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‘In de toekomst kijken’
&

‘Tijd- en
dimensieveranderingen’
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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Tijdsanomalieën en de werkelijkheid

In de toekomst kijken
door John Crawford
Dit is nooit een simpele zaak geweest. Eén reden daarvoor is dat er een hele serie
waarschijnlijkheden en mogelijkheden is, en een andere reden is dat er altijd iets
doorsijpelt uit andere tijdslijnen of parallellen. Het was altijd al moeilijk om te
onderscheiden wat we als een waarschijnlijkheid moeten beschouwen, en wat als een
doorgesijpelde invloed uit andere tijdslijnen. Dit werd zowel eenvoudiger als moeilijker
toen de parallellen begonnen te verdwijnen.
Het proces van het verdwijnen van de parallellen is nu een paar jaar aan de gang. Het
begon met de laatst ontstane parallellen die weer opgenomen en geïntegreerd werden in
die waaruit ze ontstaan waren, waarna deze verenigde parallellen op hun beurt ook weer
in oudere, dus eerder ontstane parallellen werden opgenomen. Van elke parallel die in
een oudere werd opgenomen, werden de negatieve elementen uit de tijdslijn verwijderd,
en de ontwikkeling van het individu werd zo helder mogelijk gehouden. Iedere keer als
een parallel in een oudere werd geïntegreerd, werden iemands ontwikkelingen erin
geintegreerd, en wel zo dat hij zou denken dat het deel uitmaakte van zijn eigen
spirituele ontwikkeling in die tijdslijn. Dit ging zo door tot op dit moment. Nu zijn er nog
slechts een paar parallellen over, en ook deze worden opgenomen in de oorspronkelijke
– deze – tijdslijn.
Er zijn minstens zes tijdslijnen waarmee nu gewerkt wordt. In twee daarvan is er een
grote manifestatie van licht, en daar is alles ineens zoals het zou moeten zijn qua
spirituele groei. Dit geeft vaak een heel rooskleurig beeld van de toekomst. Vier
tijdslijnen bevatten echter rampzalige elementen van zware en minder zware oorlogen
die tussen verschillende partijen worden uitgevochten. Het laat zien waar de
moeilijkheden zijn, en ook wat de moeilijkheden zijn tussen de verschillende groepen
onderling – waarvan sommige van de Aarde afkomstig zijn en andere van daarbuiten. Er
zijn ook een aantal scenario’s voor de verschillende veranderingen van het
aardoppervlak, variërend van totale vernietiging van al het leven, tot slechts hier en daar
wat kleine fysieke veranderingen. Deze veranderingen raken vermengd met de beelden
van de oorlogen, wat ons een lastige mix van beelden oplevert.
Hier komt ook nog de moeilijkheid bij van alle mogelijke en waarschijnlijke toekomsten
op de oorspronkelijke tijdslijn. Deze tijdslijn raakt steeds minder vastomlijnd qua
waarschijnlijke toekomsten. Iedere stap die we zetten, heeft een effect op de mogelijke
toekomst, en die verandert dus voortdurend nu we ons ontwikkelen en steeds werkelijker
worden. Onze tijdslijnen storten nu in elkaar en we incorporeren de lessen die we in de
sub-tijdslijnen (de parallellen) geleerd hebben. Omdat de resterende parallellen de
kracht hebben van alle tijdslijnen samen die erin opgenomen zijn, hebben ze een dieper
effect op ons, onze beslissingen en onze visie op de toekomst. De beelden van mogelijke
toekomsten die zo veel mensen zien, zijn hier het gevolg van.
We kunnen naar al die verschillende visioenen kijken, maar op dit moment is het niet
verstandig om je aan één beeld vast te houden. We leven in een tijdslijn die zich net
begint te bevrijden van de ketenen van het verleden en van de eerder genomen
beslissingen van goedbedoelende wezens. De Schepper komt nu deze tijdslijn binnen en
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daar kunnen we de gevolgen nu van zien. Een deel van de instabiliteit in de buitenwereld
is het gevolg van het losser worden van de banden die ons in het verleden opgelegd
werden, en ook van de bevrijding van waarschijnlijke toekomsten. Wij zijn degenen die
nu de toekomst bepalen met onze aandacht voor wat er gebeurt en wat we willen dat er
gebeurt.
We kunnen de toekomst niet nauwkeurig waarnemen, omdat zij zich niet meer in het rijk
van waarschijnlijkheden bevindt. De toekomst bevindt zich nu in het rijk der
mogelijkheden. Zij wordt beïnvloed door het verleden, maar is er niet meer aan
gebonden. Wij maken de toekomst zelf met iedere beslissing die we nemen in ons
dagelijks leven, en met hoe we onszelf willen zien. Dit klinkt als ‘positief denken’, maar
het is in feite overgave. Het is overgave aan het ware plan van de schepping alhoewel we
het plan zelf niet kennen. Het betekent vertrouwen dat de Schepper ons naar die plek
brengt waar we zonder de last van het verleden ons ware zelf kunnen zijn.
Wat het kijken in de toekomst betreft: niets zal ook maar enigszins nauwkeurig blijken
tot na september of oktober 2009. Daarna kan het weer mogelijk worden om wat beter,
maar nog steeds niet volledig helder, in de toekomst te kijken.
-JC
~~~
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Meer over tijd- en dimensieveranderingen

In het ‘nu’ zijn versus
hier zijn om te vertrekken
door Alex Kochkin
Noot: De afgelopen jaren heb ik tijdsanomalieën bestudeerd en meldingen van
anderen gevolgd die te maken hebben met zulke ‘storingen’.

Commentaren op ‘In de toekomst kijken’
Inderdaad, de mogelijkheden zijn te veranderlijk om echt iets van de toekomst te
kunnen weten. Dit gezegd zijnde, de mensheid stevent op dit moment en op korte
termijn af op een grote ineenstorting en ingrijpende veranderingen op sociaal,
economisch en politiek vlak. Ook zal het milieu op en rond de Aarde met steeds
heftigere ‘verstoringen’ te maken krijgen. De details hiervan zijn onbekend en de
mogelijkheden zijn complex.
Als we erover nadenken, dan heeft het op geen enkel niveau zin dat ook maar iets
van wat tot deze situatie geleid heeft, behouden blijft. De grote ‘verstoringen’ in
de fysieke, sociale en energetische werkelijkheidsstructuren zullen het
transformatieproces dus verder helpen. Eén manier waarop dat gebeuren zal, is
via ‘druk’ die vanuit de lagere bestaansvlakken – bijvoorbeeld mensen op Aarde –
op de hogere niveaus van het zielenzelf uitgeoefend wordt.
Op dit moment zijn te veel mensen niet bereid of niet in staat de volgende stap in
hun ontwikkelingsproces te zetten. We hebben te maken met de bekoring van het
fysieke bestaan in het algemeen, gebrek aan juiste informatie op het menselijke
niveau, en het probleem van lichtwerkers die weigeren verder te gaan vanwege
energetische blokkades of een goedbedoelde maar onjuiste instelling. (Dit laatste
lijkt wel op een ‘overlevers-schuldgevoel’ in combinatie met verkeerde ideeën
over medeleven, wat dan samen tot gevolg heeft dat er helemaal niemand met
zijn spirituele evolutie verder kan.)
Als de huidige mensheid zomaar in een heel nieuwe bestaansvorm zou
veranderen, vrij van het oude, dan zouden de overblijfselen en giftige elementen
van het oude fysieke bestaan er nog steeds zijn – net als vele door de mens
gemaakte resten uit het leven onder de duistere controlematrix. Het probleem is
dat het voorkomen moet worden dat de duisternis weer uit haar as oprijst. En
gezien alles wat we weten over de schade aan dit bestaansniveau en de staat van
‘het ware’, is de enige mogelijkheid het volledig afbreken en vernietigen van het
oude. Op korte termijn kan dit veel lijden op het menselijke fysieke en emotionele
niveau tot gevolg hebben.
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Het dysfunctioneren van de mensen zal exponentieel groeien. De grote vraag gaat
dus ook niet over details of de opeenvolging van de gebeurtenissen waar men
binnenkort mee te maken zal hebben. De grote vraag gaat over de manier waarop
mensen zich uit het vaste spoor van hun levenswijze los zullen maken, of het
transcenderen. Er zijn geen gewone oplossingen en wezenlijke veranderingen
beginnen altijd op een buiten-gewoon (dat wil zeggen: hoger) niveau.
Naast dat het, vooral in deze tijd, steeds moeilijker wordt om in de toekomst te
kijken – om niet te zeggen onmogelijk –, speelt er ook een grotere dynamiek die
te maken heeft met het uitoefenen van druk vanuit het ‘zo beneden’-niveau op het
‘zo boven’-niveau. (Dat wil zeggen: vanuit het gewone menselijke niveau op het
niveau van het hoger zelf en daarboven.) Op de hogere niveaus worden de
gebeurtenissen en de emotionele en energetische gevolgen allemaal niet zo intens
ervaren als op het gewone menselijke 3d niveau, en de respons tot verbetering
was tot voor kort niet erg gecoördineerd met de menselijke aarde-tijd.
De interventie door de Tijd heeft gemaakt dat sommige mensen een ongewone
periode van tijdlussen opmerkten. Het was eigenlijk niet de bedoeling dat ze dat
zouden merken, maar sommigen merkten het toch en konden daar uit opmaken
wat er gebeurde.
Er zit een onzekere factor in het geheel en die heeft te maken met de ‘Tijd’ Zelf.
‘Tijd’ is een bewustzijn in dienst van de Schepper van Al. Eén van zijn belangrijke
opdrachten was het vergemakkelijken van het afbreken van het bestaan van de
duisternis en tegelijkertijd de mogelijkheid tegenhouden dat het duister weer zou
kunnen groeien. Dit klinkt misschien wat kosmisch-onbegrijpelijk, maar Tijd
heeft ook al ingegrepen voor de wezens die bezig waren met de ‘wat gebeurt er
als’ en ‘laten we dit eens proberen’-scenario’s voor het redden en corrigeren van
dit deel van de schepping. Met een beetje extra ‘tijd’ kon een dreigende
voortijdige catastrofe, die het einde van al het leven zou betekenen, vermeden en
afgewend worden. Evenzo is het bij het correctieproces van de schepping
mogelijk om te maken dat het ‘lijkt alsof’ de duisternis nooit bestaan heeft en
niets van al het vreselijks ooit gebeurd is.
Merkwaardig!

‘Het eten is gekookt voordat het vuur brandt’
Begin van de notities: woensdag, 17 september 2008 – einde: woensdag,
29 juli 2009

Tijdens een erg instabiele transformatieperiode van ongeveer een jaar geleden
ervoer ik een vlaag van synchronisatieproblemen met de tijdsperceptie van het
massabewustzijn. Hoewel ik ze nog steeds ervaar, heb ik nu een paar manieren
om daarmee om te gaan, namelijk door mijn real time-interactie met het
massabewustzijn en de gebeurtenissen erin te minimaliseren. (Het blijft
natuurlijk een uitdaging om dingen te regelen met een koeriersdienst of zo.)
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In mijn geval is er een effect van een lokale tijdsbubbel die mij en de mensen in
mijn onmiddellijke omgeving in elke willekeurige situatie beïnvloedt. Als ik
bijvoorbeeld even kort een antwoord op een paar forumvragen en commentaren
wilde geven, dan kostte me dat, zo bleek later, bijna anderhalf uur. Of het kost me
wel een kwartier om de telefoon te pakken, het nummer in te toetsen dat pal voor
mijn neus ligt, en een boodschap achter te laten. Het logisch redenerende denken
kan dit niet verklaren, want die stelt dat zoiets maar pakweg twee minuten kost.
Voor mij is het dan alsof ik dat telefoontje al gepleegd had. Soms wordt het
nagenoeg ‘onmogelijk’ om in de auto te stappen en naar een afspraak te rijden op
een afstand van – normaal gesproken – een uur rijden, zelfs als ik met extra
rijtijd rekening houd en ik het van te voren heb ingepland. Fysieke interacties
met zaken buiten de persoonlijke tijdsbubbel worden erg lastig. Ik moet iets met
twee handen oppakken om te zorgen dat ik het niet laat vallen vanwege een
gebrekkige synchronisatie. En wat als je je hand door een schijnbaar massieve
muur laat gaan? Of als je visuele veld begint te veranderen en helder prismaachtig ‘verpixelt’? Mijn favoriet is als ik naar beneden kom om koffie te maken –
tijdens een periode van intense tijdsanomalieën kostte het me echt moeite om te
beseffen dat ik inderdaad mijn koffie nog niet gedronken had voordat ik hem
gezet had. Maar dat was wel hoe ik het een flink aantal keren heb ervaren.
Misschien is dat een nieuwe zen-koan: ‘De koffie is in jou voordat de bonen zijn
gemalen.’
‘Als je direct merkt dat een kaarsvlam vuur is, dan was het eten al een
hele tijd geleden klaar.’
– van Daniel Jackson, het personage uit de SG-1 serie, op het moment
dat hij voorgesteld wordt aan geascendeerde wezens
Sommige mensen zullen zulke dingen eerst proberen ‘op te lossen’, bijvoorbeeld
door de wekker te zetten om weer op de matrixwereld aan te sluiten. Of ze gaan
naar de oogarts. Maar dat is natuurlijk een vergissing die gebaseerd is op sociaal
ingeslepen gewoonten.
Hoe meer je de matrixwereld en de tijdsbeleving van het massabewustzijn op een
‘veilige afstand’ kunt houden, hoe makkelijker het zal zijn om zo door het
veranderende en vervormende bestaan te navigeren. Je zult natuurlijk
eenvoudige strategieën moeten hebben om te zorgen voor al wat nodig is voor je
fysieke 3d-bestaan. Ik zal bijvoorbeeld bepaalde dingen moeten toestaan – kleine
dingen, zoals iemand vragen of hij me anderhalf uur van te voren even wil bellen,
wat mij helpt om me ‘tijdelijk’ te hersynchroniseren voor de ontmoeting. Op die
manier ben ikzelf nog steeds uit fase, maar heb ik wat hulp uit de buitenwereld
doordat er om bevestiging gevraagd wordt of ik de afspraak inderdaad kan
nakomen. Na zo’n ontmoeting kom ik weer in mijn eigen niet-synchrone
tijdsbubbel, zelfs als ik auto rijd. Als je een automobilist bent die gewoonlijk goed
oplet, dan is dat niet gevaarlijk. Het kan uiteraard lijken alsof het uren duurt als
je met 100 kilometer per uur door het tijdsverloop van de matrixwereld rijdt.
Maar toch kom je veilig thuis. Misschien eerder dan verwacht, of misschien wel
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een beetje later! Toen ik op mijn etherische tekstverwerker aan dit artikel werkte,
reed ik naar het noorden, naar Missoula (de ‘grote stad’). Het leek alsof het ritje
van 40 minuten wel 2 uur duurde, en gedurende het grootste deel van de rit
moest ik moeite doen om mijn aandacht bij het autorijden te houden, anders zou
de auto simpelweg afremmen en stoppen, en zouden ze hem later vinden zonder
iemand erin, zo voelde het. Toen ik aankwam, vertelde degene met wie ik
afgesproken had over een opmerkelijk soortgelijke ervaring die ze een paar dagen
eerder had gehad, en ook nog op dezelfde weg. Heel vreemd.
Hoezeer het misschien ook in tegenspraak lijkt met wat ik net beschreef, het
laatste jaar of zo voelt ook alsof het vele jaren heeft geduurd, vanwege de
intensiteit van wat er op allerlei niveaus allemaal gebeurd is.
Het is misschien mogelijk om je te programmeren om de tijdruimte van het
massabewustzijn binnen te gaan voor je werk, en er dan uit te komen in je eigen
plooibare tijdruimte. (Maar op een gegeven moment zal dit waarschijnlijk wel
onhoudbaar blijken, en dan zullen er drastischere veranderingen in je fysieke
bestaan nodig zijn.)
Deze vreemde verschijnselen zijn niet alleen een kwestie van tijdservaring, maar
wijzen op een verhoging van je vibratiestaat. Soms moet je één of twee tandjes
terugschakelen. Dat voelt dan alsof je vergat te koppelen bij het schakelen in je
‘voertuig’. Ook kan het soms erg moeilijk worden om te ‘mengen’ met dingen van
de oude realiteit, en ook met de vibratiestaat van mensen die bij de gewone klok
leven en met 100 km per uur over de snelweg rijden. Als dit op vele manieren
pijnlijk wordt, dan kun je maar beter even niets forceren, want anders zou je
kunnen merken dat je tijdelijk in de verkeerde versnelling zit.

Risico’s van ‘in het nu zijn’
Over het algemeen zou ik zeggen dat werkelijk in het ‘nu’ zijn gevaarlijk is.
Noodzakelijk en van wezenlijk belang, ja, maar gevaarlijk. Er zitten namelijk twee
kanten aan dit ‘in het nu zijn’. De ene haakt in op de duisternis, en de andere op
het licht en transformatie.
Met het steeds sneller stijgen van onze vibratiestaat neigt het gegeven van
verleden-heden-toekomst te versmelten tot één enkel punt van bewustzijn van
wat was, is en zal zijn. Aanvankelijk kan dat heftig en verwarrend zijn – stel je
voor hoe het is om elke dag déjà vu-momenten te hebben! Maar dat is een aspect
van het ascensieproces, zowel voor mensen individueel, als voor hele
scheppingssystemen.
Er zitten twee kanten aan ‘hier en nu zijn’, de ‘kracht van het nu ervaren’, etc. De
belangrijkste is dat ‘hier en nu zijn’ betekent: bewust zijn, in verbinding staan, en
‘het leven’ lief te hebben. Maar wat is ‘het leven’?
Zonder ‘spiritueel ontwaakt zijn’ is het huidige menselijk leven op Aarde een
verraderlijke val, want het komt neer op het genereren van een valse vorm van
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gelukkig zijn, met als enige doel om jou in de door het duister gecontroleerde
sector te houden. Alle leugens die stellen dat je ‘je eigen werkelijkheid schept’
vloeien daar ook uit voort. Op die manier kun je zalig gelukkig zijn, en gezond, en
rijk, en wat al niet, om daarmee alle ingeprogrammeerde verslavingen van het
menselijke sterfelijke zelf te bevredigen. Voor iemands hogere zelf – of ware zelf,
of hoe je het ook noemen wilt – is dit bestaan een gevangenis, en degenen die
ervan profiteren zijn de duistere krachten die nog steeds de dienst uitmaken. Dit
past ook perfect in de grotere strategie van het duister om het Licht in de val te
laten lopen en het te vermengen met duistere invloeden, waarmee het onder
controle wordt gebracht.
Voorstanders van ‘in het nu zijn’ bedoelen daar gewoonlijk mee om vollediger
aanwezig en bewust te zijn, en bewust verbonden. Soms kan dat heel gezond zijn
– zeker als je machines hanteert! Maar als we ook een ‘ontsnappingssnelheid’ aan
het ontwikkelen zijn, dan kan ‘hier en nu zijn’ een zeer nadelig bijeffect hebben,
omdat het de grip van het oude controlesysteem op jouw lichaam in stand houdt.
Mensen die ‘in het nu zijn’ aanbevelen als spirituele leerstelling of oefening,
kunnen we daarom beschouwen als mensen die in feite functioneren als ‘agenten’
van de ‘matrixwereld’, zelfs als ze dat niet willen toegeven. Ik heb me altijd
onbehaaglijk gevoeld bij al die populaire leraren die ‘in het nu zijn’ promoten.
(En voor wie er betekenis aan wil hechten: ‘now’ – het woord ‘nu’ in het Engels –
bestaat uit de zelfde letters als ‘NWO’, wat de afkorting is van ‘Nieuwe
Wereldorde’.)
Er zit echter nog een andere kant aan dit ‘in het nu zijn’-verhaal, en die heeft te
maken met een werkelijke vibratieverhoging en de resulterende
bewustzijnsveranderingen, waarbij een groter deel van je ware zelf of hoger zelf
tot uiting komt. Daardoor neigen verleden, heden en toekomst te versmelten tot
één groot ‘moment’ in een verruimd bewustzijnsveld waarin je besef hebt van
andere bestaansdimensies. In deze bewustzijnsstaten die bij het ‘preascensie’stadium horen, vraagt de hoedanigheid van het ‘nu’ het
onderscheidingsvermogen van het hoger zelf om het verschil te kunnen zien
tussen de leugens en werkelijke spirituele groei – vooral wanneer je weer
terugkeert naar het dagelijks leven van je menselijke zelf.
Mijn tijdsperceptie is altijd dat er geen tijd is, dus lijkt mijn klussenlijst een
onmogelijke zaak (te veel planten in de kas die verpot moeten worden, een
watersysteem dat nog niet klaar is, etc.)
Mijn tijdsperceptie lijkt erg te verschillen van die van de meeste mensen – die
gaat in de richting van ‘alles is nu en tegelijkertijd’. Zo’n 200 jaar geleden lijkt
bijvoorbeeld voor mij recente geschiedenis, en ik heb moeite om het verschil te
zien tussen 100 jaar, 10 jaar en 1 jaar, en zo meer. Natuurlijk let ik wel op data en
jaartallen, maar mijn ervaring van tijdsverloop is beslist anders dan bij de meeste
mensen. Dat is nu al een poosje zo. De laatste maanden wordt het ook steeds
sterker. Begin dit jaar had ik bijvoorbeeld het gevoel dat ik dit jaar al geleefd had
en pakweg een heel jaar oversloeg of vooruitsprong. Werkelijk! Ik moest tegen
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mezelf zeggen dat het nu lente was van dit jaar en dat er niets van de moestuin
terecht zal komen als ik er nu niets aan doe.
In slow motion-tijdsverloop is het voor mij alsof de ethers dik worden. Zelfs
gewone bewegingen zoals van A naar B lopen kunnen dan soms een hele opgaaf
worden. Vooral als de gebeurtenis of handeling in mijn bewustzijn al gebeurd of
gedaan is, of als het gesprek (op innerlijke niveaus) al heeft plaatsgevonden.
Iemand noemde dit onlangs ‘dementionaal’! Zelfs als ik simpele dingen moet
doen, is het voor mijn bewustzijn al gebeurd, en daardoor wordt het moeilijker
om de dingen behoorlijk gedaan te krijgen, want daarvoor moet ik mijn
vibratiestaat eerst doelbewust verlagen.
Maar even serieus; dit is hoe het voor me is. Sommigen van ons bewegen zich qua
vibratie uit deze wereld weg, maar ook dan is er nog altijd een groot deel van ons
gericht op het oude fysieke bestaan, en dus heb je dan een poosje zulke
‘problemen’. Onze energievelden zullen dan af en toe even terug moeten zakken.
En daarna schakelt hij weer op, naar voorbij de lichtsnelheid.
‘Hier en nu zijn’ in de betekenis van ‘hier zijn om te vertrekken’ is heel wat anders
dan je naïef inschakelen op de versnelling van het controlesysteem. Beschouw dit
als een ‘goede raad voor onderweg’.

We zijn hier om te vertrekken
Het ‘nu’ dat we associëren met werkelijk ontwaken, en zelfs ascensie, is een ‘nu’
waarin je het verschil kent tussen de nepwerkelijkheid van de matrixwereld en de
grotere werkelijkheid die voorbij de matrixbubbel ligt. Het werkelijk ontwaakte
‘nu’ houdt in dat voor jouw bewustzijn alles tegelijkertijd is, en dat alles wat
bestaat, kenbaar is.
De ‘matrix’ is aan het desintegreren en zal plotseling veel mensen loslaten die dan
in eerste instantie geen idee zullen hebben wat ze moeten doen of waar ze moeten
kijken. Dit is een aspect van het volledig ineenstorten van het hele systeem, zoals
dat nu aan het gebeuren is.
Sommigen zullen iets meemaken dat eerder ondenkbaar was, namelijk spirituele
groei en ontwikkeling. Anderen zullen ontstemd zijn, en boos reageren en
protesteren. Ook zullen er mensen zijn die van anderen proberen te krijgen waar
de matrix niet langer in voorziet. En velen zullen weer ingeplugd raken zodra
‘Matrix2’ wordt opgestart – als tijdelijke poging van de duisternis om hun
dominante positie te behouden. Eén van de voornaamste kanten daarvan zal
bestaan uit newage/holistische/new thought/milieupolitiek-correcte
uitgangspunten die dan voorgesteld worden als ‘werkelijke verandering’. Zelfs bij
de grote religies zal men onder de hoogste leiding een grote schoonmaak houden,
maar de nieuwe leiders zullen ook deel uitmaken van het controlesysteem. Per
slot van rekening gooi je zo’n effectief controlemiddel als een ‘grote wereldreligie’
niet zomaar weg, alleen maar vanwege wat morele of financiële corruptie.
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De hele gevallen sector zal voorgoed ophouden te bestaan, en de ascensie van de
mensheid ligt op tafel en komt er aan. Wezens van zeer hoog niveau en in dienst
van God/de Schepper van Al hebben dit nu onder handen, en op ons eigen hoger
zelf-niveau werken we eraan mee. Tenzij je heel goed weet wat je doet, is het het
beste om in deze periode je eigen innerlijke leiding te volgen en manieren te
vinden om actiever aan je eigen ascensieproces mee te werken. Dat is waarvoor
we hier zijn, en het is de laatste stap van de missie van velen die hier zijn
gekomen om te helpen met de grote bevrijding.
~~~

’…mensen die hun spirituele groei en ontwikkeling voort kunnen zetten,
moeten dat ook doen. Als je hiervoor kiest, moet je er ook helemaal voor
gaan. De golven van jouw voorwaartse beweging zullen nog heel veel
andere mensen een grote dienst bewijzen, omdat zij daardoor ook
zullen worden bevrijd. Deze mensen zullen hun vleugels uitslaan en
overgaan naar een nieuwe staat van spiritueel bewustzijn die in
verbinding staat met hun gewone dagelijkse bestaan.
Het sneeuwbaleffect van het ontwaken van eerst een aantal mensen, en
dan meer, zal een krachtige invloed hebben op zelfs nog meer mensen.
Je zou dit het bereiken van de ‘ontsnappingssnelheid’ kunnen noemen,
en dat is wat men met wereldwijd ontwaken bedoelt.’
uit: ‘Een spiritueel antwoord’, Oktober 2008, tussentijdse uitgave van
Wereldwijd Spiritueel Ontwaken
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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 stof 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 worden door vrijwilligers onderhouden.
~~~

Wereldwijd Spiritueel Ontwaken
Online gepubliceerd op http://www.pfcn.net/napsum-bul1.html en beschikbaar via email 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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