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Inleiding 
 
Er is momenteel (2017)  zeer veel in beweging op allerlei levensterreinen.  
Dan kijken wij naar de vernieuwingsprocessen die elkaar steeds sneller 
opvolgen. In het Reformatorisch Dagblad van 04 maart 2017 staat het 
volgende artikel:  “Burger neemt het heft in handen”,  “Burgercollectief 
is een aanklacht, een roep om een ander systeem”,  geschreven door de 
historica Tine de Moor.  Dergelijke artikelen en boeken van bekende en 
vooraanstaande wetenschappers over transitie, kantelpunten en de roep 
om veranderingen verschijnen met de regelmaat van de klok. Wat 
vroeger honderden jaren duurde om een denkproces of gedachtenpatroon 
en leefwijze te veranderen, duurt momenteel vrij kort. Een geboorte gaat 
na 9 maanden ook versneld. De barensweeën gaan over in persweeën en 
ineens is het zover. Veel wat eeuwenlang als een muur overeind stond, is 
momenteel bezig snel om te vallen doordat er eerst door enkelingen en 
daarna massaal tegen geduwd wordt.  Met de beste wil van de wereld zijn 
deze ontwikkelingen en bewustwordingsprocessen niet tegen te houden.  
Neem de website:  www.nederlandkantelt.nl 
Daar lezen wij het volgende van prof. dr. ir. Jan Rotmans: 
 
Samen op weg naar een nieuwe en innovatieve samenleving 
 
Nederland kantelt. Dat is geen overtuiging, dat is een feit. Je zou door de 
hausse aan negatieve berichtgeving over vallende banken, frauderende 
bestuurders en stroperige processen bijna denken dat we met zijn allen op een 
totale black-out afstevenen. Dat is niet waar. Er gebeuren veel goede dingen 
door enthousiaste en slimme mensen die helaas niet altijd even zichtbaar zijn. 
We willen met Nederland Kantelt antwoord geven op de vraag hoe we samen 
kunnen bouwen aan een spannender, leuker, mooier en energieker Nederland. 
Een maatschappij waarin we gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor duurzame 
energie, gezond voedsel en mensgerichte zorg. Niet omdat het moet van de 
gemeente, de belastingdienst of de leraar, maar omdat je voelt dat je zo wilt 
leven. Op Nederland Kantelt vind je kantelvoorbeelden en profielen in de 
domeinen zorg, onderwijs, energie, bouw, cultuur, financiën, water, ruimte en 
voedsel. 
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Kantelaar kan een nieuwe orde en een beweging creëren; is dus eigenlijk een 
koploper én een verbinder én een strateeg; een zeldzame combinatie 

Verbinder zet niet zijn eigen idee, project of ego voorop, maar zoekt 
verbinding met anderen, omdat hij of zij het vermogen heeft te zien waar en 
wie verbonden moet worden. 
Koploper slaat een nieuwe pad in. Project gedreven zonder interesse in een 
bredere beweging. wel een friskijker en een dwarsdenker, met alleen de focus 
op zijn/haar idee. 

De structuur van de Nederlandse samenleving gaat radicaal veranderen 
Geef je op en help om samen Nederland te laten kantelen  Doel van 
Nederland Kantelt is om het aantal actief betrokken mensen bij de 
vernieuwingsbeweging te vertienvoudigen in vijf jaar: van 250.000 mensen 
naar 2.5 miljoen (20% van het aantal mensen ouder dan 20 jaar, dan is het 
kantelpunt bereikt). 

 Draag bij aan ons inspiratienetwerk 
 Blijf op de hoogte van radicale vernieuwingen 
 Word uitgenodigd voor lezingen en presentaties 

 
Bekijk o.a. een Kantelvoorbeeld in Zwolle:   
www.zowell.nl 
 
Prof. Dr. Ir. Jan Rotmans (1961) is van origine wiskundige en heeft meer 
dan 200 publicaties over klimaatverandering, duurzame ontwikkeling 
transitie- en systeeminnovatie op zijn naam staan. Na zijn promotie werkte 
hij bij het RIVM. In 1997 werd hij aan de Universiteit Maastricht de 
jongste professor van Nederland en richtte hij ICIS op. In 2004 richtte 
Rotmans de onderzoeksinstelling DRIFT (Dutch Research Institute For 
Transitions) op en werd hij hoogleraar transitiekunde aan de Erasmus 
Universiteit Rotterdam. In 2007 was hij medeoprichter van Urgenda, een 
stichting die actief aan duurzame ontwikkeling werkt. Eind 2014 richtte hij 
Nederland Kantelt op. Meer informatie 
op: www.janrotmans.nl enwww.Nederlandkantelt.nl 

Zijn boek:  'Verandering van tijdperk, Nederland kantelt' van Jan 
Rotmans is een uitgave van Aneas, Boxtel. www.aneas.nl 
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Versneld Tempo 
Als meegevoerd in een stroomversnelling stevenen wij af op een totaal 
andere wereld, nieuwe samenleving en bewustgeworden mensheid. Dat 
is met recht een nieuw Gouden Tijdperk, of zoals dr. Annine van der 
Meer het noemt:  “NU NAAR EEN NIEUWE GOUDEN TIJD WAARIN DE WIJSHEID 
VAN VROUW HOLLE CENTRAAL STAAT”. 
 
Het eeuwenlange opgebouwde kaartenhuis van bedrog, slavernij en 
misleiding is aan het insteroten. Geen enkele stut kan voorkomen dat dit 
kaartenhuis overeind blijft. De mensheid is aan het ontwaken en wil de 
waarheid weten over religie, politiek, gezondheid, geld en andere 
levensdoelen.  
Zie van Peter Meyer : 
http://finalwakeupcall.info/blog/2017/03/01/hoe-je-rijkdom-wordt-
gestolen/ 
http://finalwakeupcall.info/ 
 
Lees a.u.b. het hele artikel, maar hier alvast een stukje ervan: 
Geheime Overheid: 
Onze samenleving wordt gestuurd door de geheime overheid, geholpen 
d.m.v. vals geld. Kapitaal of nauwkeuriger; geld uit dunne lucht, dat 
frauduleus is, het wordt aan de elite verstrekt tegen de gunstige tarieven 
van het bancaire kartel. Dat leidt tot een hele reeks van frauduleuze 
transacties, en veel verliesgevende arrangementen; de manier waarop 
activa verdwijnen in de hebzuchtige handen van de cabal. 
 
Beste lezers, dit is onze weg naar slavernij om lijfeigenen te worden van 
de cabal, zoals F. A. Hayek in zijn gelijknamig boek reeds in de jaren 
1940 beschreef. De hele betekenis van het huidige geldsysteem is de 
volledige onderwerping van de mensheid door middel van schuld. 
Het is belangrijk dat iedereen van dit feit kennisneemt, en zich 
mobiliseert om het bestaande banksysteem met de Rothschild Khazarian 
maffia voorgoed te verwijderen.  (Tot zover Peter Meyer). 
 
Op de website van www.Pateo.nl heeft Johan Oldenkamp een betere 
vertaling geplaatst van een interview uit 1899 met Nicolas Tesla, de 
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grootste uitvinder aller tijden. Tesla heeft deelgenomen aan het in gang 
zetten van het geweldige kantelproces dat nu versneld in werking is 
getreden. Door de uitvindingen van Tesla is de wereld de afgelopen twee 
eeuwen totaal veranderd. Wij zien hieruit dat slechts door één mens uit 
de 6 tot 7 miljard mensen op aarde de samenlevingen  geheel kan 
wijzigen.  Evenwel zei Tesla dat hij nog niet had bereikt wat hij graag 
wilde.  Hij stelde dat in het binnenste van onze planeet de energiebron zit 
van Vreugde, Vrede en Liefde. Dat de bloemen, planten, gewassen, 
bomen en vruchten daarvan het bewijs zijn. Daardoor worden wij gevoed.   
Veel religies echter, met name de christelijke religie,  geven een totaal 
ander wereldbeeld te geloven, namelijk dat in het binnenste van de aarde 
een brandende hel zou zijn als vuurpoel waarin de ongelovigen worden 
geworpen om tot in alle eeuwigheden daar geroosterd te worden, zonder 
één druppel water. De gelovigen zouden naar de hemel mogen gaan nadat 
zij aan de kerk als bemiddelingsinstituut grote sommen geld hebben 
betaald om hun zonden af te lossen. De aarde wordt afgeschilderd als een 
woestijn waardoor de gelovigen als pelgrims reizen, op weg naar hun 
hemelse vaderland. Deze valse voorstelling is in tegenspraak met o.a. 
Psalm 37, waarin vijfmaal wordt genoemd dat de rechtvaardigen het 
gezegende aardrijk zullen beërven.  
Volgens Tesla is de aarde ons thuis en openbaart het leven zich in 
oneindig veel vormen, waarbij drie dingen van hoofdbelang zijn.  Tesla 
zocht naar deze drie dingen, 1. Naar goede voeding. 2. Naar vernietiging 
van de macht van het kwaad. 3. Dat er een overvloed aan licht is in het 
universum. Religies leren dat een mens als Christus, als Boeddha of 
Zoroaster kan worden.   Maar wat ik kan bewijzen, zei Tesla, gaat nog 
veel verder.  
 
 
 
Het kantelbare kunstwerk van het Barneveldse gemeentewapen 
 
Het scharnierpunt waarop het kunstwerk kan ronddraaien en kan kantelen 
 
 
Tesla zei: Ik heb niet de itentie om vliegende apparaten te maken, maar 
om de mens te leren het bewustzijn te herinneren van zijn eigen vleugels.   
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De lucht bevat de belangrijkste energiebronnen, en die probeer ik op te 
wekken.  Er is geen lege ruimte, álles is energie. Eerst is er energie, 
daarna is er materie. Een mens wordt sentimenteel van vogels en hun 
vleugels, die wij vroeger ook hadden, aldus Tesla.  Tesla heeft gelijk dat 
er geen lege ruimte is. Wij hebben de lege ruimte in het kunstwerk 
aangegeven binnen het vijfhoekige venster waarin zich de metamorfose 
voltrekt. 
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Er zijn volgens Tesla vier scheppingswetten:  

1. De oorsprong van alles ligt voor ons in het duister, het gaat ons 
verstand te boven en kan niet wiskundig worden verklaard. 

2.  De ware aard van het Licht is de Duisternis (bedoelt Tesla de 
donkere materie?) die zich verspreidt vanuit het voor ons 
onverklaarbare en zich omzet in Licht. 

3. Licht heeft de noodzaak in zich om materie te worden. 
4.  Er is geen (voor ons aanwijsbaar) begin en einde, zodat de drie 

voorgaande wetten altijd 
plaatsvinden. Wij kunnen 
oneindigheid in ruimte en tijd niet 
bevatten. De relativiteitstheorie 
van Einstein klopt dan ook niet.  
Wij maken deel uit van het Licht, 
het is muziek en vult onze 
zintuigen. Het leven heeft 
betekenis en toont dat het 
universum uit volmaakte 
harmonie bestaat. Haar 
schoonheid is gevolg van 
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schepping.  Geluid dat wij maken kan voor ons wel verdwijnen, 
maar het blijft altijd in de stilte bestaan. Hierin ligt onze grootste 
kracht. Er zijn tien zaken nodig om echt mens te worden, volgens 
Tesla: 

 
1. Hoogontwikkelt besef van onze taak op aarde 
2. Doorzettingsvermogen 
3. Zuivering, geniet van alles 
4. Pas je lichamelijk aan aan je werk. Ons lichaam is een perfecte 

machine. Het voedsel dat de meeste mensen eten is schadelijk. 
Onze bloedsomloop en andere processen kunnen wij beheersen. 
Slapen en dromen zijn heel belangrijk. 

5. Geheugen. Onze hersenen zijn er niet slechts om alle kennis op te 
slaan die wij in ons leven opdoen. Hersenen moeten oppikken 
wat op dát moment van belang is. Wat wij zien, horen, voelen, 
etc-. volgt ons als lichtdeeltjes (fotonen)  

6. Visualisatie. Door visualisatie verbeteringen uitvoeren en 
moeilijke problemen oplossen (o.a. dmv kunst). Ziekte is gevolg 
van uitputting of gebrek aan levenskracht. Het lichaam wordt 
erdoor gezuiverd van gifstoffen. De oorzaak van de meeste 
ziekten ligt in ons denken, en dáár moet dan ook de oplossing 
worden gezocht.  

7. Beheersing van alle gevoelens door de kennis om mentale en vitale 
energie om te zetten in wat we willen bereiken. 

8. Seksuele energie, deze is na Licht de meest voorkomende energie 
in het universum. De vrouw is de grootste dief van deze energie. 
(Vandaar dat Tesla vrijgezel is gebleven, om te kunnen scheppen 
wat hij maar wilde). 

9. Leef in het Nu. Doe daarin alles. Geen uitstel, neem je eigen 
verantwoordelijkheid. 

10. Spelen. Het leven is een spel. Tesla speelde heel zijn leven o.a. 
met elektriciteit. Wij mensen zijn te ernstig, waardoor we korter 
leven.  Het leven is een ritme dat men moet leren te begrijpen. 
Alles is  met elkaar verbonden door middel van diepgaande  en 
mooie relaties, zoals mens en sterren, etc.  Kennis komt vanuit 
de ruimte, en wij zien met onze ogen het aardse en spiritualiteit, 
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wat wij samen moeten zien te smelten tot één oog. Wij moeten 
ons harmoniseren met het universum. 
 

De vraag aan Tesla wat elektriciteit voor hem is, waarop hij 
antwoordde: Alles is elektriciteit.  In eerste instantie is er het Licht, 
dat is de Oneindige Bron, dat vervalt tot substanties en zichzelf 
verspreidt in alle levensvormen die aanwezig zijn op deze planeet 
en in de rest van het Universum. Zwart is het ware gezicht van 
Licht, maar we kunnen dit ware gezicht niet zien. Dit is een 
uitzonderlijke genade voor de mens en andere wezens. Een 
lichtdeeltje bevat allerlei soorten energie: licht, warmte, nucleaire, 
straling, chemische, mechanische, en tot nog toe onbekende 
energie. Het bezit het vermogen om onze thuisplaneet van energie 
te voorzien voor de voltooiing van één omloop. Het is de ware 
hefboom van Archimedes (van Syracuse). 

Vraag: Mijnheer Tesla, u bent te bevooroordeeld in de richting van 
elektriciteit! 

Tesla’s antwoord: Ik ben elektriciteit. Of, anders gezegd, ik ben 
elektriciteit in menselijke vorm. Ook jij bent elektriciteit, mijnheer 
Smith, maar jij realiseert je dat niet. 

Vraag: Is het daarom voor u mogelijk om een miljoen volt door uw 
lichaam te laten gaan? 

Tesla’s antwoord: Stel je een tuinman die wordt aangevallen door 
zijn planten. Dit zou echt wel gek zijn. Het lichaam en de hersenen 
van de mens zijn opgebouwd uit veel soorten energie; voor mij is 
het meeste elektriciteit. De energie die anders is bepaalt het “ik” of 
de “Ziel” van de mens. In andere wezens definieert het hun essentie. 
De “ziel” van een plant is niet de “ziel” van mineralen en dieren. 
Hersenfuncties en ook de dood worden gemanifesteerd in het Licht. 
In hun jeugd waren mijn ogen zwart, nu zijn ze blauw, en naarmate 
de tijd verstrijkt en de spanning van de hersenen sterker wordt, 
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zullen ze meer wit worden. Wit is de kleur van de hemel. Op een 
ochtend landde een witte duif door mijn raam, die ik voerde. Hij 
wilde me laten weten dat hij stervende was. Uit zijn ogen kwamen 
stralen van licht. Nooit had ik in de ogen van enig schepsel zo veel 
licht gezien, als in de ogen van die duif. 

Vraag: Mensen die werken in uw laboratorium spreken over 
lichtflitsen, vlammen en bliksemschichten die ontstaan als u boos 
wordt of in gevaar bent. 

Tesla’s antwoord: Het is een psychische ontlading of een 
waarschuwing om alert te zijn. Het Licht was altijd aan mijn zijde. 
Weet je hoe ik het roterend magnetisch veld en de inductiemotor 
ontdekte, die me beroemd maakten toen ik zesentwintig jaar oud 
was? Op een zomeravond in Boedapest keek ik naar de 
zonsondergang samen met mijn vriend Sigetijem. Duizenden 
stromen van vuur draaiden rond in duizenden vlammende kleuren. 
Ik herinnerde me Faust en reciteerde zijn verzen en vervolgens, als 
in een mist, zag ik een draaiende magnetisch veld, en een werkende 
inductiemotor. Ik zag ze in de zon! 

Vraag: Is voor u wetenschap en dichtkunst hetzelfde? 

Tesla’s antwoord: Je kunt het zien als de twee ogen van de mens. 
Men leerde William Blake (1757 – 1827) dat het Universum is 
ontstaan uit de verbeelding en doorgaat zolang er een laatste man 
op aarde bestaat. Creatieve energie is gelijk aan de lichtenergie. 

Vraag: Is verbeelding voor u meer reëel dan het leven zelf? 
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Tesla’s antwoord: Verbeelding geeft geboorte aan het leven. Ik 
heb mijn gedachten gevoed, ik heb geleerd om mijn emoties, 
dromen en visioenen te besturen. Ik heb ze altijd gekoesterd, door 
ze te voeden evenals hun enthousiasme. Heel mijn leven lang heb 
ik doorgebracht in extase. Dat was de bron van mijn geluk. Het 
hielp me in al die jaren mijn werk te dragen, dat genoeg was voor 
vijf levens. Het is het beste om ’s nachts te werken, omdat dan het 
sterrenlicht en de gedachten nauw verwant zijn. 

Vraag: U vertelde me net dat ook ik, net als ieder levend wezen, 
het Licht ben. Eerlijk gezegd, snap ik het niet echt. 

Tesla’s antwoord: Waarom zou ik duidelijk moeten zijn, mijnheer 
Smith? Het volstaat om het te geloven. Alles is Licht. In één straal 
ervan ligt het lot van de volken, omdat ieder volk zijn eigen straal 
heeft van de grote lichtbron die we zien als de zon. En vergeet niet: 
niemand die hier was is echt dood gegaan. Ze transformeerden naar 
het Licht, en als zodanig bestaan ze nog steeds. Het geheim is dat 
deze lichtdeeltjes terugkeren naar hun oorspronkelijke staat. 
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Vraag: Dat is de wederopstanding! 

Tesla’s antwoord: Ik noem het liever: terug keren naar een 
voorgaande energie. Het delen van dit inzicht was het doel van de 
Bijbelse Christus, en ook van een aantal anderen die dit geheim 
kenden. Ik onderzoek hoe menselijke energie te behouden. Het is 
één van de aspecten van het Licht, soms zo recht als hemels licht. 
Ik ben hier niet naar op zoek voor mijn eigen belang, maar voor het 
welzijn van allen. Ik geloof dat mijn bevindingen het leven van 
mensen gemakkelijker en draaglijker maken, en dat ze hen mogen 
leiden naar meer spiritualiteit en moraliteit. 

Vraag: Denkt u dat tijd kan worden afgeschaft? 

Tesla’s antwoord: Niet helemaal, omdat het eerste kenmerk van 
energie een transformerende functie heeft. Energie is in 
eeuwigdurende transformatie, zoals de wolken van de Taoïsten. 
Maar het is mogelijk dat mensen hun bewustzijn preserveren na hun 
Aardse leven. In iedere hoek van het Universum is levensenergie, 
één ervan is onsterfelijkheid, dat buiten de mens ligt te wachten op 
hem. 

Het Universum is spiritueel; wij zijn dat slechts voor de helft. Het 
Universum is meer moreel dan wij, wij kennen diens natuur niet en 
weten niet hoe ons leven ermee te harmoniseren. Ik ben geen 
wetenschapper, en wetenschap is misschien de beste manier om een 
antwoord te vinden op de vraag die me altijd achtervolgt, en die 
mijn dagen en nachten in vuur verandert. (Tot zover Tesla) 

In het kunstwerk van het Barneveldse Wapenschild zien wij deze 
transformerende functie van energie. U ziet er de zon, die in het 
Barneveldse wapen 1/4e deel is van het geheel. Wij hebben de zon 
in het kunstwerk niet gedeeld, maar geheeld, met opzet om de 
totaliteit ervan weer te geven als levensbron. De zon verschaft aan 
het oude vraatzuchtige rupsensysteem de energie om aan het einde 
van eigen bestaan zich in te kapselen in een cocon, een eigen 
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doodskleed, om de doodsslaap in te gaan.  In de brei die ontstaat in 
de cocon vanwege het ontbindingsproces vormt zich evenwel op 
wonderbare wijze het nieuwe, de vlinder, die door de energie der 
zon wordt gevoed en de transformatie laat plaatsvinden. De vlinder 
moet na een zekere periode naar buiten treden, zoals tijdens een 
zwangerschap van een vrouw de vrucht na 9 maanden zich gaat 
losmaken en uit de moederschoot moet gaan om zelfstandig te gaan 
leven. De vlinder is een totaal ander wezen dan de rups. In zijn boek 
“Verandering van Tijdperk” geeft Jan Rotmans dit proces  op p.24 
als volgt weer: 

“We zien hier dus de zoektocht weerspiegeld worden in nieuwe 
waarden. Die gaan van controle naar ruimte, van doelmatigheid 
naar aandacht en tijd, van wantrouwen naar vertrouwen, van 
regelzucht naar keuzevrijheid en van kosten en baten naar kwaliteit. 
Het grote misverstand is derhalve dat de politiek binnen de kaders 
van de centrale en verticale samenleving bezig is met hervormingen 
(systeemaanpassingen). Dat terwijl naar schatting enkele 
honderdduizenden mensen bezig zijn met het vormgeven van een 
heel nieuw type samenleving. Binnen systemen als zorg, welzijn en 
onderwijs vinden wel vernieuwingen plaats, maar nog steeds vanuit 
oude waarden. En echte hervormingen kunnen pas plaatsvinden 
vanuit de nieuwe waarden. Dat is het verschil tussen aanpassingen 
en hervormingen.        Het grote misverstand is dat de politiek bezig 
is met hervormingen van de arbeidsmarkt, de woningmarkt, de zorg 
en het onderwijs. Dat gebeurt namelijk alleen vanuit de oude 
waarden en bestaande kaders. Het zijn dus geen hervormingen, 
maar aanpassingen van het bestaande systeem. Alleen vanuit 
nieuwe waarden en kaders kunnen hervormingen plaatsvinden.  (De 
politiek en religie willen de rups aanpassen, maar dat is onmogelijk. 
Er moet een vlinder komen om te overleven. Dat kan alleen dmv 
transformatie. PM)) 

Rotmans vervolgt: “De zoektocht naar nieuwe waarden wordt 
pas voltooid als onze maatschappelijke stelsels echt op de schop 
gaan, vanuit de nieuwe ordening op basis van nieuwe waarden. 
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Onze maatschappelijke stelsels zijn gebaseerd op wantrouwen. Dat 
leidt tot regelzucht en alsmaar meer controle en beheersing, 
waardoor de mens niet meer centraal staat, maar het stelsel zelf.  

De nieuwe orde is het meest zichtbaar in de explosie aan 
burgerinitiatieven die de afgelopen tien jaar heeft plaatsgevondern, 
etc.”   Aldus prof. Dr. Ir. Jan Rotmans van de Erarsmusuniversiteit 
in Rotterdam.  

De Nieuwe Orde is bezig zich voor 
onze ogen te vestigen. De vlinder is 
bezig zich uit haar cocon te bevrijden. 
Het is een gebeurtenis die een 
geboortenis tot gevolg heeft. Daarin 
kan een mensenhand niet deelnemen 
vanuit een wantrouwend veelvratig 
rupsenbestaan, want dan wordt de 
vlinder beschadigd. De vrijheid van 
de vlinder is een worsteling die alleen 
door de vlinder zelf dient te worden 
gedaan. Geen keizersnee of iets 
dergelijks komt eraan te pas. 
Geboorte doet wel even pijn, maar 
daarna is er vreugde, blijdschap en 
vrede. Het is een omhooggaand proces, verticaal, zoals ik heb 
uitgebeeld in het volgende kunstwerk van de Vredesduif. 

De vredesduif is wit van kleur, aangezien wit alle kleuren bevat. Het 
raam en de voet zijn goudkleurig, als  teken van het nieuwe Gouden 
Tijdperk. De voet heeft een omhooggaande spiraal, aangezien de 
metamorfose zich niet plotsklaps voltrekt, maar enige tijd vergt om 
ons mensen tot hoger bewustzijn te brengen. Bovenop het raam is de 
dennenappel aangebracht als symbool van ons derde oog, de 
pijnappelklier, waarin ons hogere bewustzijn tot stand komt.  Dat is 
het tijdperk van vrede, rust en vertrouwen, liefde en eenheid. Wij zijn 
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op weg naar deze Gouden Toekomst, en hopen snel op een goede 
Aankomst en Welkomst aldaar.    

Er komen nieuwe hemelen en een nieuwe of vernieuwde aarde 
volgens de profeten uit de Bijbel. Of men de Bijbel gelooft of niet, 
doet er niets van af dat het proces zichtbaar is voor wie het zien wil 
dat de aarde en mensheid omgevormd wordt en deelt in het 
geboorteproces van deze vernieuwing.  

https://eventnl.wordpress.com/the-event/ 

The Event (door Rob Potter) 

 

De Aarde en zijn inwoners zijn gedurende 25.000 jaar gevangen en 
in quarantaine geweest (zwart gat). We zijn gecontroleerd en 
gemanipuleerd door de duisteren – of zoals wij ze noemen – De 
Cabal. 

We staan nu op het punt het zwarte gat te verlaten na 25.000 jaar 
gevangenis. Onze planeet is de laatste in de galaxy om te worden 
bevrijd. Dit is de EVENT HORIZON, of de EVENT. De Event zal 
een moment van doorbraak zijn voor de hele planeet, zowel fysiek 
als niet-fysiek. 

Op de niet-fysieke laag zal een grote golf of flits van Goddelijke 
Energie en Licht van de Galactische Centrale Zon komen, en gaan 
naar het oppervlakte van de planeet. (De Galactische Centrale Zon 
is een object in de Sagittarius constellatie.) Het zal een flits zijn of 
een speciaal soort licht van de zon, dat de Aarde en de mensheid 
doordrenkt. 
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Het zal de mensheid kalmeren in het licht van liefdesenergie en een 
einde maken aan dualiteit. Het is een magnifieke energie die nog 
niet eerder op Aarde gezien of gevoeld is. Iedereen op Aarde zal 
voelen en weten dat er iets is gebeurd. Het zal een verrassing zijn 
wanneer het gebeurt, zelfs voor ons. Het is nooit eerder gebeurd. 
Het zal geen grote shock gebeurtenis zijn, maar het zal een positieve 
gebeurtenis zijn. 

Op de fysieke laag zal plaatsvinden: 

 De arrestatie van de Cabal (is al begonnen) 
 De reset van de financiële systemen 
 Openbaarmaking – de vrijgave van informatie over 

buitenaardse zaken 
 Het begin van een nieuw, eerlijk financieel systeem, met 

welvaartsfondsen voor de gehele mensheid 
 NIEUW regerings-/politiek systeem, onderwijssysteem, 

gezondheidszorgsysteem, etc. 
 Het ontwaken van de mensheid, langzaam en stapsgewijs, 

over het bestaan van positieve buitenaardse rassen en onze 
galactische verbindingen 

 Introductie van nieuwe geavanceerde technologieën 
 De vrijgave van spirituele groei en heling voor elk menselijk 

wezen op de planeet 
 En er is nog veel, veel meer om naar uit te kijken. 

Wat kun je doen “voor de Event” 

We staan op het punt te genieten van zowel een vreedzame 
bevrijding van de planeet als van een heldere en prachtige toekomst 
voor ons ALLEMAAL. Aangezien we niet de exacte dag, maand of 
jaar van de Event weten (het zal niet te lang duren), is het verstandig 
om een paar voorzorgsmaatregelen te nemen: 

 Zorg voor een voorraad van eten en drinken voor een periode 
van 2 weken en begin daar nu mee. 
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 Wees er zeker van dat jij en je geliefden genoeg medicijnen 
die jullie gebruiken in huis hebben. 

 Hou extra cash geld verborgen in je huis. 
 Tank je auto vol als de tank halfleeg is. 
 Hou contact met de website prepareforchange.net voor 

updates. 
 Onderricht jezelf, je vrienden en je familieleden. 
 Sluit je aan bij een van de 6 task force gebieden – op deze 

website – en help met de bevrijding van onze prachtige 
planeet. 

 Doe mee met de wekelijkse zondagsmeditatie, zie youtube 
https://www.youtube.com/watch?v=mIgyP5NiyNo. 

Het is tijd om NEE te zeggen. Het is tijd om STOP te zeggen, NIET 
MEER ! 

Wat kun je verwachten, “NA de EVENT” 

De mensheid gaat een gouden eeuw binnen, de ecosystemen zullen 
worden geheeld, iedereen zal zijn basisbenodigdheden gedekt 
hebben en de vrijheid om werkelijk vrij te creëren en te reizen. Dit 
zal de weg openmaken voor vele andere stappen in onze evolutie, 
voorbij ons huidig begrip. 

Welke ondersteuning is er nu 

De datum van deze Event kan niet worden voorspeld. Er zijn 
wereldwijd vele groepen bij betrokken, en veel informatie moet nu 
geheim blijven om de veiligheid van deze operaties te garanderen. 
Alles wat we kunnen zeggen is dat we dichterbij komen. Dit is 
waarom een netwerk van informatie en ondersteuning is opgezet, 
zodat de bevolking kan worden voorbereid. 

We hebben een structuur opgezet voor de mensen om elkaar lokaal 
te kunnen ontmoeten en lokale groepen op te richten waar ze 
informatie kunnen delen, kunnen beginnen met 
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gemeenschapssolidariteits initiatieven zoals lokale tuinen, ervoor te 
zorgen dat de mensen in nood hun basisbenodigdheden krijgen door 
alle verschillende groepen en netwerken met elkaar te verbinden en 
samen te werken om er zeker van te zijn dat voor iedereen wordt 
gezorgd. Rob Potter 

Klik hier voor de basis praktische stappen om je voor te bereiden op 
de Event 

The Event 

The Event is een gebeurtenis waarbij de druk op de ketel zo hoog 
oploopt dat deze uit elkaar barst. Dat punt zorgt volgens velen voor 
een periode van 72 uur volslagen duisternis, zie onderstaand, wat u 
op onze website www.pentahof.nl  kunt lezen in de brochures  245, 
457 en 571 

Drie nachten en drie dagen duisternis, dat is 72 uur. Heeft dit 
betrekking op het moment of middelpunt van de kanteling? Wij 
verwachten van wel. 

https://optimisttotindekist.wordpress.com/2015/10/09/de-
voorspelde-wereldramp-van-de-drie-dagen-duisternis/ 

NogmaalsTesla 

Tesla –en daar kijkt iedereen wel van op-  stelt dat de ware aard van 
het Licht duisternis is. Dat lijkt tegenstrijdig. Volgens Tesla keren 
wij terug naar de oorspronkelijke levensenergie, dat is donkterte, 
duisternis, zwart, wat voor ons onzichtbaar is. Om naar een nieuw 
tijdperk over te kunnen gaan moeten wij door het enge 
geboortekanaal heen, dat is een korte periode van 72 uur donkerte. 
Dat wordt in de Bijbel als ‘laatste der dagen’ aangeduid, als een 
vrouw die in barensweeën is en moet baren.  Op het laatst gaat het 
baren in versneld tempo, aangezien het kind so-wie-so uit de 
donkerte van de baarmoeder los wil komen en op zichzelf wil gaan 

Het Kantelproces 2017                                      No.1038 
 

20 
 

leven. De tijd van inwendige groei zit er dan op. Volgens velen (o.a. 
de Maya’s) was hetlaatste moment van de tijdversnelling ingegaan 
om 11:11 op 21-12-2012. Wij zijn nu bijna 5 jaar verder. 
Versnelling is ook een onderdeel van de schepping en evolutie 
volgens dr. Peter Russel, die met Stephan Hawking samen 
studeerde op de Harvard-University. Peter Russel beschrijft dit 
proces in zijn boek “Waking Up in Time-Finding Inner Peace in 
Times of Acclerating Change,  en noemt het een kantelpunt, 
singularity.  Het gaat over de transformatie, het achter zich laten 
van het oude om te ontwaken op een hoger plan. Wij bevinden ons 
momenteel op het cruciale kruispunt in de geschiedenis dat het 
omslagpunt zal plaatsvinden, waaraan persweeën voorafgaan, een 
zeer diepe crisis. Alle oude culturen als de Maya’s en Hopi’s 
spreken over dit omslagpunt, waarbij er een duisternis van 72 uur, 
dat is drie nachten en drie dagen zal komen. Verwacht wordt dat 
door een grote zonne-uitbarsting zoveel stof zal ontstaan dat de zon 
erdoor verduisterd wordt. Dat is reeds meerdere malen geschied. De 
NASA bevestigt dit gegeven, en het hoofd van de NASA Charles 
Bolden geeft de raad om zich vooral rustig te houden tijdens de 
duisternis-periode. Ook een Japanse princes zegt hetzelfde op een 
video. Tijdens de 72-urige duisternis zullen wij onze perceptie van 
tijd verliezen, om over tegaan naar de 5e dimensie.   Niet iedereen 
zal deze crisis overleven, maar die het overleven zullen ook een 
inwendige transitie meemaken, een wedergeboorte of verniewing 
in hun denken. De rups moet vlinder worden. Wij moeten loskomen 
van ons comfort-denken, ons economische-denken, om een totaal 
nieuwe samenleving te kunnen opbouwen, waarin geen oorlog meer 
wordt gevoerd, waarin geen criminaliteit en geen onrecht meer 
plaatsvindt, maar waarin echte vrede en harmonie heerst.  

Deze kanteling gaat plaatsvinden. De eerste tekenen ervan zijn 
zichtbaar.  De profeten in het zogenaamde Oude Testament spreken 
er voortdurend over.  Zie o.a. Micha 4: 
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1 Maar in het laatste der dagen zal het geschieden, dat de berg van het huis van 

JHWH zal vastgesteld zijn op den top der bergen; en hij zal verheven zijn 

boven de heuvelen, en de volken zullen tot hem toevloeien. 

2 En vele heidenen zullen henengaan, en zeggen: Komt en laat ons opgaan tot 

den berg van JHWH, en ten huize van den God Jakobs, opdat Hij ons lere van 

Zijn wegen, en wij in Zijn paden wandelen; want uit Sion zal de wet uitgaan, 

en van JHWH woord uit Jeruzalem. 

3 En Hij zal onder grote volken richten, en machtige heidenen straffen, tot 

verre toe; en zij zullen hun zwaarden slaan tot spaden, en hun spiesen tot 

sikkelen; het ene volk zal tegen het andere volk geen zwaard opheffen, en zij 

zullen den krijg niet meer leren. 

4 Maar zij zullen zitten, een ieder onder zijn wijnstok, en onder zijn vijgeboom, 

en er zal niemand zijn, die ze verschrikke; want de mond van JHWH der 

heirscharen heeft het gesproken. 

5 Want alle volken zullen wandelen, elk in den naam zijns gods; maar wij 

zullen wandelen in den Naam van JHWH, onzes Gods, eeuwiglijk en altoos. 

Kantelings-geschiedenis 

Vanaf oude tijden hebben er kantelingen plaatsgevonden en zijn er 
mensen ingezet als kantelaars. Wanneer de mensen faalden of hun 
kanteltaak niet goed begrepen, greep de natuur zelf 
in. Atlantis is hierdoor ten ondergegaan. Daarna de 
zondvloed, waarvan prof. Rehwinkel stelt dat de 
denkbeeldige aardas voor de zondvloed rechtop 
stond. Daarna is volgens hem de aardas 23,5 graad 
gekanteld. Ook ons hart heeft die schuine stand en is 
volgens sommige wetenschappers ooit gekanteld, en 
19.5 graad scheef in onze linkerborstkas komen te 
liggen.  Zie afbeeldingen 
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Oude kantelaars waren er in Sumerië, Egypte, Israel, Griekenland, 
China en Europa. De oude natuurvolkeren als de Maya’s, Hopi’s en 
Kogi’s wisten de kantelperioden vrij nauwkeurig te berekenen.  
Naar blijkt was Achenaton een oude kantelaar en visionair.  

Kantelaars uit later tijd zijn o.a.  Pythagoras, Plato, de mythische 
figuur Jezus,  Galileï, Bruno, Copernicus, Leeuwenhoek, Leonardo 
da Vinci, Newton, Johannes Hus, Maarten Luther, Karlstadt, 
Michael Servet, Johannes Wier (een arts die schreef een boek tegen 
de Heksenjacht), Ghandi, Nicolas Tesla,   Jeanne d’Arc, en vul de 
lijst zelf maar verder aan. Hedendaagse kantelaars kunt u ook zelf 
bedenken en invullen. Door de profeten in de Bijbel wordt de grote 
kantelaar van de toekomst Zerubbabel genoemd, de Zemach als 
vorst uit het Davidisch geslacht (Zacharia 1-6).    

Niet alleen de aardas zal opnieuw kantelen tijdens de komende 
“Event” of kantel-gebeurtenis, maar ook ons hart en brein zal hersteld 
worden. Niet dat wij dat zelf kunnen via techniek, zoals Google dat 
denkt te verwezenlijken om een betere en intelligentere mens te 
krijgen, zie https://nl.express.live/2017/03/17/google-eerste-
supermens-komt-er-aan/ 

Het  kantelproces in de mens als verborgen wijsheid is vanaf oude 
tijden vastgelegd en van geslacht op geslacht doorgegeven door 
middel van sprookjes, zoals door dr. Annine van der Meer in haar boek 
de sprookjes worden belicht. Zaterdag 25 maart 2017 
Lezing door Annine van der Meer: 'Vrouw Holle en de verborgen wijsheid in 
sprookjes' 

In onze brochures 603, 685, 802, 816, 863, 1000,  
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http://www.soulsofdistortion.nl/dutch/The%20Lost%20Symbol%20Dan
%20Brown.html 

In brochure 857 bespraken wij Nederland 
Daarin wordt uitgelegd dat men in Oud-Egypte 5 soorten belangrijke 
huizen kende, die men de naam ‘per’ gaf. Per-Aa was het huis van het 
leiderschap, waar vanaf de naam Per-ao of Farao komt. Vernieuwing 
wordt gesymboliseerd door de vlinder (zie de symbolische vlinder in het 
Barneveldse wapen), de Koningsvlinder, voor een nieuw tijdperk. Het 
land van de parels voor het nieuwe tijdperk ligt half onder de zeespiegel, 
aangezien parels gevormd worden in sommige oesterschelpen, dat zijn 
onderwaterdieren. In dat land wonen velen op de zeebodem. Dat land is 
Neder-land, Laagland, Neterlands. Daar heeft JHWH het overblijfsel van 
het heilige zaad in bescherming genomen en er Zijn parels laten groeien 
(de rechtvaardigen). In Psalm 37 wordt vijfmaal aangekondigd dat de 
rechtvaardigen het gezegende aardrijk zullen beërven.   
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