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Opstopping
door Alex Kochkin
Het algehele transformatieproces wordt momenteel sterk gehinderd in zijn overgang naar de
volgende fase. Het bedenken van een plan en oplossing werd aan ons eigen hogere zelf
overgelaten.
Hopelijk zullen we de volgende stap vóór het einde van september meer kunnen toelichten.
Maar misschien zijn er kleine dingetjes die we eerder ‘uit laten lekken’. Ik zal reminders
blijven geven en kritische vragen blijven stellen over zulke esoterische kwesties om daarmee
de dingen in goede banen te helpen leiden.
Op het moment dat ik dit schrijf, is het mijn visie dat de meeste mensen vanwege hun
conditionering niet inzien wat het belang van ‘iets hogers’ voor hun eigen bestaan is. Een
minderheid staat open voor dingen op gebied van ‘je spiritualiteit ontdekken’. Van deze groep
is maar een klein aantal mensen serieus geïnteresseerd om zich spiritueel te ontwikkelen en
ascensie door te maken, en onder die laatsten zijn er slechts enkelen ‘op het goede pad’. En
van ieder van deze laatste groep is het ascensieproces weer anders. Soms zijn de verschillen
zelfs groot, of anders gezegd: er is geen vast patroon voor ascensie.
Van de geïnteresseerde mensen die voor ‘spiritualiteit’ open staan, worden de meesten
beïnvloed door allerlei religies, goeroes, doctrines, geloofsovertuigingen, enz. die met opzet
door de duistere krachten gevoed werden om eventueel ontwaakte mensen onder controle te
houden. Dit is duidelijk te merken aan de opkomst van de ‘theosofische’ stromingen, meer
dan een eeuw geleden, en aan de huidige ‘newagebeweging’. Beide staan onder leiding en
controle van de duistere krachten. Wat een grote wedergeboorte van ‘burgerlijke
spiritualiteit’ had kunnen worden, is daardoor met succes buitenspel gezet. Dit verklaart ook
waarom de meeste mensen nog steeds in de derde dimensie vastzitten, en ook waarom de
sociaal-economische structuren ineenstorten en de planetaire omgeving extreme
veranderingen ondergaat.
Op dit moment beschikken de lagere niveaus (menselijke 3D enz.) over te weinig energie of
wilskracht voor een heel nieuw leefpatroon zoals de eenvoudige vierdelige formule van
Vertrouwen, Medeleven en Dienstbaarheid vanuit een hogere spirituele verbondenheid. En
dus zit ons hogere zelf met een strak werkschema om alles grondig te bestuderen en over
zichzelf/onszelf in feite ‘een oordeel te vellen’.

De mensheid als geheel zal hoe dan ook haar bestemming niet ontlopen. Dit is een oude
belofte die weldra nagekomen zal worden.
Dit kan leiden tot een reeks ‘als-dan zus, zo niet-dan zo’-paden, maar ik geloof dat het korte
paden zijn. Degenen die het dichtst bij het proces staan, zullen de gevolgen van de vele
vertakkingen gemakkelijk kunnen waarnemen.
Zoals we in deze uitgave (augustus 2009) van Wereldwijd Spiritueel Ontwaken al schreven,
zal een groot deel van de mensheid mogelijk een bijna-doodervaring (BDE) meemaken,
waardoor het ontwaken plotseling zal zijn.
-AK
Zie ook de artikelen:
‘Het ingrijpen van ons eigen hoger wezen’
http://www.pfcn.net/Bulletins/Intervention_GA_News_Aug09.pdf
‘Mexicaanse grieppandemie? – Een existentiële crisis’
http://newearthsummit.org/forum/index.php?topic=316.msg4098#msg4098
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