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Het einde van de ‘beschaving’ en de ‘Matrix’-wereldorde

Ondergang en verdwijning

Voorwoord op de volgende twee artikelen: ‘Het einde van de rijkdom &
oorlog’ en ‘De val van de landen’…
Wij geven hier onze analyses en inzichten, omdat we weten dat velen nog steeds geloven dat ‘het
leven gewoon door zal gaan’ en dat ‘de mensen zich wel zullen aanpassen’. Misschien hebben
sommigen iets aan de inhoud van dit artikel wanneer zij op hun beurt anderen, die in een
ontkenningsfase zitten of in de war zijn, proberen aan te spreken of te helpen.
Ten ondergaan en verdwijnen is essentieel voor het losmaken van de verbeten greep op het leven
van heel veel mensen, en ook om ze meer tijd te geven om te bedenken hoe ze anders in het leven
kunnen gaan staan. Dit ten ondergaan en verdwijnen zal op drie elementaire niveaus
plaatsvinden, namelijk sociaal-economisch, geologisch, en in de energievelden die de dynamiek
en de illusie der vormen in stand houden. Dit wordt tot op zeker hoogte vanuit de hogere niveaus
geleid.
Dit zijn de laatste toelichtingen die we geven over de hardheid van de oude manieren van doen
en het ineenstorten ervan. Mensen die in de war zijn vanwege de huidige of toekomstige
gebeurtenissen, zullen uiteindelijk een glimp opvangen van de waarheid achter de illusie van de
menselijke sociale werkelijkheid.
Mensen die zonder het te beseffen de oude werkelijkheid blijven voeden door ertegen strijden, of
door ergens partij voor te kiezen, of ijdele hoop te koesteren, zij zullen alles tot een dramatisch
einde zien komen en merken dat ze te zeer verbonden zijn met een stervende werkelijkheid. Een
moreel rechtvaardige strijd tegen het oude paradigma schept helaas niets nieuw, maar het biedt
wel een voedingsbodem voor het oude systeem, omdat die zich kan versterken via de mensen die
er al strijdend in gevangen zitten.
Er zijn al mensen die een nieuw bewustzijnsniveau betreden en bij wie de hoeveelheid licht die ze
in zich dragen toeneemt.
De eerstkomende maanden en paar jaar zullen alle mensen voortdurend kansen krijgen om
‘hogerop te klimmen’ en het oude los te laten. Hoe meer men van het oude loslaat, hoe vollediger
en sneller het proces van ‘naar boven bewegen’ zal zijn. In het begin zal het voor velen nogal
verwarrend zijn en dus moet men dan vooral niet vergeten om met het grotere
transformatieproces mee te blijven geven, en zich vooral niet tevredenstellen met het eerste
niveau dat een kleine verbetering betekent.
~~~
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De val van de landen
door Alex Kochkin
NB: Dit is het laatste van drie artikelen over de ondergang van het oude. Het eerste artikel is:’De
wereldwijde economische crisis is niet wat zij lijkt’.
(http://www.pfcn.net/Bulletins/GA%20News%20-%20Winter2008-09FINAL.pdf); het tweede
artikel is: ‘Het einde van de rijkdom & oorlog’.

Voorwoord
‘Landen’ vormen voor de mens een mogelijke expressievorm, omdat het relatief gelijksoortige
gehelen zijn binnen het grotere geheel van het menselijke bewustzijn. Uiterlijk hadden de meeste
landen een zekere gemeenschappelijke basis zoals geografie, taal, cultuur, geschiedenis, etnische
afkomst, economie, enz. Belangrijker echter is dat zij een structuur vormden om zekere
gemeenschappelijke kenmerken tot uitdrukking te brengen die zich binnen het grotere geheel van
de mensheid onderscheiden.
Het is altijd al de vraag geweest of er tenminste één land zou zijn die de hogere bestemming van
de mens als spiritueel wezen kon demonstreren. Een eerste stap in die richting zou de manier zijn
waarop een land omgaat met de mensen die binnen het geografische gebied ervan wonen. Maar al
te vaak was de geschiedenis van een land gebaseerd op de wrede onderwerping van anderen. In
sommige landen was hun ‘gemeenschappelijke geschiedenis’ echter lang en oud genoeg waardoor
de vijandigheid door gemengde huwelijken en vergetelheid kon vervagen tot een mistige
geschiedenis die meermaals herschreven werd.
Hoewel gebeurtenissen in een bepaald land ook elders zaken in beweging zetten, waren
inspirerende ideeën als gelijkheid, burgerrechten, groepsdemocratie, enz. maar van korte duur en
werden ze al vlug overgenomen door invloedrijke mensen die een machtspositie bekleedden. Maar
hun manier van werken was vooral in lijn met zowel de menselijke als hogerdimensionale duistere
krachten. Op die manier kwam er een einde aan de ‘democratische’ bewegingen en werd de
ontwikkeling van parasitair gedrag vergemakkelijkt. Zulk duister gedrag werd de gebruikelijke
manier van doen op alle maatschappelijke niveaus.
Vele landen leerden zichzelf te gedragen als collectieve parasieten van andere volkeren. Dit gaf
dan weer makkelijk aanleiding tot wereldwijde conflicten, waardoor de mensheid al snel onder de
invloed van de machtigste, heersende belangengroepen kwam te staan, waardoor de hogere
duistere machten ook directer en makkelijker invloed konden uitoefenen.
Een opmerkelijke uitzondering was de Irokese Confederatie in de VS waarbij de leden zich van
oorlog en conflicten afkeerden en zich toelegden op spiritueel en democratisch gedrag. Toen de VS
door middeleeuwse kolonisten uit Europa werd opgericht, was de Irokese Confederatie
(Haudenosaunee) de oudst bestaande democratische gemeenschap die ernaar streefde om
voortdurend in verbinding met de Schepper van het Al, de Grote Geest, te leven. Het was een
‘burgerlijke spiritualiteit’ die geen nood had aan religies en de daarmee gepaard gaande kwestie
van ‘scheiding van kerk en staat’. Hun bestuursprincipes waren veel verder ontwikkeld dan die
van de Europeanen.
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Achtergrond
Een ‘land’ als sociaal, economisch en politiek concept is altijd maar een kunstmatig idee geweest
waar de aardse en hogere duistere machten handig gebruik van maakten. In bepaalde esoterische
literatuur is er sprake van de ‘Heer der Landen’, ‘Heer der Wereld’ en ‘Heer der Leugens’. Dit zijn
duistere entiteiten die de landen zowel tot oorlog als tot vrede aanzetten, al naargelang wat in hun
plan past om de mensheid te onderwerpen. (Merk wel op dat, op enkele uitzonderingen na, de
meeste esoterische literatuur deze duistere machten in een gunstig daglicht stelt en vaak onder
een valse dekmantel.) De top van de menselijke machthebbers werd meestal door inwijding in
contact gebracht met deze entiteiten. De prijs die zij op zielsniveau voor deze macht en invloed in
de fysieke wereld betalen, is ronduit nefast.
Als deel van het grote schoonmaakproces worden vandaag de dag vele van deze duistere entiteiten
verwijderd, of ze trekken zich nu uit eigen beweging terug. Maar net zoals het uiteenvallen van de
macht van de wereldheersers op Aarde, is dit proces op het fysiek-menselijke ervaringsniveau niet
gauw merkbaar, en op korte termijn neemt hun macht juist nog toe. Dit komt vooral doordat
vroegere ondergeschikten om de macht strijden nu de hogere heersende entiteiten verdwenen
zijn.
Het ontstaan van de voornaamste moderne landen ging gepaard met de systematische en
schaamteloze vernietiging van inheemse samenlevingen, de natuurlijke omgeving, en met het
parasiteren op de lokale bevolking. ‘Landen’ vormden een handig middel om een snel groeiende
wereldbevolking onder te verdelen. Sommige landen werden gestimuleerd om grote delen van een
continent te koloniseren, die uiteindelijk als de ‘Derde Wereld’ bestempeld werden. Zo schiepen ze
nieuwe landen die rechtstreeks onder de controle van allerlei wereldlijke machtsblokken kwamen
te staan. Er werd beslag gelegd op de grondstoffen en arbeidskrachten die op allerlei manieren
uitgebuit werden. Hierdoor verwierf de bevolking van de verschillende grote wereldmachten
systematisch nieuwe materiële rijkdom en konden de wereldmachten hun invloed versterken en
hun eigen neergang afwenden.
Het nationalisme werd door de duistere machten gebruikt om burger- en internationale oorlogen
te ontketenen. De ‘wereldoorlogen’ van de 20ste eeuw werden onder valse voorwendsels gevoerd en
die leugens leven vandaag nog steeds voort. Wereldwijde organisaties en allerlei instellingen die
bepaalde groepsbelangen steunen, handelen onder het mom van liefdadigheid, maar dienen
eigenlijk om de basis van de duisternis te versterken. Een ander instrument van de duistere
controle bestaat uit de ‘nationale bevrijdingsbewegingen’ waarin goedbedoelende en naïeve
mensen gebruikt werden om uiterlijkheden te veranderen, maar zonder dat het menselijk bestaan
er wezenlijk door veranderde. Mensen die een alternatief staatsbestuur konden oprichten,
slaagden daar meestal in omdat anders de sociale onrust voor de heersende machtshebbers te
groot zou worden. En zo gaat het maar door.
In tegenstelling tot wat generaties oude indoctrinatie beweert, is het logische of natuurlijke
verloop van sociale evolutie nooit het ontstaan van landen, klassen, privé-eigendom, de staat, of
de overheersing van een patriarchale kernfamilie geweest. En er is altijd al een ander
ontwikkelingspad geweest voor degenen die zich met hun menselijkheid identificeerden. Dat pad
was gebaseerd op samenwerking en op een bewuste verbinding met elkaar en de natuurlijke
omgeving binnen het kader van een verbinding met het hogere zelf en de Bron.
Dit alternatieve pad werd echter al vroeg onderwerp van misleiding door de duistere krachten op
zeer hoge niveaus en hun verschillende belichaamde helpers – menselijke en andere. Ze konden er
makkelijk misbruik van maken door het prematuur invoeren van de ‘vrije wil’ – een soort
egocentriciteit die van de duistere krachten uitging. Zelfs het concept en de betekenis van het
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woord ‘vrije wil’ werd zodanig gemanipuleerd, dat slechts weinigen nog enig idee hebben van de
ware en oorspronkelijke betekenis ervan, zoals die door de Bron oorspronkelijk bedoeld is.
Het is waar dat er veel verschillende vrijheidsbewegingen en revolutionairen zijn geweest – van
sociaal en wetenschappelijk tot politiek en spiritueel. Maar hoe nobel de intenties van deze
bewegingen aanvankelijk ook was, of hoe oprechte de passie van de aanhangers ervan, toch
kwamen veruit de meeste bevrijdingsbewegingen onder de onzichtbare invloed van de
schaduwmachten, die de mensenwereld in feite al veel langer controleert dan men denkt. En alsof
de duistere krachten de mensheid nog niet genoeg knechtten via de gewone politieke, raciale,
etnische, religieuze en nog andere manipulators van sociale verdeeldheid, werden er onder leiding
van de hogere duistere niveaus een flink aantal alternatieven bedacht en naar de verschillende
‘spirituele’ leiders gechanneld. Dit gebeurde vooral in afgelopen eeuw met het oog op deze tijd
waarin de heersende machtshebbers een tekort krijgen aan handige leugens waar ze altijd zo veel
gemak van hadden.
Enkele vermeldenswaardige voorbeelden hiervan vindt men in de spirituele verdraaiingen achter
de Lucis Trust van Alice Bailey en in het ontstaan van een veelzijdige ‘newagebeweging’ waar een
reeks veel voorkomende onwaarheden aan ten grondslag liggen. Vandaag zitten de leiders van
allerlei ‘alternatieve’ en ‘newage’-groeperingen in een positie waarin ze sociaal of via memen
belangrijke steun bieden aan de verschillende instellingen van de heersende machtshebbers. Denk
hierbij aan het presidentschap en de politieke organen in de VS, de Verenigde Naties, en andere
schijnbaar ‘onafhankelijke’ sociale of politieke initiatieven, te veel om op te noemen.
Tenzij de mensheid dit duidelijk inziet en aanvaarden kan, zullen de meeste landen falen als
politieke en economische entiteit. De ‘soevereiniteit’ van een land heeft nooit echt bestaan,
behalve dan als politiek en sociaal denkbeeld van goedbedoelende, maar bedroevend naïeve
mensen. De grote leugen van een ‘land’ werd nog aangedikt door de ‘rechten’ van staten en de
protocollen tussen staten onderling. Mensen die voor de wet in een bepaalde staat wonen of
geboren zijn, worden van jongs af geïndoctrineerd om zich als inwoners van dat land te
beschouwen en de wereld in functie van nationale en culturele verschillen te zien.
Tegenwoordig is het duidelijk te zien dat het denkbeeld van een land gebruikt wordt als middel
om grote delen van de mensheid onder controle te houden, en om lokale delen van de mensheid
binnen een land via neo-kolonialisme en imperialisme te onderwerpen. Dit gebeurt enerzijds door
staten te gebruiken als een verlengstuk van de politiek-economische doelstellingen van de hoogste
kringen van de wereld-elite, en anderzijds veel subtieler door een grote leugen in stand te houden.
Deze leugen heeft de ware aard van de duistere controle-matrix handig weten te verbergen.
Ga maar na: de massamedia en de massa-aandacht zijn altijd gericht op het beleid en het doen en
laten van een land op gebied van politiek, financiën, oorlog, enz. De waarheid is ver te zoeken.
De landen in de wereld kunnen als operationele politieke staten niet zonder de leiding en de steun
van de ware machthebbers deelnemen aan belangrijke internationale aangelegenheden. Men kan
het over geen enkel land hebben zonder stil te staan bij de rol ervan in het grotere spel van
geënsceneerde chaos en controle in de wereld. Geen enkel land vormt hierop een uitzondering.
Geen enkel.
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De VS
Onlangs zagen we een tv-reportage over indianen die op PBS werd uitgezonden. Het was een
vijfdelige serie over de wrede en meedogenloze uitroeiing van de inheemse bevolking door de
Europese immigranten in de ‘nieuwe wereld’, en er werd ook iets verteld over de relaties tussen
bepaalde inheemse volkeren en hun besluitvorming. Spijtig genoeg gaf men geen nadere
toelichting over de Irokese Confederatie (Haudenosaunee), en er werd niet uitgelegd hoe ver de
vroegere staat van verbondenheid met de Geest bij vele stammen verloren ging. Maar voor een tvprogramma voor het grote publiek, met een goede productie en een cast om de gebeurtenissen te
dramatiseren, zat het over het algemeen goed ineen.
Het uitroeien en bijeendrijven in speciale indianenreservaten duurde nog tot begin twintigste
eeuw. Het is nauwelijks 100 jaar geleden dat er aan deze gruweldaden officieel een einde kwam.
De tendens zette zich echter verder via sommige corrupte ‘stamhoofden’ die in feite lid van de
heersende klasse waren en voor de heersende machthebbers werkten. Alaska en Canada
behoorden tot de laatste landen waar men de noordelijke inheemse volkeren de ziekte van de
‘moderne maatschappij’ probeerde op te leggen – het overheersende systeem van landeigendom
en financiële uitbuiting. Het patroon van systematisch uitbuiten en uitmoorden ontwikkelde zich
verder tot hoe we het tegenwoordig in de wereld zien – bijna altijd gestimuleerd door grote
nationale belangen in samenspel met de wensen van een wereldelite die boven alle landen staat.
De landen die vandaag de dag het duidelijkst model staan voor de Westerse ‘moderne beschaving’,
beginnen nu ineen te storten. Dit gaat gepaard met de opkomst van fascisme in de VS en andere
landen. Fascisme is veel meer dan slechts een uiting van verwrongen sociale waarden en het
openlijk vertoon paramilitaire groeperingen in zwarte of bruine hemden enz. Het fascisme berust
op het bijna volledig versmelten van de macht van het privékapitaal met die van de staat. De staat,
met haar militaire en rechtsinstanties, wordt dan het rechtstreekse machts- en controleorgaan van
de elite aan de top. In de 20ste eeuw betekende het ook de inleiding tot de oorlog, want demagogie
en fascisme bleken erg bruikbaar om het volk te laten instemmen met allerlei verschrikkelijke
burgerlijke en internationale praktijken. Zoals gewoonlijk werden de belangrijkste partijen in het
conflict door de ware machtshebbers gefinancierd. Het is niet overdreven te stellen dat het Duitse
Derde Rijk nu een opvolger heeft: het Vierde Rijk dat nu heel snel zijn macht over de VS en andere
landen verspreidt.
Wanneer we denken aan de verschrikkelijke praktijken die er in de VS en overal ter wereld toe
geleid hebben dat de VS de uitverkoren werkbasis van de wereldheersers werd, dan zien we dat dit
rechtstreeks geleid heeft tot het ontstaan van een pathologische consumentenmaatschappij. Nu
mensen zich steeds meer bewust worden van deze fundamentele voorgeschiedenis, valt te
verwachten dat dit bij velen woede op zal roepen. Maar anderen zullen er onverschillig onder
blijven. Sommigen zullen het als een extra reden zien waarom de mensheid het niet verdient te
blijven bestaan.
Hoe we de situatie ook bekijken, er rust een enorme energetische last op onze schouders die om
een even enorme oplossing vraagt. Anders zal de mensheid zich niet verder kunnen ontwikkelen
en ziet de nabije toekomst er voor de mens op Aarde erg zorgwekkend uit.
Zoals we reeds uiteenzetten in het artikel over ‘absolutie’ in de slotuitgave waar nog aan gewerkt
wordt, ligt het antwoord hierop in het ascensie- en transformatieproces. Een nieuwe vorm van
bestaan is mogelijk voor mensen die een nieuwe leefwijze kunnen ontwikkelen die verbonden is
met een hoog spiritueel bewustzijn.
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Vergiffenis en verzoening zou er op het menselijke driedimensionale bewustzijnsniveau nog het
dichtst bij in de buurt komen. Maar gezien de algehele toestand van het menselijk bewustzijn, de
overheersing van de machtshebbers, en de zware besmetting met duistere controlememen, is echt
volledige vergiffenis en verzoening niet mogelijk zonder de hulp van geascendeerd bewustzijn, hoe
nobel iemands intentie ook is. In de huidige context blijft ‘vergiffenis’ een controlememe waarmee
men persoonlijke en sociale ontevredenheid in de maatschappij boven kan halen, en tegen een
minimale prijs van sociale onrust.

President Obama
Als vervolg op een kort artikel over de Amerikaanse verkiezingen in maart 2008 schreven we een
paar maanden geleden een vijftien pagina’s lang artikel met diepgaande achtergrondinformatie
over de leugens en manipulaties die aan de Amerikaanse verkiezingen voorafgingen. Het artikel
gaat met name over het verloop en het realiseren van de bewust georkestreerde verkiezing van
Obama, en wat de huidige machtshebbers daarmee willen bereiken. Dit artikel werd echter niet
gepubliceerd en zal misschien ook nooit gepubliceerd worden.
De nieuwe Amerikaanse president heeft de leugens over 11 september verder versterkt, alsook de
leugens over denkbeeldige vijanden voor het rechtvaardigen van eindeloos oorlogvoeren,
langdurige ‘preventieve opsluiting’, folteringen, en nog veel ergere zaken. De nieuwe Amerikaanse
president heeft met opzet mogelijk gemaakt om enorme rijkdommen zeer snel naar de top van
wereldheersers over te hevelen. Tevens vervult hij al heel snel zijn voorbestemde rol als
toezichthouder op het ontmantelen van de VS, en op het wereldwijd oprichten van nieuwe
militaire en economische machtscentra voor degenen die het ontstaan van een nieuwe wereldorde
onder het ‘Vierde Rijk’ beogen. Het verbreiden en vestigen van het fascisme en de wereldwijde
versmelting van de macht van het kapitaal met die van de staat is nu halfweg.
Voor de mensheid liggen rationele discussies en het onderzoeken van ‘kwesties’ door burgers nu
buiten bereik. Tegenover al degenen die van de waarheid overtuigd kunnen worden door logische
en alternatieve informatie, zullen er net zoveel staan die zich schikken en conformeren, misschien
al bij de eerstvolgende misleidende overheidsoperatie. Aangezien er in de VS nog steeds een
sociaal draagvlak bestaat om in naam van het ‘Amerikaanse volk’ ronduit vreselijke dingen te
doen, is de ondergang en desintegratie van de VS als natie de enige waarschijnlijke uitkomst.
Dat een gewone menselijke oplossing voor de problemen en kwesties van de mensheid nu niet
meer mogelijk is, werd reeds behandeld in meerdere artikelen in Wereldwijd Spiritueel Ontwaken
en op de forums van New Earth Summit.
Als deel van het verdwijnen van het oude zullen steeds meer mensen op allerlei manieren uit het
‘matrixleven’ stappen en steeds minder geïnteresseerd zijn in allerlei bekendmakingen en
debatten. Tegenwoordig zijn de meeste mensen zo sterk geconditioneerd dat ze geen onderscheid
meer kunnen maken tussen wat waar en wat vals is.
De mensen die zich het sterkst afzetten tegen president Obama, zullen merken dat de meeste van
hun redenen gebaseerd zijn op verdraaiingen en manipulaties. De mensen die Obama het sterkst
steunen, zullen zelf moeten zien hoe het allemaal uitpakt. Binnen deze steungroep zijn er de
gebruikelijke groeperingen die de ‘democratische partij’ traditiegetrouw altijd al gesteund hebben.
Maar de groep die de diepst ‘gevallen’ positie inneemt, is die van de newagebeweging die spirituele
argumenten aanvoert om president Obama te steunen en de illusie te propageren dat hij een
verlichte gemeenschap tot stand zal brengen. Spiritualiteit gebruiken om mensen zo te misleiden
dient enkel de allerduisterste bedoelingen.
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Toch zal ook dit volledig goed komen in het absolutieproces dat hoort bij het ascensie- en
transformatieproces.

Hoger mededogen
Mensen hebben individueel en collectief zeker veel te verantwoorden, maar het perspectief van
‘hoger mededogen’ laat ons zien dat het beslist niet een kwestie van ‘eigen schuld, dikke bult’ is
omdat de mensheid een ‘mislukt experiment’ zou zijn en zelf als bron van alle kwaad moet worden
beschouwd. Tenslotte zijn wij projecties van ons hoger zelf dat in allerlei webben van bedrog en
intrige verstrikt geraakt is. En die webben werden gespind om de controle van de duisternis
mogelijk te maken, omdat die zelf op de plaats van de Schepper van het Al wilde komen.
Vraag je af hoe je je oude gewoonten en manieren van doen het best los kunt laten en hoe je je
vermogen om op een nieuwe manier je leven te leiden kunt vergroten. Zal dat hoofdzakelijk gaan
door zelf bewust beslissingen te nemen en die in de praktijk te brengen? Of zal je ertoe gedwongen
worden door veranderingen in de planetaire omgeving, of misschien wel door het ineenstorten
van je sociale en politieke wereld?
~~~
Om het transformatieproces op menselijk en kosmisch niveau beter te kunnen begrijpen, zie
Wereldwijd Spiritueel ontwaken – link http://www.pfcn.net/napsum-bul1.html
Er is nu ook een nieuw artikel met inzichten over en analyse van de situatie in Iran
en de Iraanse verkiezingen.
http://newearthsummit.org/forum/index.php?topic=959.msg4174#msg4174
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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
• Spiritualiteit, transformatie en ascensie
• Een ontwaakte en bewuste gemeenschap
• Dromen, visioenen en toekomstbeelden
• Gezondheid en harmonie
• Gebeurtenissen, nationaal en wereldwijd
• Voorspellingen

• Veranderingen in de planetaire en
kosmische omgeving
• Algemene discussies
• Interessante sites en links
• Boeken, video’s en muziek commentaren
van leden

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
bezighouden 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.
~~~
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Wereldwijd Spiritueel Ontwaken
Online gepubliceerd op http://www.pfcn.net/napsumbul1.html en als optie voor leden ook gratis via e-mail
beschikbaar. Op aanvraag kunnen kleurenprint-outs per
post worden opgestuurd tegen een kleine vergoeding
voor de print- en verzendkosten.
The Global Interchange, Positive Future Consulting,
Fund For Global Awakening en Global Awakening Press
zijn niet aangesloten (en zijn dat ook nooit geweest) bij
enig religieus, politiek of economisch getint
gedachtegoed en ze staan ook hoegenaamd niet in
verbinding met enige goeroe, 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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Spiritueel ontwaken

Voorspelling uit 1997
Spiritueel ontwaken betekent dat mensen zich bewust worden van hun ware
aard en bestemming als belichaamde spirituele Wezens, en dat ze die
aanvaarden. Als feitelijke gebeurtenis gaat dit verder dan wat traditionele
overtuigingen over tijd, ruimte, stof en het zelf als mogelijk beschouwen. En als
realisatie gaat het over het zich herinneren van wie en wat we zijn, en dat gaat
niet alleen voorbij de gebruikelijke ideeën over het zelf, maar het activeert ook
nieuwe dimensies van Bestaan die we nooit eerder verwerkelijkt hebben. Deze
bestemming is zo onzegbaar groots dat zij alleen gekend kan worden zodra zij
zichzelf schept.
Spiritueel ontwaken betekent erkennen dat we het einde naderen van de
afgescheidenheid tussen de mensheid en de Geest en de Bron. Steeds meer en
meer mensen over heel de wereld ervaren een hogere bewustzijnsstaat. Dit
bewustzijn dat iedere religie en doctrine uit het verleden overstijgt, is afkomstig
van de universele Goddelijkheid in alles en maakt deel uit van Al dat is. Het is
een staat van volledig bewustzijn.
Ervaringen op Aarde waren altijd een moeizame aangelegenheid vanwege de
afgescheidenheid en het verlangen naar Eenheid. Dit zal nu gecorrigeerd
worden en integreren in een nieuwe ervaring van Harmonie en Diversiteit.
‘Harmonie’ verwijst naar de Eenheid van heel de schepping, en ‘Diversiteit’
verwijst naar de unieke inbreng van ieder van ons. Naarmate meer mensen zich
met elkaar en met heel de Schepping verbonden voelen, zullen we zien dat dit
ontwaken zich ontvouwt.
Zoals een zaadje dat vruchtbare grond heeft gevonden, zo ontstaat er nu een
nieuwe mens die in verbinding staat met universele liefde en spiritueel
bewustzijn. Er wordt nu in de mensheid een nieuw potentieel geactiveerd. Net
als bij het ontstaan van een nieuwe soort is de stof van onze cellen zelf aan het
veranderen om zich aan te passen aan nieuwe energiepatronen en innerlijk
Licht. De stof van onze cellen is gecodeerd met een onbeperkt potentieel.
Een huwelijk tussen hemel en aarde – tussen geest en stof – is iets nieuws en
wonderbaarlijks aan het voortbrengen. Het betekent het ontstaan van nieuwe
mogelijkheden voor het menselijk bestaan, een nieuwe vibratie voor de Aarde,
en nieuwe mogelijkheden voor heel de Schepping. De Schepping is Zichzelf aan
het herscheppen.
- Uit Voorspelling van 1997 van Fonds voor Spiritueel Ontwaken, van de oprichters
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