevinden.
Voor wat 3d betreft, lijkt het er nu op dat er deze fysieke Aarde is, samen met een nieuw hoger
vibrerend evenbeeld ervan waar sommigen een ‘nieuwe Aarde’ proberen op te zetten die als
overgangsplek zou kunnen dienen. Dit is niet hetzelfde als het afsplitsen of afspiegelen, waar
we het hierboven over gehad hebben. Er zijn er die daadwerkelijk begonnen zijn met daar een
nieuwe thuis op te bouwen, of een tijdelijke woonplaats. Als dat klaar is, zullen ze
hoogstwaarschijnlijk hun proces afronden en deze 3d-Aarde verlaten.
Opmerkingen:
Voor verdere bespreking van de vormen van ascensie, zie het volgende artikel:
http://www.pfcn.net/Bulletins/GA News-April 24-09 Update.pdf
Voor meer informatie over de energiestructuren en aspecten, zie het volgende artikel:
http://www.pfcn.net/Bulletins/GA News - Winter-Spring 2008-2009 - May 25-09 Update.pdf
En zie ook het begeleidende artikel dat binnenkort in deze uitgave zal verschijnen: ‘Het
ingrijpen van ons eigen Hoger Wezen’.

De terugkeer van het Licht
(Zie artikel: ‘De golven van wit Licht’ in WSO winter 2008-2009 Deel 1 van de laatste uitgave
http://www.pfcn.net/Bulletins/GA%20News%20-%20Winter2008-09FINAL.pdf )
Ergens eind 2008 kwam de Schepper van Al hier binnen. De Schepper ging deze
scheppingsstructuur binnen op een manier die in geen miljoenen jaren is voorgekomen.
Hij/Zij/Het kwam hier om deze scheppingsstructuur terug te brengen naar zijn
oorspronkelijke plan, waardoor de groei van al zijn scheppingen weer mogelijk werd en zielen
naar hun ware zelf konden groeien. Dat is geen zaak die licht kon worden opgevat.
Toen dit in 2006 voor het eerst serieus bekeken werd, beschouwden de meeste belichaamde
zielen het niet als het beste plan, en dat gold ook voor de meeste van de helpende wezens in
deze scheppingsstructuur. De meeste zielen/wezens waren ervan overtuigd dat de plannen
voor het herstructureren van deze schepping in handen moesten blijven van de wezens van
deze scheppingsstructuur, en dat de plannen voor herstructurering hun verantwoordelijkheid
was.
Maar wat zij die de schepping wilden herstellen niet begrepen, was dat alle wezens van deze
structuur besmet waren met duistere invloeden, en dat alle plannen dus deze energie in zich
droegen. Alle plannen die ze hadden bedacht, hielden de mogelijkheid in dat de duisternis zou
blijven en dat de wezens die de Schepper afwezen hun bestaan zouden kunnen voortzetten,
hoewel op een minder actieve manier. De duistere krachten hoopten dat ze zich zouden
kunnen hergroeperen en opnieuw hun activiteiten konden beginnen om deze
scheppingsstructuur te beheersen en over te nemen.
Het is al eerder gezegd dat er wezens waren die zich niet in fragmenten hadden opgedeeld.
Veel van deze wezens hebben direct naar boven, aan de Schepper en de wezens van zuiver
Licht, gemeld wat ze op dit niveau zagen gebeuren. Doordat zij dit rapporteerden daalde de
Schepper af en ging Hij steeds verder deze schepping binnen. Hij is hier altijd aanwezig
geweest, maar niet altijd met zijn volle aandacht, zoals nu.
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In de periode van februari-maart 2009 was er een grote verhuizing of golf van het 3d-niveau
naar het eerstvolgende niveau boven. Sommigen waren nog steeds in 3d belichaamd en bezig
met hun overgangsproces, anderen hadden hun menselijke lichamen verlaten. Voor de
meesten was het zo’n nieuwe ervaring, dat ze niet beseften dat ze onderweg waren naar een
nieuw bestaan in een hogere vibratiesfeer. Sommige aangekomenen boden aan om bij de
volgende golven de nieuwe zielen te helpen zich te oriënteren, want er zouden nog meer zielen
naar de kusten van dit nieuwe niveau komen. Voor de nieuwkomers zag de omgeving er
vertrouwd en aards uit, maar toch ook op veel manieren heel anders, vooral vanwege de
schaarse bevolking.
‘Stel je voor dat de mensen die het ascensieproces bewust meemaken, konden
helpen om de pijn en het lijden te verlichten dat de geest via de mensheid heeft
ondergaan.’
~ 24 april 2009 – WSO
Nu komt het grotere zielenzelf van de wezens in deze scheppingsstructuur in een periode
waarin de lagere drie aspecten (waarvan het 3d-zelf het derde aspect is) het proces beginnen
van volledige genezing en integratie. We zullen in een ongekend tempo genezing meemaken
op energetisch en fysiek niveau. We zullen ons voor de eerste keer in miljoenen jaren heel gaan
voelen. Dit geldt voor alle zeven aspecten, niet alleen voor de twee lagere en onszelf. De twee
lagere aspecten beginnen nu niet alleen hun eigen genezing te voelen, maar ook die van hun
hele bestaansrijk. De niveaus waar zijn in leefden, waren haast volledig verwoest in de
oorlogen tegen de duistere krachten, en hun ‘schaduwbestaan’ is heel erg moeilijk geweest.
Het belang van het redden van de lagere aspecten wordt duidelijk als je bedenkt dat ieder
aspect verbonden is met een chakra in ieder lichaam van elk aspect. Alles wat een bepaald
aspect meemaakt, beïnvloedt de energetische gezondheid van het corresponderende chakra in
elk aspect. Met andere woorden: als er een probleem is met het eerste of laagste aspect, dan zal
er een energieverlies in het eerste chakra van alle andere aspecten optreden.
Gezien de nieuwheid hiervan voor talloze mensen, en gezien de voorkeuren van het
lezerspubliek van WSO, moeten we bedenken dat dit niet een vaststaand structuurmodel is. Er
zijn er ook die zich voorbereiden om naar een ander niveau te gaan via het verenigen van deze
aspecten of individuaties tot een meer verenigd ‘hoger-zelf’-energieveld. Het zich verenigen
van aspecten is iets anders dan het ‘verwijderen’ ervan, en het heeft gewoonlijk te maken met
de ascensie van het zielenzelf.
Hoewel onze uiterlijke mensenwereld er niets van laat zien, is het innerlijk een tijd van feest
voor de drie lagere niveaus, alsook voor de vier hogere niveaus en de ziel zelf. De hogere
aspecten werden zwaar beïnvloed door de moeilijkheden op de drie lagere. En ook wij op 3d
werden beïnvloed door de moeilijkheden van de lagere twee, alsmede door de moeilijkheden
van onze hogere aspecten als gevolg van hun strijd met de duistere krachten. Zij werden net
zoals wij getroffen, maar niet in dezelfde mate als ons 3d-zelf en de lagere twee niveaus. Zij
moesten de gevolgen van de duistere krachten afweren om hun zuiverheid en verbinding met
het Licht te bewaren. De duistere krachten raakten de vier hogere aspecten niet zo diep als de
lagere drie, en met name de laagste twee. Deze laagste twee aspecten staan in verband met wat
men wel de ‘hel-niveaus’ noemt. De duistere wezens verstopten zich in de verwoeste
landschappen van de lagere twee niveaus, en ze probeerden om het 3d niveau ook zo te
verwoesten. Daarom bedachten de scheppingswezens in deze scheppingsstructuur het plan om
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alle drie de lagere niveaus te verwijderen. Het leek eenvoudiger en makkelijker om de lagere
aspecten te verwijderen dan te proberen ze te redden, vanwege de schade die ze hadden
opgelopen en de duisternis die ze in zich droegen.
Maar, zoals we al eerder zeiden, als de drie of alleen maar de twee lagere niveaus zouden
worden verwijderd, dan zou er voor het grotere zielenzelf van alle wezens van deze schepping
een groot deel van de doorgemaakte ontwikkeling verloren gaan.
De Schepper van Al heeft bepaald dat dit alleen een ‘laatste redmiddel’ kan zijn, en het hoort
alleen gebruikt te worden als alles al volledig verloren is voor iemands ziel. De grotere
scheppingswezens van dit plaatselijke scheppingssysteem wilden alleen de twee of drie laagste
aspecten binnen de zielenstructuur verwijderen, en dat was een manier om geen rekening te
hoeven houden met deze restrictie van de Schepper van Al. Ze zagen het als een manier om de
getroffen zielen de beperkingen te helpen overkomen die het gevolg waren van alle schade aan
de lagere aspecten, en dus om ze verder te helpen met hun grotere zielenontwikkeling.
De Schepper vond dit plan onacceptabel, evenals de andere plannen die de grotere wezens
naar voren hadden gebracht. De Schepper en de wezens op de allerhoogste niveaus – het
niveau van de Moeder der Schepping en daarboven – hebben methoden ontwikkeld om met
zeer moeilijke situaties om te gaan. Die zijn er al veel langer dan deze schepping zelf, en ze zijn
met succes in andere moeilijke situaties gebruikt.
Ingrijpen in iemands ziel – of in die van velen –, zonder eerst te kijken naar de Goddelijke
Moeder of hogere doelen, ontkent het eigen bestaansrecht van de ziel. Het ‘duister’ had dit
recht afgenomen toen het zich met deze scheppingsstructuur bemoeide. Als wezens van het
Licht werken met de ziel van een wezen, maar tot dit niveau afzakken, dan komen ze in
dezelfde positie als de duisternis, en dat is volledig onacceptabel voor de Schepper.
Deze pogingen om de structuur van de schepping te veranderen en het lijden van de wezens in
die structuur te verlichten, bewoog de Schepper wel om hier binnen te komen en de leiding
over te nemen.

Bewust deelnemen – praktische aanwijzingen
Zoals we al bespraken in het artikel ‘Het ingrijpen van ons eigen Hoger Wezen’ van deze
uitgave, blijft een te groot deel van de mensheid gevangen en onbewust van een bestaan buiten
de matrix op Aarde. Hun keuzes, voorkeuren en diepste waarden zijn bijproducten of het
directe gevolg van een bewust opgezet sociaal controlesysteem. (Hier wordt ook naar verwezen
in het bekende verhaal waarin een devote man zich tijdens een overstroming verschanst op het
dak en zijn vertrouwen verklaart dat ‘God hem zal redden’. Hij wijst alle reddingspogingen af,
en uiteindelijk verdrinkt hij. En dan blijkt dat God al die reddingspogingen had gestuurd.)
Voor mensen die directer met hun 3d-zelf willen deelnemen aan de transformatie van hun 3daspect, zijn er verschillende methoden die kunnen helpen met dit innerlijke
herverbindingsproces.
Eén daarvan is de ‘kristallichaams’-oefeningen en vormt één manier waarop we ons met onze
andere aspecten in ons zielenlichaam kunnen herenigen en tot meer communicatie met de
andere aspecten van ons grotere zelf kunnen komen. Het is ook een manier waarop we de
lagere aspecten kunnen helpen genezen en deel worden van de structuur. En ten laatste
kunnen deze oefeningen ons helpen om tot een punt te komen waarop we ons verbinden met
onze vrije wil en met het verwerven van spirituele helderheid met betrekking tot onze intenties
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voor onze spirituele ontwikkeling. Deze oefeningen helpen ons ook om naar de nieuwe
structuur van de Schepper toe te groeien.
De vier hogere aspecten zullen minder moeilijkheden ervaren, omdat zij minder diep gevallen
zijn dan wij en de twee onderliggende aspecten. Als wij ons verenigen met de vier hogere
aspecten, zullen zij ons kunnen helpen, net zoals wij de twee lagere aspecten kunnen helpen.
Voor meer hierover zie: http://www.pfcn.net/Bulletins/GA News - Winter-Spring 2008-2009
- May 25-09 Update.pdf In het laatste nummer van deze editie zal er een resumé opgenomen
worden met alle oefeningen die mensen hebben aangedragen en die goed op elkaar aansluiten.
~~~

‘Vanuit ons geascendeerd bewustzijn gezien zal alles de ‘moeite waard’
geweest zijn.
Geen pijn of lijden zal ‘voor niets’ geweest zijn.
Alles zal anders zijn, inclusief dat wat we nu het verleden noemen.’
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New Earth Summit
Een open online forum voor het bijeenbrengen van een
ontwaakte gemeenschap
Homepagina: http://www.newearthsummit.org
Hoofdpagina forum: http://www.newearthsummit.org/forum/
Dit forum is vrij van advertenties en behandelt allerlei thema’s, waaronder:
• Bijzondere artikelen als sto f tot nadenken
• Een ontwaakte en bewuste gemeenschap
• Gezondheid en harmonie
• Voorspellingen
• Algemene discussies
• Boeken, video’s en muziek - commentaren
van leden

• Spiritualiteit, transformatie en ascensie
• Dromen, visioenen en toekomstbeelden
• Gebeurtenissen, nationaal en wereldwijd
• Veranderingen in de planetaire en
kosmische omgeving
• Interessante sites en links

Mensen die wat willen bijdragen, kunnen hun materiaal doorsturen om op de website te laten
plaatsen. Op dit moment zijn er maar weinig nieuwe berichten, omdat we ons voornamelijk
bezig houden met het zoeken naar belangrijk nieuws en informatie over wat er in de mens en
de planeet aan het veranderen is.

Toegang tot het New Earth Summit-forum
De informatie op de website is voor iedereen toegankelijk. Het forum is tijdelijk gesloten voor
nieuwe leden, maar materiaal voor het forum kan men per e-mail sturen naar:
newearth@newearthsummit.org
Het forum is vrij van reclame en pop-ups en wordt door vrijwilligers onderhouden.
~~~

Wereldwijd Spiritueel Ontwaken
Online gepubliceerd op http://www.pfcn.net/napsum-bul1.html en beschikbaar via e-mail
voor leden die zich daarvoor aangemeld hebben.
The Global Interchange, Positive Future Consulting, Fund For Global Awakening en Global
Awakening Press zijn niet aangesloten (en zijn dat ook nooit geweest) bij een of andere
religieuze, politieke of economische strekking en staan absoluut niet in verbinding met enige
guru, groep of gechannelde entiteit.
Contact via e-mail: info@pfcn.net; contact per post:
PO Box 969; Stevensville, MT 59870 USA
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