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Inleiding
In aansluiting op brochure 1057 over het Baduy-volk
De mens is volgens sommigen de ‘kroon der schepping’. Wanneer dat
waar is, zijn wij helaas als mens en mensheid die benaming of eer niet
waard. Gezien alle ellende, leed, onrecht dat wij elkaar en de dieren, de
aarde, het milieu, etc. aandoen en aangedaan hebben, zijn wij geen kroon
der schepping, maar roekeloze bandieten. Wij bevuilen ons eigen nest en
leven er maar op los. Sommige samenlevingen van dieren brengen het er
beter van af dan wij. De meest ideale samenleving is die welke bestaat
uit één enkel organisme, uit een volledig onzelfzuchtig
samenwerkingsverband.
Er zijn twee voorbeelden uit het dierenrijk die ons hierin voorgaan tot
onze beschaming, die een veel hoger niveau van samenleving tonen dan
de onze. Dat zijn de bijen en de mieren. Deze beestjes kennen in hun
volken of kolonies geen conflicten. Ze gedragen zich geheel
onbaatzuchtig. Ze offeren zich geheel op voor de groep. Ze hebben allen
één gemeenschappelijk doel en wijken daarvan niet af. De samenwerking
van deze beestjes is uniek, belangeloos in dienst van het geheel om te
overleven en de soort in stand te houden.
De Bijbel zegt over de mieren het volgende (over de bijen is er geen
specifieke uitleg of aanduiding te lezen) :
Spreuken 30: 24 Deze vier zijn van de kleinste der aarde; doch dezelve zijn wijs, met
wijsheid wel voorzien. 25 De mieren zijn een onsterk volk; evenwel bereiden zij in de
zomer haar spijs. 26 De konijnen zijn een machteloos volk; nochtans stellen zij hun huis
in den rotssteen. 27 De sprinkhanen hebben geen koning; nochtans gaan zij allen uit, zich
verdelende in hopen. 28 De spinnekop grijpt met de handen, en is in de paleizen der
koningen.

En in Spreuken 6 staat het volgende over de mier(en):

Herstel Eenheidsraster voor het Gouden Tijdperk

In de wereld van de mieren en bijen zien wij dus éénheid en geen
isolement. Isolement is heel nadelig voor mens en dier. Eenzaamheid
knaagt aan een mens en dier. Gezins- en groepsverband beschermt
volgens wetenschappers tegen hartkwalen en anderen ziekten. Dat wil
niet zeggen dat we ons niet af en toe terug mogen trekken uit alle drukte
van ons overspannen tijdperk. Vooral in de bossen en wijdse natuur is het
goed om innerlijk tot rust te komen.
Het Geheim van het Leven
Het meest fundamentele proces van het universum, dat verantwoordelijk
is voor alle leven op aarde, wordt in beweging gehouden door een
mechanisme dat in feite voor ons onzichtbaar is, dus in feite voor onze
ogen niets is, maar wel bestaat. Doordat het voor ons niet zichtbaar is, is
het ook niet te benoemen. Fysici als Niels Bohr, Werner Heisenberg en
Graham Flaming bevestigen bovengenoemde stelling aan de hand van
hun experimenten. Het leven en de levenskracht blijkt voor ons mensen
ongrijpbaar te zijn. Het zal de grote aantallen wetenschappers van CERN,
Fremilab, HAARP, Eiscat, etc. niet lukken om de ware aard van het leven
te identificeren of te lokaliseren en dan te benoemen.
Het leven is dan ook geen ding, niet een te ontdekken fysiek element of
bestanddeel. In CERN zoekt men naar de allerkleinste deeltjes, in de
hoop dat men deze kan vinden, om daarmee de grotere delen van de
schepping te kunnen verklaren. Deze fysici komen er steeds meer achter
dat ze niet in staat zijn om de allerkleinste deeltjes te isoleren. Het blijkt
dat er niets losstaands is in de schepping. Alles in de schepping vormt
een eenheid en is van elkaar afhankelijk. Hoe dieper men in de materie
zoekt, blijkt dat er niets te vinden is. Ja, het is zelfs zo dat er in feite geen
materie bestaat. Een atoom is van binnen voor 99% lege ruimte.

6 Ga tot de mier, gij luiaard! zie haar wegen, en word wijs; 7 Dewelke, geen overste,
ambtman noch heerser hebbende, 8 Haar brood bereidt in den zomer, haar spijs vergadert
in den oogst. 9 Hoe lang zult gij, luiaard, nederliggen? Wanneer zult gij van uw slaap
opstaan?
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zich bedreigd voelt door de bommen van Noord Korea, en naar
Swasiland. Bergen en gebergten zijn massieven, en daar komen we
straks nog op terug wat dat te zeggen heeft.
De Daoistberg Wu Dang Shan bevat 72 pieken, 36 kloven = 108 tesamen.

Wij leven dan ook in een soort hologram, een beeld dat niet te grijpen of
te begrijpen is. God is dan ook de Verborgene, de Onbegrijpelijke, de
Eén-enige. Geestelijken kunnen dit gegeven over God misbruiken door
hun schaapjes te misleiden en dom te houden. Wij leven met een zeker
onzekerheidsprincipe, en daarop is geen antwoord mogelijk. Er is dan
ook geen concrete werkelijkheid. Wij leven in een universum waarin
alles met elkaar op een wonderbaarlijke wijze met elkaar in verbinding
staat, en waarin niets blijvend is. Alles is gedurig aan verandering
onderhevig. Alle atomen wisselen steeds en zenden aan de lopendeband
informatie uit, net zoals onze lichaamscellen zich steeds vernieuwen. Het
leven ligt niet in een fysiek ding opgesloten, en ook de fysieke dingen
zijn vergankelijk. Het leven ligt opgesloten in de verbinding tussen
subatomaire deeltjes en het grote energieveld, tussen bewustzijn en
materie.
http://hetuurvandewaarheid.info/2012/04/06/het-mysterie-van-de-leylijnen/comment-page-1/
Opmerkelijk dat men CERN in Zwitserland, in het Alpine-massief heeft
gebouwd, en zoals op de afbeelding is te zien lopen de hoofdlijnen van
de Grids naar het Andes-gebergte, en naar de Himalaya, en HawaiÏ dat
5

Wu Dang 5 onsterfelijke tempels

Het getal 108 wijst volgens de chinezen naar de natuurlijke geesten der
aarde. Volgens de Daoïsten heeft de Grote Schepper 36 Tim Gang sterren
en 72 Di Sha sterren. In Ningxia staan 108 pagodes, wat zou wijzen naar
Boeddha’s vertegenwoordiging in een mens. Het Chinese woord voor
thee vertegenwoordigt het getal 108, en wie dagelijks thee drinkt kan 108
jaar oud worden. Opmerkelijk, het aarde raster en het universum is
gebaseerd op de dodecaëder, het pentagon, en pentagram, waarvan de
hoeken 36, 72 en 108 graden zijn. China is het land van de draken, en de
6

Herstel Eenheidsraster voor het Gouden Tijdperk

No.1061

drakenbevolking maakt deel uit van het repitilenvolk op aarde, die veel
met kristallen werken`om de crystallinegrid te herstellen, waarmee de
schepping tot stand zou zijn gekomen. Het drakenvolk verbond alle
kristallen rond de aarde en kon daarmee de wereld controleren. Zij
bezaten ook grote tunnelwerken in de aarde. Kristallen zijn
electromagnetisch waarmee men een grid rond de aarde kan maken om
zaken met elkaar te verbinden. Kristalontvangers waren de eerste
communicatiemiddelen. Zij zien de energie in de kristallen als een vorm
en bron van leven. In de tunnelsystemen die men heeft bewaren zij grote
hoeveelheden edelstenen en metalen, die zorgen voor spiralende energie,
een vortex, de zogenaamde ‘slangen-energie of levenskracht. Die energie
wil men verhogen tot hogere bewustwording. Deze grids werken in alle
dimensies. Wanneer wij uit de lucht de Alpen bezien, lijkt deze bergrug
op een reptiel, een draak. Moest CERN op die speciale plaats komen voor
de illuminaten om verbinding te maken met Saturnus?

Het aarde-grid-systeem is te zien op de afbeelding, waar de kruispunten
liggen zijn veelal piramides, kerken, kathedralen, steenkringen, tempels,
etc. gebouwd. Piramiden zijn veelal van granietstenen gebouwd, wat
Quartz-kristal bevat, waardoor ze kunnen resoneren met de kristalenergie (Licht) uit de kosmos. Wanneer wij als mensen door middel van
de opening van ons 3e oog ontwaken en tot hoge bewustzijn komen, is
dat te verklaren door de kleine kristallen die in onze pijnappelklier
aanwezig zijn. Wij vormen op die wijze een mini-piramide waardoor wij
hemel en aarde met elkaar verbinden. Hogerbewustzijn is niet alleen voor
7
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onszelf, maar om anderen ook omhoog te helpen, zodat wij de hemel op
aarde kunnen scheppen door liefde en onbaatzuchtige samenwerking,
zoals de bijen en mieren. De Zonne-grid met haar stralen van goud
schenkt ons liefde, en deze zon breekt meer en meer door de duistere
wolken heen. Wij zijn als spiegels om het licht te weerkaatsen. Wij zijn
alsdan mini-sterrenpoorten, zoals o.a. de Grote Piramide te Gizeh een
sterrenpoort is naar Orion en Sirius.
Stenen zijn geen levenloze klompen of brokken materie. Het niveau van
de frequenties in ons DNA en de volledige codes ervan bestaan volgens
berichten uit ongeveer 40.000 strengen in plaats van twee, zoals wij die
nu bezitten. Evenzovele strengen zijn ook gevonden in kristallen en
stenen. Door verlichting van ons 3e oog, waarin heel veel kleine kristallen
aanwezig zijn, worden wij een karast, een christ, een gezalfde. Dat maakt
ons tot liefdevolle mensen, die niet door angst worden gevoed, maar door
liefdes-energie van Boven. Dit stelt ons in staat om ons met andere
dimensies in verbinding te stellen, verschaft innerlijke zekerheid en rust,
zelfovergave en hoger bewustzijn. Het maakt ons dat we tot heldendaden
in staat zijn. Stenen en rotsen bevatten eveneens de codes van de
Goddelijke scheppingsblauwdruk. In de Bijbel lezen wij dikwijls dat men
rookte op de bergen, roken dwz offeren op de hoogten. Op de hoge bergen
was de atmosferische elektriciteit aanwezig in hogere mate. Daar zocht
men contact met de Bovenwereld. Dat noemt men ook wel het Sint
Elmusvuur. In de brochureserie van Electra hebben wij dit fenomeen
reeds besproken.
http://www.pentahof.nl/Brochures/13-electra-1.pdf
Er bestaan verschillende mensen-rassen en mensen-soorten, en het blijkt
dat het ene ras tot grotere prestaties in staat is dan het andere. Dat is geen
discriminatie, maar een vastgesteld feit dat uit o.a. de genen blijkt.
Daarom is het belangrijk de raszuiverheid te behouden, want anders
dreigt er chaos, verval, waarbij liefde omslaat in haat. Sommige vervallen
rassen zijn vol van haat en moorddadig, zoals Kain en het Ezaunageslacht, de ánders blanken als Amelek. Onze lichamen zijn uit de
aarde opgebouwd, worden erdoor gevoed en keren er naar terug. Onze
8
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geest is hemels, maar kan vervallen en bezet worden door demonen. Wij
zijn als een kristal of ruwe diamant, die geslepen moet worden tot een
schitterend juweel, als kroon der schepping. Dat kan alleen door liefde,
niet door haat.
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hun samenlevingsvorm. Dat eenheidsraster is echter zwaar beschadigd
door oude samenlevingen als die van Atlantis. Om dit te kunnen zien en
horen via een video kan men de volgende video’s op Youtube aanklikken
van Drunvalo over de geboorte van de nieuwe mensheid.
https://www.youtube.com/watch?v=D4RLMUw8-GI

Het Eenheid -bewustzijnsraster
De Hogepriester in Israel droeg een borstlap waarin 12 verschillende
edelstenen aanwezig waren, dus 12 verschillende frequenties, die
tesamen een éénheid vormden van het hoogst bereikbare op aarde. De
borstlap zal een zeer mooie schittering hebben vertoond van spiralende
regenbogen. Het getal 12 komt veelvuldig voor in de natuur, denk aan de
12 tekens van de Dierenriem, de 12 stammen ISraels, de 12 uren in de
dag, de 12 maanden in het jaar, etc. Socrates zei dat het oppervlak van
de aarde met 12 pentagonale slabs was omgeven. Op de Piri-reis
landkaarten uit vroeger tijden is te zien dat men een 12 winden-systeem
kende.
Het Veld of Eenheidsraster
Wij leven in een electromagnetisch universum. Alles in de schepping
heeft een electromagnetisch veld, een uitstraling of aura. Ook de aarde
heeft een aura. De aarde was uitgerust met een buitengewoon mooi
eenheidsraster, waardoor alles wat uit de Schepper als de grote Eén was
voortgekomen, naar een hoger bewustzijnsniveau kon geraken ter
algehele éénwording. Wij zouden de mieren en bijen zijn gepasseerd in
9

Om de 25.800 – 26.000 jaar vindt er een precessie plaats van de
equinoxen, een poolverschuiving. Volgens Wikipedia is het:
Precessie is de beweging die de draaias van een roterend voorwerp maakt onder
invloed van een uitwendige kracht. Zonder zo'n uitwendige kracht wijst de as
steeds in dezelfde richting (zie ook: Gyroscopisch kompas). Het eenvoudigste
voorbeeld van precessie kan men zien aan een draaiende draaitol. Als de tol niet
precies rechtop staat, zal de zwaartekracht proberen om de rotatieas 'om te laten
vallen'. Dat gebeurt echter niet: in plaats daarvan draait de rotatieas rond om de
verticaal.]
De beweging van de tol wordt bepaald door de wet van behoud van
impulsmoment: met het uitgeoefende moment. Deze formule zegt dat de
verandering van de richting van L en dus van de rotatieas zal afhangen van het
moment dat men erop uitoefent. Een moment staat altijd loodrecht op de kracht.
De zwaartekracht levert hier een moment dat in een horizontaal vlak ligt. De
richtingsverandering van de rotatieas is dus voortdurend horizontaal: de top van
de rotatieas beschrijft een cirkel in een horizontaal vlak. De verandering is dus
niet, zoals men spontaan verwacht, verticaal volgens de kracht.
Precessie van de aardas[bewerken]

10
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De aarde is te vergelijken met een tol die niet precies rechtop staat. De
aardequator maakt een hoek met de ecliptica. Gedurende de geologische
geschiedenis schommelt deze inclinatie tussen 21,5 en 24,5 graden;
tegenwoordig is de hoek ongeveer 23,5 graden. De zon oefent daardoor een
kracht uit op het massaoverschot dat zich door de afplatting van de aarde rondom
de evenaar bevindt. Deze kracht zal proberen de aardas loodrecht op de ecliptica
te stellen. Doordat de aarde om haar as draait, is het resultaat dat de aardas zelf
een kegel rondom de pool van de ecliptica beschrijft. Dit uit zich in een
verplaatsing van de noordpool aan de hemel, zij beschrijft een cirkel van 23,5
graden rondom de pool van de ecliptica. De periode van de precessie is 26.000
jaar.
De verandering van de plaats van de hemelpolen brengt ook een verschuiving
van het lentepunt en het herfstpunt met zich mee: elk jaar gaat het lentepunt de
zon 50 boogseconden tegemoet. Daardoor veranderen ook de declinatie en
rechte klimming van de sterren, omdat die ten opzichte van het lentepunt worden
bepaald. Om de juiste plaats van een ster aan te kunnen geven, moet men weten
voor welk tijdstip (epoche) de opgegeven declinatie en rechte klimming
(hemelcoördinaten) gelden en deze zo nodig met behulp van precessie-tabellen
corrigeren.
Precessie van de equinoxen[bewerken]
De data waarop de winter overgaat in de zomer en omgekeerd, de equinoxen,
vallen samen met de momenten waarop de aardas noch naar de zon toe, noch
van de zon af wijst. De dagen en nachten zijn dan overal even lang. De
verschuiving van deze punten door de precessie van de aardas heet de precessie
van de equinoxen. Het verschijnsel is algemeen bekend als axiale precessie.
Doordat de baan van de aarde om de zon enigszins excentrisch is (tussen 1 en
6%), betekent die precessie ook dat de lengte van de zomers ten opzichte van die
van de winters varieert. Tegenwoordig is op het Noordelijk halfrond de zomer
daardoor 7 dagen langer dan de winter, maar over 10.000 jaar is dat als gevolg
van de precessie net andersom, dan zijn de zomers op het Zuidelijk halfrond juist
langer.
De periode van de precessie van de equinoxen bedraagt ongeveer 26.000 jaar. In
de Angelsaksische landen spreekt men wel van The Great Year, niet te verwarren
met het galactisch (kosmisch) jaar.
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Volgens Drunvalo komt deze poolverschuiving als een “Slang van Licht’
naar ons toe. Sommigen noemen het het Grote Jaar en beelden dit af als
een Ouroboros, een slang die in z’n eigen staart bijt, zie figuur.
Deze verschuiving van de polen is bekend, vooral bij de natuurvolkeren,
als een feit dat vrij plotseling verschijnt en zich over de hele aarde
beweegt. Sommigen noemen het wel “The Event”, de grote Gebeurtenis
of Geboorte van een Nieuw Tijdperk. Daarna blijft de ‘slang’ als
kundalini-energie weer 13.000 jaar op dezelfde plaats. Deze energie laat
de mensen die deze poolverschuiving overleven ontwaken. De Geboorte
gaat met weëen gepaard, drie nachten en drie dagen, dat is ongeveer 72
uren volslagen duisternis. Alle electra valt tijdelijk weg. Alles wordt op
aarde gereset en geschoond, ook ons brein en lichaam.
Wanneer alle electra wegvalt, zullen wij in een soort droomtoestand
terecht komen. Jongere mensen zullen deze toestand gemakkelijker
overleven dan oudere. Alle herinneringen verdwijnen, en we mogen
opnieuw beginnen. In de profeet Jesaja 65 staat dat aan de vorige dingen
niet meer gedacht zal worden, zie:
17 Want ziet, Ik schep nieuwe hemelen en een nieuwe aarde; en de
vorige dingen zullen niet meer gedacht worden, en zullen in het hart
niet opkomen.

(Tot zover citaat Wikipedia)
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Het universum is electromagnetisch en is geometrisch van vorm,
namelijk de hoogste vorm van enkelvoudige geo-lichamen, dat is de
Dodecaëder of Pentakubus. Alles in het universum beweegt zich en is
vergankelijk, zodat het zich steeds dient te vernieuwen, zoals de arend en
slang zich vernieuwen, en ook ons lichaam zich in 7 jaar tijd geheel
vernieuwd. Dat is een proces dat naar vervolmaking leidt. Om de aarde
zijn electromagnetische rasters, velden, die een Noord- en Zuidpool
bezitten en waarvan de denkbeeldige assen roteren.
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rond de aarde werd erdoor zwaar beschadigd en moest weer hersteld
worden in de komende 13.000 jaar. Oude cultuurvolkeren weten dit, met
name de Maya’s die bewaarders zijn van de tijd. Ook de Hopi’s, de
Wiwa’s, de Concuamo’s, de Mongolen en oude Egyptenaren wisten
hiervan en begonnen met de bouw en het herstel van het eenheidsraster
en van de aarde die tot een chaos was geworden, zoals in Genesis 1
beschreven is.

In het verre verleden, in de zogenaamde ‘voortijd’, waarover in Jesaja
49:50 sprake is, hebben er zich al meerdere poolverschuivingen
plaatsgehad. Culturen krijgen 13.000 jaar de tijd om zich te ontplooien.
Dat was in de voortijd ook het geval met Lemuria, en ten laatste met
Atlantis, een zeer ver ontwikkelde cultuur, waar het echter technologisch
mis is gegaan. Dat zien we nu ook aankomen dat het mis zal gaan met de
huidige ver ontwikkelde high-tech, o.a. te CERN, HAARP, Fermilab, en
dergelijke meer. In ieder geval is het met Atlantis uit de hand gelopen
aan het einde van het tijdvak van 13.000 jaar, zodat Atlantis gezonken is.
Sommige Atlanten hebben het naderende gevaar zien aankomen en
hebben in kleine schepen de catastrofe overleefd. Het bewustzijnsraster

De Atlanten hadden soorten nieuwe technologie ontwikkeld waarmee zij
de wereld konden overheersen, een Merkabah-technologie. Daartoe
hadden zij op aarde overal piramiden gebouwd en plaatsten daarin
apparaten met kristallen. Zij verloren de controle over de piramiden en er
zou een enorme explosie hebben plaatsgevonden waardoor de aarde en
de rasters werden beschadigd. Het keerpunt van de poolverschuiving
kwam zodat het geheugen gewist werd, wat een val inhield van het
bewustzijn, doordat het bewustzijnsraster in wezen de software is van de
computer waarin alle informatie is opgeslagen. De mensheid moest
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opnieuw beginnen. Dát is de beschrijving van de zogenaamde ‘val van
Adam’.
Het bewustzijnsraster was tijdens Atlantis dermate hoog ontwikkeld dat
men de piramiden bouwden met gedachtekracht of bewustzijn, van boven
naar beneden. Dat is voor ons onvoorstelbaar. Maar het is aantoonbaar
bewezen bij oa de Grote Piramide in Egypte dat de oudste stenen bovenin
liggen en de jongste stenen onderin, tot verbazing van de Egyptische
regering. Er werden ongeveer 83.000 piramides wereldwijd op deze
wijze en met dit doel gebouwd in zeer korte tijd in de 4e dimensie, om het
vervallen bewustzijn terug te brengen. In Japan staan wel 100 piramides,
in De Krim, in Bosnië, in Mongolia, en ook op de bodem van de oceanen
staan ze. Het doel was om ermee geomantiek te bewerken, waarbij
kristallen werden gebruikt om de energiestromen in en boven de aarde te
wijzigen en te kunnen controleren.
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krachtplaatsen en kruispunten van leylijnen in de aarde, waardoor de
mensen zich weer konden transformeren. Wanneer die transformatie niet
zou lukken op positieve wijze, zou of zal alle leven op aarde door het
menselijk handelen verdwijnen en vernietigd worden. Het ziet er
momenteel naar uit dat wij als mensheid op het punt zijn aangekomen dat
algehele vernietiging binnen afzienbare tijd zal plaatsvinden, indien er
niet van Hogerhand wordt ingegrepen tot herstel van het
Bewustzijnsraster. Wij hebben als mensheid in de laatste paar honderd
jaar reeds meer dan 50% van alle levensvormen vernietigd door onze
moderne leefwijze. Er zijn momenteel nog ongeveer 15 miljoen
levensvormen, maar er waren er meer dan 30 miljoen. En wat verdwenen
is komt nooit meer terug, waardoor grote onbalens is ontstaan in de
natuur.

Dat probeert men te CERN nu op een andere wijze met de LHC, en met
HAARP via Teslatorens. Zij bouwden de piramides op speciale
15
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Herstel van het Bewustzijnsraster (het Christusbewustzijn)
De mensheid op zich is niet in staat geweest om zelf het bewustzijnsraster
tijdens de 13,000 jaar te herstellen. Hogere machten zijn zich ermee gaan
bemoeien. De mensheid –en wij zijn daar een klein deel van- zoekt het
altijd in de verkeerde hoek. Wij zijn op de kruispunten van dit raster in
de aarde de afgelopen eeuw militaire basissen gaan bouwen, met als doel
om er de controle over te verkrijgen. De illuminati en machthebbers
willen niet dat de mensheid bewust wordt en hoger bewustzijn verkrijgt
indien het raster hersteld is. De illuminati ontdekten in de zestiger jaren
dit raster en de werking ervan. Zij begonnen terstond met het bouwen van
militaire bassissen op de krachtplaatsen of knooppunten. De vormen van
de bouwwerken dragen codes, en die zijn gericht op de tot standkoming
van de Gulden Snede. Drie getallen die iets zeggen over de lengte- en
breedtegraden van de krachtplaatsen in het raster. Het is een
precisieraster waarmee alle levende dingen met elkaar worden
verbonden, of zich kunnen verbinden. Buitenaardsen of Engelen zijn
betrokken bij de bouw en het herstel van dit raster.
Een eiland werd oudtijds
gezien als een cirkel, een
nul of loo, zonneheiligdom
en energiecentrum. Daar
zijn in Nederland nog
plaatsen naar genoemd,
zoals het plaatsje De Nul
(Overijssel), en bij Putten ligt Nulde, en veel plaatsen die met loo
eindigen.
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vijfhoeken of pentagons als vlakken, en in het pentagram is 22 maal de
Gulden Snede aanwezig. Het 3e raster is dus door een Engel gebouwd,
een Hogere Intelligentie, en zonder dit raster zou er geen ascentie of
overgang naar Hoger Bewustzijn mogelijk wezen. Dan zouden wij
vervallen in toale chaos en zelfvernietiging. Dat gevaar is reëel aanwezig,
gezien alle nuclaire bommen en andere massavernietiginswapens die de
mensheid heeft geproduceerd. Er zijn momenteel 5 atoom-grootmachten
op aarde, nl. China, Engeland, Frankrijk, Amerika en Rusland. Verder
zijn er landen als Pakistan, Israel, India, Noord Korea, en waarschijnlijk
ook Zuid Afrika die over kernwapens beschikken. In totaal zouden er
ongeveer 15.000 kernwapens bij elkaar zijn. De Russische Tsar-bom kan
–indien op New York afgeworpen- 7,6 miljoen mensen doden en 4,2
miljoen mensen verwonden.

Er bevinden zich in hoofdzaak drie rasters rond de aarde, waarvan het
eerste van de Aboriginals is, die dicht de Gulden Snede benaderd. En er
is een wetenschappelijk raster, wat nog ver verwijderd is van de Gulden
Snede. En er is het raster van de Schepper zelf, dat de Gulden Snee
volkomen heeft. Het bewustzijnsraster heeft de vorm van een
Dodecaëder in combinatie met de Icosaëder. In de dodecaër zijn 12

Het verschil tussen deze drie bewustzijnsrasters is dus dat het gaat om
het herstel van de Gulden Snede (symbool van volmaaktheid). De
Gulden Snee is in alle leven aanwezig, en het leven zelf heeft als drang
om de Gulden Snee – dat heeft het getal 1: 1,618- te bereiken. Dat is een
verhouding. Bewustzijn is een relatie tussen het vierkant en de cirkel,
waarvan de omtrekken ervan hetzelfde zijn. Men noemt dat de squaring
of the circle (het vierkant maken van de cirkel). Dan pas is de mensheid
verbonden met de natuur. Wij zijn nu nog vervreemd van de natuur, door
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onze tegennatuurlijke instellingen. Vandaar dat wij als mensheid de
wereldproblemen niet naar behoren kunnen oplossen. Wij leven nog in
ons eigen ego. Vandaar oorlogen, dwang, geweld, uitbuiting,
verwoestingen, etc.

Wij zijn ons eigen nest aan het bevuilen en afbreken. Wij zijn
zelfmoordenaars door onze tegennatuurlijke leefwijze. Wij zijn bezig met
een vorm van kannibalisme door dierlijk vlees te eten, waardoor wij in
ons denken en doen niet bij de Gulden Snee van volmaaktheid kunnen
komen. Wanneer de Engelen niet ingrijpen en of mee zouden werken
aan het herstel van het bewustzijnsraster, zou het binnen korte tijd met de
mensheid afgelopen zijn. De aarde kan wel zonder de mens, maar de
mens kan niet zonder de aarde. En de aarde zijn wij aan het verwoesten,
waardoor enorme rampen zich aankondigen. Dat de Engelen of Hogere
intelligenties betrokken zijn bij het herstel wordt zichtbaar in de
zogenaamde graan- en steencirkels. Ongeveer 20% van deze cirkels zijn
door mensen gemaakt, maar de anderen niet. Uit de geometrische
vormen van de cirkels blijkt dat ze niet door mensen kunnen zijn
gemaakt, maar dat ze dienen als boodschappen voor ons dat de Engelen
met ons bezig zijn om het menselijke ras te laten overleven, althans een
rest of overblijfsel ervan. Het bewustzijnsraster zou rond 1988-1989
gereed zijn gekomen, zodat de hergeboorte van de mensheid zou kunnen
gaan plaatsgrijpen. Dat raster is dus een Icosaëder verbonden met de
Dodecaëder. In 1988./89 zijn wij begonnen met de bouw van De
19
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Pentahof, waarin de vormen van de Dodecaëder en Icosaëder
overheersen. De geboorte van het energetische lichaam van de aarde kon
daarna plaatsvinden. Dat zou volgens Drunvalo hebben plaatsgevonden
rond 2008 op het eiland Moorea in de Stille Oceaan, waar verschillende
vertegenwoordigers van de oude natuurvolkeren zich hadden verzameld,
om bij de geboorte van het Bewustzijnsraster aanwezig te zijn. Dat vond
plaats in de vorm van de vijfpuntige ster, als steenkring. Er staan op
Youtube 9 video’s waarin Drunvalo dit uitlegd en toont. Zie:
https://www.youtube.com/watch?v=D4RLMUw8-GI&t=3s
http://www.galacticfacets.com/earth-energy-grid---global.html
In deel 2 zullen wij dieper ingaan op deze materie en zien hoe de elite
zich voorbereidt op een wereldomvattende zeer grote ramp en crisis, die
zich aankondigt o.a. door de verhoogde activiteit van de Yellowstonesupervulkaan. Hierna nog enkele gegevens ter overdenking:

Experts Claim Earth’s Magnetic Poles Overdue to Flip:
‘Could Cause Chaos in Everything’
Posted: 21 Jul 2017 09:00 PM PDT
Scientists are only just beginning to comprehend the dramatic impact
that magnetic fields have on our lives, and indeed all life on earth. And
now, they fear that the poles are rapidly shifting, and could indeed
flip in our lifetimes. A state of constant change, and the potential for
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drastic shifts, has made airline travel, communications, the electric,
satellites and other infrastructure incredibly vulnerable.
Some of the effects have already been experienced on a low level, and we
should take heed of the warnings they give.
Eerily, the very forces of electromagnetism that are used in
communications, physics and other branches of science are also integral
to brain function, weather patterns – and importantly, the planet’s
exposure to solar radiation.
Any major disruptions or alterations in this fabric around earth could
undo normalcy and trigger utter chaos and destruction.

http://www.activistpost.com/2017/07/tech-billionaires-secretly-fundingplan-break-human-race-matrix.html
http://www.activistpost.com/2017/07/cia-mind-control-morphedpsychiatry.html
CIA Mind Control Morphed into Psychiatry?
TOPICS:CIAJon RappoportMental Healthmind control
.
Van Ria Feskens over grids:
Een grid is een onstoffelijk, fijnmazig gevormd
matrixnet, verbindingen van geometrische vormen, zo groot als de aarde
zelf. Van ieder wezen (plant, dier, mens) is er minimaal een grid die het
leven op aarde mogelijk maakt.
Afhankelijk van de geometrische vorm is ook het bewustzijn. Hoe
complexer de vorm, hoe hoger het bewustzijn. Zonder grid sterft je
soort uit. Er zijn miljoenen grids rond de aarde, waarvan er veel aan het
verdwijnen zijn. De mensheid heeft er nu drie.
1. Een oorspronkelijk grid. Dat is nog erg primitief, vergelijkbaar met
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de Aboriginals, maar wel verbonden met de aarde.
2. Het grid van een geïndustrialiseerde samenleving. Daar is de
moderne mens op aangesloten. Dit grid heeft dualiteit en
heersen/overheersen als kenmerk, zonder enige connectie met de aarde
zelf. Dat is vernietigend voor alles wat leeft ( ook voor ons) als we
daarop aangesloten blijven.
3. Een nieuw (harmonieus)grid in aanbouw klaar in 2012-2015. Een
herstelpoging na de beschadiging van 13.000 jaar geleden.
Allereerst is het de bedoeling van alle bewustzijnsvormen om ergens in
het universum te verblijven (wonen), te evolueren (complexere vorm
van het grid te creëren) en er weer weg te wezen, zonder vernietiging
van de gastheer/vrouw/planeet. Vergelijk dit bij landschappen en de
daarop grazende kuddes. Voordat alles echt kapot is trekken ze verder.
De daaropvolgende kudde van een ander soort eet hele andere dingen en
heeft geen last van hun voorgangers. Het landschap ondervindt geen
blijvende schade. Pas als dezelfde kudde niet weg gaat door
bijvoorbeeld gevangenschap wordt het landschap bedreigd door
definitieve vernietiging, maar de kudde op den duur ook!
De aarde zoals we die nu kennen is niet onze eerste planeet die wij
gebruiken voor onze evolutie. Ze is heel jong bij ons vergeleken. Ook
de aarde zelf kent al vele voorgangers, voordat wij er kwamen.
Wij zitten nu echter op deze planeet aarde gevangen!!! Hoe komt dat
dan? En wat heeft dat dan met de grids van doen?
Ongeveer 13.000 jaar geleden is er door enkele hoog geëvolueerde
mensen (Atlantis) een experiment foutief uitgevoerd. De boel ontplofte,
er kwamen scheuren in de dimensie-lagen en daardoor konden er
wezens die niet in onze dimensie thuis hoorden bezit van de mensen
nemen. Als gevolg daarvan is het hoge bewustzijn dat de mensheid toen
bezat, gekoppeld aan de grids vernietigd.
De mensheid kwam hierdoor weer in een oerstaat, terug bij af. Het
herstel is door opgestegen meesters ter hand genomen en heeft 13.000
jaar geduurd. In die tijd is er op aarde heel wat gebouwd om de energie22
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grids op een juiste plaats te verankeren. Te denken valt aan de
piramides, Stonehenge en 83.000 andere bouwwerken op de aarde. Die
zijn er echt niet ”zomaar”.
Ook begonnen veel mensen in hun meditaties opdracht te krijgen om
ergens heen te gaan en daar kristallen te plaatsen. Ca. 150.000 mensen
hebben in die jaren zo’n 1 miljoen kristallen in de Aarde geplaatst, wat
leidde tot een sterke verbetering van het grid.
Dat nieuwe bewustzijnsgrid is zich nog steeds aan het vormen en
ontwikkelen. Als dit af is, volgens deskundigen vóór 2015,maakt de
mensheid een grote evolutiestap, op weg naar herstel, naar een
harmonieus grid. Vanuit dat nieuwe bewustzijn is het mogelijk om de
schade die wij met zijn allen aan de aarde hebben toegebracht te
herstellen en haar dan uiteindelijk te verlaten volgens het oorspronkelijk
plan in het oneindige verhaal.
Tot hier gekomen, zou je sceptisch kunnen zeggen wat een onzin.
Alleen ergens in jouw hart zal de waarheid resoneren. Mogelijk dat
deze kennis in jou wakker gemaakt wordt. Onderzoek daarom jouw
eigen waarheid hierin.
Wil jij na het lezen van deze bijzondere informatie jouw persoonlijke
bewustzijn verhogen? Pak dan je individuele blokkades in je
eigen raster aan. Ik wil je daarbij helpen. Mail me voor een afspraak.
Bovenaan vind je de gegevens.
Ria Feskens, juni 2010
https://www.youtube.com/watch?v=mP92bouRnWI
https://www.youtube.com/watch?v=rnB99SVXRuY

23

24

No.1061

