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Veranderingen
door Alex Kochkin

Deze artikelen worden aangeboden vanwege hun waarde voor 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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Veranderingen
door Alex Kochkin

Beste vrienden en lezers,
De voorbije dagen hielden veel mensen hun adem in en heerste er heel wat verwarring.
De mensen die WSO lezen, weten dat deze gebeurtenissen voorspeld waren. Wie de
berichtgeving op de NES forums gevolgd heeft, weet dat dit nog maar het begin is van het
einde van de gang van zaken in een wereld die sterk aan het Brits-Amerikaans
economisch systeem vast zit.
We willen heel duidelijk stellen dat het niet uitmaakt of een bepaalde wet al dan niet
goedgekeurd wordt. De economische crisis werd al lang verwacht en wordt op dit
moment zodanig geënsceneerd dat het grootste deel van alle rijkdommen in de wereld zo
snel mogelijk in de handen van de wereldelite terechtkomt. Dit is niet de eerste bewust
geënsceneerde financiële crisis, maar het zal waarschijnlijk wel de laatste zijn.
We verwachten dat de arrogante en onbezonnen militaire campagnes en kortstondige
militaire acties wereldwijd ernstige onaangename gevolgen zullen hebben.
En hier komen nog een aantal ingrijpende aardeveranderingen bij – vanaf het einde van
dit jaar tot 2009 en daarna.
Het cumulatieve effect hiervan zal het onderdrukkende beleid in verschillende landen
inperken en het militaire machtsvertoon verminderen, en het zal het verder ineenstorten
van de oude sociale en economische orde bespoedigen.
We staan aan de vooravond van een grote herverdeling en verdere centralisatie van de
macht en de rijkdom. Dit zal overal ter wereld rechtstreeks en op korte termijn ten koste
gaan van zeer veel mensen, vooral als ze sterk verbonden zijn met de Britse,
Amerikaanse en Europese machtsgroeperingen. Dan, als dat gebeurd is, zullen er veel
meer mensen dan nu gaan inzien wie eigenlijk de eigenaars zijn van de rijkdommen in de
wereld, maar ook zullen de diepere waarheden tegelijkertijd juist nog meer verdoezeld
worden.
De waarheid die verdoezeld zal worden, is dat de heersende machtshebbers bestaat uit
de top van de wereldelite. De hoogste top bestaat dus niet uit de mensen die aan het
hoofd staan van de grootste bedrijven, want hoe goed zij ook betaald worden, deze
mensen zijn meestal niet de ware machtshebbers. De meeste van de ware machthebbers
zijn bij het publiek onbekend en laten zich zelden zien buiten hun eigen directe hogere
kringen. Vergeet niet dat landen nooit echt soeverein zijn geweest, en dat presidenten,
vorsten en parlementen het niet voor het zeggen hebben. Dat is nooit het geval geweest.
Af en toe duikt er iets op dat sterk op verdeeldheid onder de wereldelite wijst. Dit laat
zich dan zien als een conflict tussen nationale belangen, of twee miljardenbedrijven die
bekvechten om de heerschappij over andere grote bedrijven. Maar het is nooit iets om
blij van te worden.
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Het fuseren van controleorganen van bedrijven en landen is juist één van de kenmerken
van fascisme als vorm van sociale controle.
Zoals reeds gezegd, dit is waarschijnlijk de laatste economische crisis. En geënsceneerd
of niet, het zal ook de ontbinding van het gevestigde matrix-controlesysteem betekenen.
Belangrijker nog: de crisis komt op een moment dat de heersende machtshebbers zich op
veranderingen in het bestaan voorbereiden die ook zij, met al hun macht en technologie,
nauwelijks kunnen inschatten. Daarmee doelen we op veranderingen in de planetaire en
kosmische omgeving die weinig of niets te maken hebben met onze CO2-uitstoot en
dergelijke, maar wel met dingen als de vibratiestaat van de werkelijkheid.
Als we vooruitkijken naar de tijd na de heerschappij van de fysiek belichaamde
wereldelite, dan zien we dat we dan nog steeds te maken hebben met problemen zoals de
overgebleven memen en de energiedynamiek van hun systeem, en ook met de diepere
invloeden van de onbelichaamde duistere krachten. De bedoeling van al deze invloeden
was om iedereen sociaal en spiritueel tot slaaf te maken, en het cumulatieve effect
daarvan heeft de mensen en de mensheid zwaar beschadigd.
Mensen die op zoek gaan naar een nieuwe manier van leven met elkaar en de planeet,
zullen binnenkort merken dat die opzet van slavernij een flink beroep op hun
onderscheidingsvermogen zal doen.
Zullen mensen de oude weg van de macht van het kapitaal en privé-eigendom opnieuw
gestalte geven? Of zullen mensen een nieuwe weg vinden om met elkaar en de planeet
samen te werken? In hoeverre zullen de mensen de weg vinden naar hun diepere
spirituele wezen dat verbonden is met de oorspronkelijke Bron ?

~~~
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Bovenstaande grafiek komt uit ‘Time Wave Zero’ en toont de periode van nu tot 2012. Het eerste
geel gekleurde gebied geeft een periode van drastische veranderingen aan die duurt van oktober
2008 tot begin december 2008. In de lente-uitgave van Wereldwijd Spiritueel Ontwaken zullen
we dieper ingaan op deze en soortgelijke zaken.
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Een spirituele respons
door Alex Kochkin
Vergeet niet dat ik een voorkeur heb voor spirituele groei en ontwikkeling, en daarmee
bedoel ik een vibratieverandering van ons bestaan, en niet het volgen van een doctrine of
goeroe. Iedereen heeft zijn eigen pad, en sommige paden komen uiteindelijk samen met
dat van anderen. Mensen zijn spirituele wezens, en vanwege hun verbinding met het
hogere zelf en de oorspronkelijke Bron kunnen ze weten hoe ze moeten leven en hoe ze
zich eerst en vooral als spiritueel wezen kunnen ontwikkelen.
Naar mijn mening moeten mensen die hun spirituele groei en ontwikkeling voort
kunnen zetten, dat ook doen. Als je hiervoor kiest, moet je er ook helemaal voor gaan en
niet achterom kijken. Achterom kijken betekent dat je op dat punt blijft steken. De
golven van jouw voorwaartse beweging zullen nog heel veel andere mensen een grote
dienst bewijzen, omdat zij daardoor ook bevrijd zullen worden. 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 wereldwijd ontwaken.
Het gaat mij in eerste instantie niet om hoe mensen in vrede kunnen leren leven, zonder
hun omgeving te vervuilen, en hoe ze kunnen samenwerken in plaats oorlog te voeren,
enz. Dat wordt natuurlijk wel mogelijk zodra de heersende machtshebbers hun
gezamenlijke controle over de mensheid verliezen. Hoogstwaarschijnlijk gebeurt dit
binnen één generatie, na een periode van conflicten en langdurig lijden. Maar wat zal er
dan precies anders zijn? De mensheid zal dan nog steeds gevangen zijn, als in een
wereldwijde versie van Denemarken, of als in een newage-versie van een Orwell- of
Huxleyaanse toekomstvisie. De gevangenschap waarover ik het heb, is het gevolg van de
geïmplanterde memen. Het enige dat in de Matrix-films werd bereikt, was dat de matrix
uiteindelijk gecorrigeerd werd en een nieuw en leuker gezicht kreeg. Verder veranderde
er niets. In bijna alle futuristische films zijn mensen gewoon zoals nu, en slechts enkelen
leven volgens bepaalde ethische gedragscodes, al moeten ze er kennelijk meestal wel
eerst aan herinnerd worden.
Zoals ik het zie, is één van de kernproblemen dat de mensen gewoon blijven doen wat ze
doen (en wat ze door de duisternis op vele niveaus ingeprogrammeerd is om te doen). Op
het huidige bewustzijnsniveau leggen de mensen geen contact met hogere spirituele
energieën. Dit wordt pas mogelijk als er genoeg van de oude manieren van doen en
gehechtheden is losgelaten. Hier is de mensheid dus deels zelf verantwoordelijk voor,
want de mensen zullen zelf moeten inzien wat verkeerd is en waarom.
Gezien de huidige staat van de mensheid bieden de gewone aardse en menselijke
oplossingen geen soelaas voor de ernstige problemen waarmee de mensheid
geconfronteerd wordt. In zekere zin kun je zeggen dat dit een kosmisch
veiligheidsmechanisme is dat ingebouwd werd om een deel van de mensheid een grote
bewustzijnssprong – namelijk een verandering in bestaansvorm – te laten maken.
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De drijfkracht en het middel voor transformationele verandering zijn
buitendimensionaal en buitenaards. Hiermee doel ik niet op een redding door
buitenaardse wezens, maar op het cumulatieve effect van krachtige binnenstromende
energieën die het bestaan transformeren. Dit zal op zijn beurt een respons losmaken bij
de mensen die het best voorbereid zijn. Het menselijke voertuig is in hoofdzaak
deugdelijk, maar het heeft wel een nieuw ‘besturingssysteem’ nodig. Dit geldt zowel voor
de energielichamen als voor de gedachtesferen.
Als reactie op allerlei steeds ernstiger wordende crisissituaties zullen sommige mensen
zich verenigen om samen te werken, en anderen zullen zich blijven uitleveren aan de
heersende elite. Sommigen zullen zich verzetten tegen het systeem, en anderen zullen
vooral belang hechten aan hun eigen overleven in plaats van het grotere goed. Maar ook
zullen er mensen zijn die zich richten op spirituele evolutie door zich steeds meer los te
maken van het oude.
Gezien de ‘schade’ die de mensheid heeft opgelopen, zullen mensen die niet spiritueel
ontwaken kortetermijnoplossingen zoeken voor de groeiende crisissituaties. Daarmee
kunnen sommigen deze moeilijke periode doorkomen, en dus is het mogelijk dat de
mensheid de eerstkomende decennia blijft doorgaan zoals ze doet.
Vanuit een mededogend perspectief is het weliswaar begrijpelijk, maar ook spijtig dat zo
veel mensen gefixeerd zijn op de uitspraken en gedachtencontrole van de heersende
machtshebbers. Dit blijkt duidelijk uit de hoeveelheid energie die mensen verspillen aan
zaken zoals het verkiezings-circus, de recente financiële wetgeving, het aanhoudend
oorlogvoeren, en natuurlijk aan talloze andere kwesties en afleidingen, zoals de illusie
van sociale vooruitgang binnen het matrixsysteem.
Vanuit een mededogend perspectief is het weliswaar ook begrijpelijk, maar ook net zo
spijtig dat zo veel mensen, die waarschijnlijk van zichzelf denken dat ze bewust zijn en
veel kennis bezitten, bedot kunnen worden door fantasieverhalen over het redden van de
economie en beweringen dat er geen recessie zal zijn, dat vrede en welvaart nabij zijn, en
nog een heleboel andere onzin – waaronder zelfs verhalen dat buitenaardse wezens de
mensheid zullen komen redden.
Gezien de wereldwijde verspreiding van controlememen geloven maar al te veel mensen
nog steeds dat presidenten en parlementen de ‘grote beslissingen’ nemen, en dat er
werkelijk landen zijn met nationale belangen. Het enige niveau waarop mensen
veranderingen kunnen aanbrengen, is op lokaal niveau, afhankelijk van de
bevolkingsgrootte en plaats. De lokale gemeenschap zal de voornaamste sociale
collectieve eenheid worden.
Gedurende een periode van ongeveer tien jaar – van het begin van de jaren ’90 tot rond
2000 – waren er veel mogelijkheden voor potentiële leiders om samen naar voren te
treden om te helpen bij de overgang van de mensheid. De meesten van hen kozen er
echter voor om hun eigen zelfzuchtige belangen te dienen. Velen van hen zijn nu de
mensen die zich nog steeds als ‘wijze ouderen’ presenteren in newage/new thoughtvideo’s, en op conferenties en televisieoptredens die allemaal zelfzuchtige belangen
dienen. In feite trekken deze mensen een nieuwe façade op voor de heersende
machtshebbers en de duistere krachten, ongeacht of ze dat met opzet of juist onbewust
doen.
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De mensheid is zó sterk besmet en geprogrammeerd met leugenachtige memen van
zelfbedachte religies, van het recht op kapitaal en privé-eigendom, en van verwrongen
ideeën van juist en onjuist, goed en kwaad – geen wonder dat er zo veel verwarring en
onrust heerst. Deze memen, die zich op de makkelijk waarneembare en de subtiele
niveaus bevinden, vergiftigen het hele menselijke systeem, en dat kan na verloop van tijd
leiden tot allerlei vormen van superioriteit en heersen over anderen. Hoe kan de mens
dus nog groeien en zich ontwikkelen, behalve op een spirituele manier? Deze
keuzemogelijkheid is er altijd geweest, zij het onderdrukt. Nu de huidige
maatschappelijke orde ineenstort, zullen mensen dus gedwongen worden om naar
nieuwe manieren te zoeken.
Via dat proces, dat misschien één of twee generaties zal duren, zal de mensheid er
misschien in slagen om als spiritueel wezen haar weg te vinden naar het volgende
evolutiestadium.

Jazeker, er zijn veel mensen die er bewust of onbewust innerlijk om vragen dat de oude
manieren van doen door allerlei catastrofen afgebroken worden. Sommigen doen dit om
onzinnige redenen, maar anderen roepen dit in omdat de mensen alleen door dramatische
tegenstellingen zullen leren dat de oude leefpatronen niet deugen en dat er niets goeds uit
voort kan komen.
Naar mijn gevoel zullen sommige mensen vooruitgang maken op de evolutiecurve. Dat
gebeurt nu al. Als de mogelijkheden zich voordoen om anderen te begeleiden en te
inspireren, dan zullen er nog meer voor het pad van spirituele evolutie kiezen. Hoe meer
dit gebeurt, hoe meer mensen er worden blootgesteld aan hogere vibratiestaten van
bestaan en de daarmee overeenkomende manier van leven.
Uiteindelijk zullen steeds meer mensen hun aangeboren maar lang onderdrukte vrije wil
ontdekken, en hun eigen hogere spirituele aard zal dan richting geven aan hun leven en
handelen. Dit is het meest positieve resultaat dat ik me op dit moment kan voorstellen, en
ook het minst catastrofale.
De mensen moeten hun oude manieren van doen achterlaten. Hoe langer ze de oude
patronen blijven herhalen, hoe moeilijker het transformatieproces voor ze zal zijn.
Het is dus heel begrijpelijk dat veel mensen met zichzelf, met het recente verleden, met
elkaar, en nog meer in conflict zullen komen. Veel mensen zullen het leven als erg
surrealistisch ervaren. Ze zullen zien dat wat ze geleerd hadden om als het doel van het
leven te beschouwen, een leugen is, en velen zullen diep geshockeerd en heftig in de war
zijn. Maar dat zijn allemaal gehechtheden die onze toekomst niet dienen.
En dus eindig ik deze brief aan jullie zoals ik hem begonnen was:
Naar mijn mening moeten mensen die hun spirituele groei en ontwikkeling voort
kunnen zetten, dat ook doen. Als je hiervoor kiest, moet je er ook helemaal voor gaan en
niet achterom kijken. Achterom kijken betekent dat je op dat punt blijft steken. De
golven van jouw voorwaartse beweging zullen nog heel veel andere mensen een grote
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dienst bewijzen, omdat zij daardoor ook bevrijd zullen worden. 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 wereldwijd ontwaken.

~~~
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Voorbereid zijn
Als je je voorbereidt op een natuurramp, vermijd dan het epicentrum zoveel mogelijk.
Zorg dat je voorraden voor een maand in huis hebt, en verwacht geen hulp van de
overheid.
Lokaal gezamenlijk voorbereid zijn is van het grootste belang, en een gemeenschap van
afzonderlijke huishoudens die goed voorbereid zijn, is dan het beste. Dit geldt ook bij een
financiële crisis.
Een grote golf van instortende banken staat eraan te komen, en de FDIC*) heeft het geld
niet om hun depositeurs allemaal uit te betalen. Het beste is om cash voor een maand of
meer in huis te hebben, en zorg dat je niet meer dan $50.000,- per huishouden op één
bank hebt staan. De geldmarkten zullen nooit meer gezond worden. Een paar slimme
mensen zullen een groot aantal minder slimme mensen kaalplukken. Dus waarom zou je
risico nemen door te hopen dat het allemaal wel mee zal vallen?
*) De Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) is een Amerikaanse nationale
instelling die ten doel heeft banktegoeden te garanderen.

Mensen die over beperkte middelen beschikken moeten vooral alle mogelijkheden
overwegen.
Coöperatieve ondernemingen in een lokale gemeenschap is de enige werkbare optie.
Lokale gemeenschappen beschikken over bronnen en mogelijkheden waar ze hun
voordeel mee kunnen doen. In veel gevallen zal een plaatselijke coöperatie zich moeten
verbinden met andere. Hoe eerder mensen hier aandacht aan besteden en een nieuw
proces in gang zetten, hoe sneller men nieuwe manieren zal vinden om met elkaar en de
planeet samen te leven.
Ongeveer een jaar geleden schreven we een artikel over een ontwaakte samenleving met
algemene richtlijnen voor alle niveaus van ‘gemeenschap’ als voorbereiding op de
periode die nu aangebroken is.
Zie de link: http://www.pfcn.net/Bulletins/Awakened%20Community%20Nov%2007.pdf

~~~

Pagina 9 van 10
Global Awakening Press ● PO Box 969 Stevensville, MT 59870 USA ● E-mail : info@pfcn.net

Wereldwijd Spiritueel Ontwaken – Speciale heruitgave

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

Commentaren aan de schrijvers
Commentaren van lezers aan de schrijvers stellen we op prijs, alsook commentaren die
ideeën voor toekomstige artikelen opleveren. Wees zo goed deze te sturen naar
info@pfcn.net. Wij kijken er naar uit om van jullie te horen en een ‘van de lezers’-rubriek
te beginnen.
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