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Inleiding

In de profeet Haggaï lezen wij het volgende:

20  Het woord van JHWH nu geschiedde ten tweeden male tot

Haggai, op den vier en twintigsten der maand, zeggende:

21 Spreek tot Zerubbabel, den vorst van Juda, zeggende: Ik zal de

hemelen en de aarde bewegen.

22 En Ik zal den troon der koninkrijken omkeren, en verdelgen de

vastigheid van de koninkrijken der heidenen; en Ik zal den wagen

omkeren, en die daarop rijden; en de paarden, en die daarop rijden,

zullen nederstorten, een iegelijk in des anderen zwaard.

23  Te dien dage, spreekt JHWH der heirscharen, zal Ik u nemen, o

Zerubbabel, gij zoon van Sealthiel, Mijn knecht! spreekt JHWH, en

Ik zal u stellen, als een zegelring; want u heb Ik verkoren, spreekt

JHWH der heirscharen.

Wij mensen op aarde krijgen de gelegenheid om ons waar te maken, om

te laten zien wat er in ons zit. Het gaat hierbij om dat wat wij met ons

eigen nest doen, met de aarde als ons woonverblijf. En ook wat wij met

onszelf, met onze kinderen en de andere mensen doen en hebben gedaan.

De aarde is onze thuisplaneet, waarop wij moeten leven en zien te

overleven. De aarde voedt ons, dus moeten wij daarmee heel voorzichtig

omgaan. De lucht voorziet ons van zuurstof (21%) en daarop dienen wij

heel zuinig te zijn.  De zeeën op aarde voorzien ons van fris water, en ook

daarop dienen we zeer zuinig te zijn. Het vuur en elektra kan zeer

gevaarlijk zijn, net als de andere elementen, en ook daarmee dienen wij

heel voorzichtig te werk te gaan. Maar wat zien we wereldwijd voor ogen,

vooral de laatste 100 jaren?   Wij leven als dwazen en bevuilen ons eigen

nest op ongewone zeer onhygiënische wijze. Door ons toedoen zijn de

laatste eeuw veel dier- en plantensoorten uitgestorven. Wij zijn bezig

atomaire zelfmoord te plegen. Lees vooral eens het boek van Ervin

Laszlo: Het Chaospunt. En van Marcel Messing: Worden wij wakker?

Wie op Youtube de video’s van Drunvalo Melchizedek wil bekijken, met

Nederlandse ondertiteling, dient te zoeken naar: "De Maya van de

eeuwige tijd".  Het zijn een 17 tal korte video’s die heel leerzaam zijn, en

waarvan u in onderstaande informatie veel kunt terugvinden. Kijk niet te

snel vreemd op wat de Maya’s doen aan ceremoniën en dergelijke, want
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het zijn natuurvolkeren. Wij zijn ver-vervreemd van de natuur en

begrijpen niet meer wat het boek der natuur ons te zeggen heeft. Het

christendom heeft ons een boek met letters gegeven, waarvan men zegt de

inhoud van kaft tot kaft te geloven. De natuur is echter het enige ‘boek’

dat onze Schepper Zelf geschreven heeft, dat onfeilbaar is en niet liegt.

Wie dat kan lezen, is wel-gesteld en dwaalt niet. Natuur-kunde is dan ook

van het allergrootste belang om juiste informatie en kennis op te doen

aangaande de tijden en cycli.

De christelijke kerk heeft helaas in woord en geschrift de mensen op een

dwaalspoor gezet. De vorige paus bekende het eerlijk aan het eind van

zijn leven, door te zeggen: "Wij hebben de hele droom over de hel

verzonnen, want er is er geen. De hel en satan dienden enkel om de

mensen onder controle te houden". 

Poolwisselingen

Men kan op internet veel lezen over komende poolwisselingen. 

Een fysieke poolwisseling begint altijd met een magnetische

poolwisseling. Die magnetische poolwisseling is al geruime tijd in

werking gezet.  Ruim 40 jaar

geleden begonnen er al

walvissen hun koers kwijt te

raken, zodat ze strandden op

d i v e r s e  p l a a t s e n .  H e t

magnetische veld van de aarde

is aan het afzwakken.  Het is

een vaststaand feit, zeggen

wetenschappers, dat binnenkort

o f  e l k  m o m e n t  e e n

magnetische poolwisseling kan

en zal plaatsvinden. Een magnetische poolwisseling kondigt zich

langzaam maar zeker aan. Wanneer een magnetische poolwisseling

plaatsvindt en het magnetisch veld van de aarde tot nul komt, hebben wij

nog twee tot drie weken de tijd voordat de fysieke poolwisseling zal

plaatshebben. Een fysieke poolwisseling voltrekt zich echter binnen 20

uur. Ergo, op slechts één enkele dag voltrekt zich een totale transformatie

van de aarde!
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Wat zegt de bijbelse profetie daarover?   

Jesaja 66:8  Wie heeft ooit zulks gehoord? Wie heeft dergelijks

gezien? Zou een land kunnen geboren worden op een enigen dag?

Zou een volk kunnen geboren worden op een enige reize? Maar Sion

heeft weeën gekregen, en zij heeft haar zonen gebaard.

De aarde is vrij massief, en om de aard-as te laten kantelen is veel energie

nodig.  Hoe kan de aarde dan ineens omklappen? In Jesaja 24 staat dit

voorval omschreven:   
17  De vrees, en de kuil, en de strik over u, o inwoners des lands!

18  En het zal geschieden, zo wie voor de stem der vreze vlieden zal, die

zal in den kuil vallen; en die uit den kuil opklimt, die zal in den strik

gevangen worden; want de sluizen in de hoogte zijn opengedaan, en de

fondamenten der aarde zullen beven.

19  De aarde zal ganselijk verbroken worden, de aarde zal ganselijk

vaneen gescheurd worden, de aarde zal ganselijk bewogen worden.

20  De aarde zal ganselijk waggelen, gelijk een dronkaard, en zij zal

heen en weder bewogen worden, gelijk een nachthut; en haar

overtreding zal zwaar op haar zijn, en zij zal vallen, en niet weder

opstaan.

21  En het zal geschieden te dien dage, dat JHWH bezoeking doen zal

over de heirscharen des hogen in de hoogte, en over de koningen des

aardbodems op den aardbodem.

22  En zij zullen samenvergaderd worden, gelijk de gevangenen in een

put, en zij zullen besloten worden in een gevangenis, maar na vele dagen

weder bezocht worden.

23  En de maan zal schaamrood worden, en de zon zal beschaamd

worden, als JHWH der heirscharen regeren zal op den berg Sion en te

Jeruzalem, en voor zijn oudsten zal heerlijkheid zijn.

Omkering van het aardmagnetisch veld 
Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Omkeringen van het aardmagnetisch veld in de afgelopen 5 miljoen jaar. Een

omkering van het aardmagnetisch veld (soms ook: magnetische ompoling) houdt

in dat de magnetische polen op Aarde van positie wisselen. Sinds ruwweg

780.000 jaar bevindt de magnetische zuidpool zich op de geografische noordpool.

Dit is niet altijd zo geweest en zal ook niet altijd zo blijven. In de geschiedenis
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van de Aarde hebben de magnetische polen al vele malen met elkaar van positie

gewisseld.

Oorzaak: De wetenschappelijke gemeenschap is verdeeld over de verklaring voor

het omkeren van het aardmagnetisch veld. Veel wetenschappers menen dat de

omkeringen te verklaren zijn met behulp van de dynamotheorie. Deze theorie

beschrijft het mechanisme dat zorgt voor het magnetisch veld van een

hemellichaam. Computersimulaties tonen dat magnetische veldlijnen kunnen

buigen door chaotische stromingen in de vloeibare buitenkern van de Aarde. Bij

sommige simulaties leidt dit tot een instabiliteit waarbij de magnetische polen van

positie wisselen. Deze verklaring wordt ondersteund door observaties van het

magnetisch veld van de Zon, dat elke zeven tot vijftien jaar omkeert (de

zogenaamde zonnecyclus). Het verschil met de omkeringen van het Aardse

magnetisch veld is dat bij de

Zon een toename van de

intensiteit van het veld wordt

waargenomen terwijl bij het

Aardse de intensiteit afneemt

voor een wisseling.

Is het veld bezig om te keren?

Er zijn enkele aanwijzingen dat

het aardmagnetisch veld op het

moment bezig is om te draaien.

S inds  men  rond  1830

systematisch metingen aan het

aardmagneetveld doet, is de

magnetische veldsterkte met maar liefst 10 tot 15% afgenomen en over de

afgelopen 2000 jaar zelfs met 35 procent. Als deze afname doorzet zal volgens

sommige bronnen, tussen nu en het jaar 4000 een omkering van het

aardmagnetisch veld plaatsvinden.

Metingen aan het magneetveld binnenin de Aarde laten bovendien verschillende

plekken in de kern-mantelzone zien waar de richting van de magnetische flux

omgekeerd is aan de op het betreffende halfrond gebruikelijke richting.
De grootste van deze is de Zuid-Atlantische anomalie. Andere omgekeerde fluxen

zijn onder de oostkust van Noord-Amerika en het (geografische)

noordpoolgebied te vinden. Metingen laten zien dat de beide anomalieën aan het
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groeien zijn en zich langzaam naar de noordpool toe bewegen. Deze bewegingen

kunnen de afzwakking van het dipoolveld aan het aardoppervlak verklaren.

De anomalieën ontstaan op de kern-mantelgrens binnenin de Aarde. In de

vloeibare buitenkern van de Aarde vinden convectiestromen plaats. Door

turbulentie in deze convectiestromen kunnen de magnetische veldlijnen worden

afgebogen tot verticale "filamenten". Als zo’n schroevendraaiervormig filament

zo wordt afgebogen dat het uit de kern loopt

en op een andere plek weer de kern in buigt,

ontstaan in de kern plekken met aan elkaar

tegengestelde magnetische flux. Wanneer de

plekken met omgekeerde magnetische flux

veel voorkomen en dichter bij de

geografische pool komen te liggen dan de

plekken met normale flux kan het hele veld

afgezwakt worden. Het dipoolveld aan het

aardoppervlak is namelijk zeer gevoelig voor

veranderingen in de poolregio’s. Om tot een complete omkering van het

magneetveld te komen moeten de plekken met tegenovergestelde flux blijven

aangroeien.

Gevolgen van een omkering

Er zijn verschillende theorieën over het gedrag van het magnetisch veld ten tijde

van een omkering. In sommige modellen valt het veld geheel weg tijdens het

omkeren, in andere is sprake van een tijdelijke afname. Wat voor invloed dit zal

hebben voor het leven op Aarde is niet geheel duidelijk. De zonnewind zal door

het tijdelijk verdwijnen van magnetosfeer zeker meer invloed krijgen in de

atmosfeer.

Door een afname van het aardmagnetisch veld staat de Aarde gedurende een paar

duizend jaar bloot aan een hogere dosis schadelijke straling. Desondanks zal de

Aarde waarschijnlijk niet aan de volle straling van de Zon komen bloot te staan.

Uit modellen blijkt dat door de botsingen van de geladen deeltjes in de

zonnewind met moleculen in de ionosfeer zich langgerekte magnetische

stromingen zullen vormen ("filamenten"), die van de dagzijde naar de nachtzijde

van de Aarde lopen. Door deze zelfmagnetisering blijft de Aarde beschermd

tegen het grootste deel van de schadelijke straling van de Zon.[1]
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Tijdens een omkering van het aardmagnetisch veld

kan door de tijdelijke vermindering van het veld de

ionosfeer geïnoniseerd raken. Het is mogelijk dat

daarbij de warmteverdeling in de atmosfeer

verandert, wat tot klimaatsverandering op het

aardoppervlak kan leiden.

Veranderingen in evenwichten van scheikundige

reacties en stromingen in de atmosfeer kunnen de

vorming van ozon beïnvloeden. Als de ozonlaag

hierdoor dunner zou worden zou meer schadelijke

UV-straling het aardoppervlak bereiken. Ook kan de vorming van wolken door

de kosmische straling worden beïnvloed, wat tot een afkoeling of opwarming van

het klimaat zou kunnen leiden. Hoe het klimaat precies door een omkering van

het magneetveld beïnvloed wordt is nog onduidelijk.

Tot zover Wikipedia

http://www.wetenschap24.nl./nieuws/artikelen/2006/mei/Aardmagnetisch

-veld-verdwijnt.html

Aardmagnetisch veld ‘verdwijnt’. Polen dreigen weer stuivertje te

wisselen. De sterkte van het aardmagnetisch veld neemt af. Sinds 1840

daalt de intensiteit met 5 procent per eeuw. Als dit zo doorgaat, zijn de

magnetische noord- en zuidpool binnen tweeduizend jaar 'even'

verdwenen, schrijven onderzoekers deze week in Science.
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De Maya’s

Er is veel over de Maya’s geschreven en gespeculeerd. Velen hebben de

Maya’s laten buikspreken, door hen in de schoenen te schuiven dat zij

zouden gezegd hebben dat de wereld op 21-12-2012 zou vergaan.  Dat

hebben de Maya’s nooit gezegd.  Er zijn ongeveer 440 Maya-stammen in

Mexico, Belize, Guatemala, etc.  die niet allen dezelfde mening hebben.

De meest natuurgetrouwe Maya-stammen hebben de afgelopen zes

eeuwen niet gesproken, niets publiekelijk bekend gemaakt. Tot voor kort

hebben zij gewezen op een zeker tijdvenster rond de speciale en cruciale

datum 21-12-2012. Dat tijdvenster omvat 7 tot 8 jaren, en begon volgens

hen op 24 oktober 2007, toen de komeet Holmes explodeerde.  Zij

noemen dit tijdvenster de ‘Eindtijd’.  Zij wijzen erop dat de volledige

transformatie van de aarde en mensheid pas komt ná 21-12-2012, en de

geboorte van de nieuwe mensheid zal plaatsgrijpen tussen 21-12-2012 en

het jaar 2015. In die tussentijd zal de fysieke aardas zich omkeren. 

Wij bevinden ons momenteel in een periode van een zeer grote

versnelling, een climax naar een eindpunt, waarna een nieuwe periode

aanvangt. De technologische ontwikkelingen wijzen hierop, maar ook de

vermeerdering van kennis. De Bijbel spreekt over wetenschap die

vermenigvuldigt zal worden, zie Daniël 12:4.

Wij vermeerderen op dit moment via computers en wereldwijd internet

onze kennis zeer snel. Waar onze verre voorvaderen 6000 jaar voor nodig

hadden, presteren wij momenteel binnen één jaar, sommigen zeggen zelfs

in één maand!  Wij rijden als mensheid momenteel in de hoogste

versnelling en kunnen niet verder dan het plafond. Slechts door een

sprong te maken kunnen we overstappen naar een nieuw tijdperk.   
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Wanneer het magnetische veld van de aarde naar nul terugvalt, wordt de

rotskorst van de aarde min of meer kneedbaar en komt de aarde vrij om

op z’n as te draaien. Wanneer te gelijker tijd Nibiru in tegengestelde

richting langs de aarde komt scheren, is het een fluitje van een cent om de

aardas te laten omkeren.  Die omkering gaat met ongeveer 30 uren

volslagen duisternis gepaard volgens de Maya Don Alejandro. Dan valt

ons gezichtsvermogen tijdelijk weg en zullen veel mensen van angst

sterven, aangezien ze niet weten wat er gaande is. 

Heel het universum heeft een elektrisch-

magnetisch bestaan. Ook ons lichaam heeft

een elektro-magnetisch bestaan. Door het

wisselen van de polen kan het geheugen bij

veel mensen worden gewist, zoals dat ook

bij een computer kan gebeuren wanneer de

elektriciteit uitvalt. Bij veel mensen die er

niet goed op voorbereid zijn zal metterdaad

hun geheugen worden gewist. Er staat in de

profetie van de Bijbel een pericoop die daarop kan wijzen, namelijk in: 

Jesaja 65:17  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.

Vanuit de ruimtevaart is bekend dat Russische astronauten in het begin

van de ruimtereizen hun geheugen verloren. Nadien kregen de astronauten

apparatuur mee om in de ruimte een elektromagnetisch veld op te

wekken. Wanneer het elektromagnetisch veld van de aarde minder wordt

en helemaal wegvalt kunnen wij ons geheugen verliezen en tijdelijk blind

worden. Wanneer wij echter voorbereid zijn en het elektromagnetisch

veld in onszelf activeren door te bidden en te mediteren, wekt dat in ons

een veldsterkte op die ongeveer overeenkomt met dat van de aarde, zodat

ons geheugen niet wordt uitgewist en wij mogelijk ook niet tijdelijk blind

zullen worden. Wij dienen het lichtvoertuig (wordt ook wel merkaba

genoemd) in en rondom ons te activeren, door actief te bidden en te

mediteren.  
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Niet alleen in de aarde is er een electro-magnetisch veld aanwezig, maar

ook rondom de aarde, wat door

de mensheid in de afgelopen

13.000 jaar gezamenlijk is

opgebouwd aan energie. Dit

veld heeft geometrische

v o r m e n ,  p e n t a g o n s

(dodecahedrons) en omvat de

gehele aarde. De NASA en de

Russen hebben dit veld in kaart gebracht.

Dit veld bestaat uit rasters die momenteel

geheel voltooid zijn en zwakker worden,

zodat wij als mensheid er klaar voor zijn

om naar een veel hoger niveau te

vertrekken. Wij zullen naar een nieuwe

zogenaamde 5e wereld gaan. Het raster

rond de aarde wat er momenteel is, gaat

verdwijnen. Het huidige raster is nog een

polariteitsraster. Er komt een nieuw raster, een eenheidsraster van liefde

en solidariteit, of noem het een raster van Christos-bewustzijn. De mythe

van Jezus wijst naar dit hogere bewustzijn.  Ten tijde van Atlantis bestond

er een wereldomvattend raster dat door de Atlanten was opgebouwd. Zij

hadden daartoe meer dan 80.000 bouwwerken zoals piramiden gebouwd

op energie-kruispunten. Er bestond toen ook al een kleine groep technici -

net als nu- die hun doel voorbij schoten. Door hun testproeven werden de

meeste mensen ziek, zoals wij dat momenteel ook zien, o.a. via

chemtrails. De testen in CERN, Fermilab en dergelijke beloven niet veel

goeds.  Tenslotte is Atlantis gezonken naar men aanneemt vanwege

technische proeven die uit de hand liepen. Het bewustzijnsniveau zakte

geheel in elkaar, en de mensheid moest opnieuw beginnen met

gehoorzaamheid. Het woord Eden en Atlantis zou overeenkomen, zodat

het verslag van Adam en Eva in de hof van Eden zou wijzen naar de val

van Atlantis. Buiten de hof van Eden moest de mensheid opnieuw

beginnen met het opbouwen van hoger bewustzijn, waardoor

transformatie van het lagere vraatzuchtige rupsenbestaan tot het hogere

vlinderbestaan mogelijk is. 
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Alle leven komt vanaf de zon en is afhankelijk van het heliumniveau in de

zon.  Ons leven op aarde is afhankelijk van het

waterstoflicht dat naar de aarde afdaalt. Dat

wisten de oude natuurvolkeren, en we zien dan

ook op afbeeldingen van Akhenaton en

Nefertite de zon afgebeeld met lange armen die

tot de aarde reikten en aan de mensen de

levenskracht gaven. 

Het heliumniveau in de zon is zo hoog dat

wanneer er 3 heliumatomen samen koolstof

vormen, er op aarde een nieuw soort licht-

energie wordt ontwikkeld, waarvan onze

evolutie afhankelijk is. Volgens wetenschappers vond op 7 augustus 1972

de eerste heliumontploffing op de zon plaats, wat volgens hen voor de

aarde één der grootste gebeurtenissen inhield. Sindsdien schoten wij als

aarde en mensheid als een pijl omhoog en vonden er ontwikkelingen

plaats die voordien niet gezien werden. Niet alleen technologische

ontwikkelingen zoals in de ruimtevaart, quantumfysica, internet,

mobieltje, etc., maar ook geestelijk/spirituele ontwikkelingen, waardoor

de echte waarheid naar boven is gekomen.  De technische ontwikkelingen

zijn weliswaar fenomenaal, maar deze kunnen wij alleen in ons

polariteitsbestaan (een vraatzuchtig rupsenbestaan) gebruiken, en niet in

ons éénheidsbewustzijn, (een vlinderbestaan). Alsdan hebben wij die

technische hulpmiddelen niet meer nodig, maar kunnen wijzelf tijdreizen

maken, levitatie toepassen, etc. De Atlanten kenden speciale technieken

waarmee zij piramiden bouwden vanboven naar beneden in zeer korte

tijd. De Maya’s leven al gedeeltelijk in dit nieuwe eenheidsbewustzijn,

daar zij elkaar groeten met de volgende groet ‘lak-ech’, wat zoveel

betekent als: Jij bent een andere mij, en ik ben een andere jij! 

Over deze komende nieuwe tijd staan de profetieën in de Bijbel vol goed

nieuws, alleen zijn ze onder gesneeuwd zodat het zicht erop nagenoeg

verdwenen is. Lees o.a. Jesaja 65:17 en het vervolg. 
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Door de komende grote omkering en regeneratie zal het oppervlak van de

aarde drastisch  veranderen. In de Bijbel wordt deze grote omwenteling en

regeneratie aangeduid als "de oordeelsdag".  De Bijbel geeft niet aan dat

deze omwenteling 30 uren in beslag neemt, zoals de Maya’s dat stellen,

maar drie nachten en drie dagen, dus 72 uren duurt. Zie onze brochures

149, 457 en 571.

Hoe kunnen en moeten we ons op deze grootse

gebeurtenis voorbereiden?  Vooral rustig en

kalm blijven, want angst is de slechtste

raadgever. Ervan overtuigd zijn dat het goed

komt, daar de rups even moet inslapen in zijn

cocon, om daarna als vlinder te mogen ontwaken

door nieuwe energieën.  

Voorbereiding dient te geschieden vanuit ons

hart. Ons verstand verzet zich ertegen, dat is een

ego, afgescheiden van de ware realiteit. Alleen ons hart is verbonden met

de realiteit, en dient afgestemd te zijn op de frequentie van de aarde.  Ons

hart vormt een eenheid met heel het universum, en weet dat heel het leven

één is. Het gaat om de juiste vibratie van ons hart, zodat deze

overeenstemt met de vibratie van de aarde, én met die van de zon, én met

die van de Melkweg. 

Z i e  v e r d e r  J a n  W i c h e r i n k :  G a l a c t i s c h e  K r u i s e n

http://www.soulsofdistortion.nl/dutch/great%20celestial%20conjunction

%20crosses2.html

Wanneer het aardmagnetisch veld dus naar nul terugvalt, hebben we nog

2 - 3 weken de tijd voordat de fysieke poolwisseling plaatsgrijpt. In die

korte tijd kunnen wij er ons helemaal op toeleggen hoe we dat gaan

overleven. Kinderen zullen er weinig moeite mee hebben, dus wees daar

niet ongerust over. Ouderen hebben het er veel moeilijker mee om hun

oude ego af te leggen en vanuit hun hart te gaan leven. Hierover straks

meer. 

Wetenschappers hebben het magnetische veld van de aarde bestudeerd in

de zeventiger jaren van de vorige eeuw.  Ze zagen zoveel gebeuren dat ze
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ervan overtuigd raakten dat

de polen zich spoedig

zouden omkeren, maar

mochten dit van de

regering niet naar buiten

brengen. Elke 13.000 jaar

is er een magnetische

poolwisseling, gevolgd

d o o r  e e n  f y s i e k e

poolwisseling.  Momenteel

bevinden wij ons exact op

hetzelfde punt als 13.000

jaar geleden, dus aan het einde van een cyclus in de precessie van de

equinoxen.  Volgens sommige wetenschappers zijn de magnetische polen

reeds omgedraaid kort voor 21-12-2012.  Elk moment kan nu vervolgens

de fysieke poolwisseling plaatsvinden, die 20 uren in beslag zou nemen. 

De aardkorst is 30 - 60 km dik en daaronder bevindt zich een mantel, en

een bovenmantel verbindt de kern van de aarde met de korst. Wanneer het

magnetisch veld tot nul daalt, zullen na een week of twee de rotsformaties

in de aardkorst kneedbaar worden, zodat de buitenkorst vrij kan

ronddraaien. Wetenschappers hebben berekend dat de noordpool 16-17

graden ten opzichte van nu richting Rusland zal worden verplaatst.  

Het aard-oppervlak zal geheel veranderen, en wij zullen de huidige

landschappen niet meer terug kennen. Hoge bergen zullen wegzakken, en

lage delen zullen omhoog komen. Nederland als een laagland zal een

hoogland worden. Bergruggen als de Rocky Mountains, de Himalaya en

anderen zullen wegzakken, versmelten, zoals de profetieën dat ons

zeggen, zie:

. Micha 1:4  En de bergen zullen onder Hem versmelten, en de dalen

gekloofd worden, gelijk was voor het vuur, gelijk wateren, die uitgestort

worden in de laagte.

Nahum 1:5  De bergen beven voor Hem, en de heuvelen versmelten; en

de aarde licht zich op voor Zijn aangezicht, en de wereld, en allen, die

daarin wonen.

Amos 8:8  Zou het land hierover niet beroerd worden, en al wie daarin

woont treuren? Ja, het zal geheel oprijzen als een rivier, en het zal heen en

weder gedreven en verdronken worden, als door de rivier van Egypte.
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9  En het zal te dien dage geschieden, spreekt JHWH,

dat Ik de zon op den middag zal doen ondergaan,

en het land bij lichten dage verduisteren.

9:5  Want JHWH der heirscharen is het, Die het land

aanroert, dat het versmelte, en allen, die daarin

wonen, treuren; en dat het geheel oprijze als een rivier,

en verdronken worde als door de rivier van Egypte.

6  Die Zijn opperzalen in den hemel bouwt, en Zijn

benden heeft Hij op aarde gefondeerd; Die de wateren

der zee roept, en giet ze uit op den aardbodem; JHWH

is Zijn Naam

Wij gaan de nieuwe tijd binnen, die door de Maya de 5e

wereld wordt genoemd. In totaal kennen zij negen

werelden. Niet dat er na de 5e nog eens vier zouden

volgen. Nee, vijf is het middelpunt van die negen

w e r e l d e n ,  d a t  w i l  z e g g e n  d a t

er aan elke kant vier zijn. Dat wijst op perfecte balans,

op volmaakt evenwicht.  Er volgt hierna geen hogere wereld meer. Er is

ook geen hoger bewustzijn voor ons mensen weggelegd dan dit van de 5e

wereld, waarin liefde en eenheidsbewustzijn functioneren. Alsdan kunnen

wij niet meer in dezelfde fouten vallen van de technische elite-groep van

Atlantis, die hun eigen land eraan waagden. 

http://www.infinitelymystical.com/essays/et-2012.html

Wat de meeste mensen de laatste tijd is ontgaan, is dat er tegelijk met het

aflopen van de Grote Jaarcyclus (de Ouroboros) nóg een voorname cyclus

eindigde, namelijk die van het Universum. Wij zullen overgaan als

universum naar een nieuw universum van het 144e dimensionale niveau,

de komst van het Nieuwe Jeruzalem vanuit de hemel, en wat in de Bijbel

de ‘Nieuwe Hemelen’ worden genoemd. Er komt niet slechts een nieuwe

aarde, maar er komen ook nieuwe hemelen (meervoud), zie de volgende

teksten:
 Jesaja 65:17  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.

2 Petrus 3:13  Maar wij verwachten, naar Zijn belofte, nieuwe hemelen en een

nieuwe aarde, in dewelke gerechtigheid woont.
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Het nieuwe werkt net als de muziek-octaven, steeds naar een hoger

niveau.  Wij moeten ons vandaag de dag realiseren dat wij als mensheid,

die ongeveer 7 miljard zielen omvat, op het punt staan te evolueren naar

een volgend hoger niveau, een nieuw octaaf. Let maar op hoe snel de

ontwikkelingen in de wereld zich momenteel voltrekken, zowel positief

als negatief. Die polariteiten waarin wij nu leven zullen spoedig gaan

verdwijnen, om naar een eenheidsbewustzijn over te gaan. 

Die overgang is gaande en zal zich binnen zichtbare tijdsruimte

voltrekken, als een nieuwe geboorte, een regeneratie. Wat ermee gepaard

zal gaan aan aardse rampen en grote veranderingen kunnen wij o.a.  lezen

in de profeet Nahum:
Nahum 1:3 JHWH is lankmoedig, doch van grote kracht, en Hij houdt

den schuldige geenszins onschuldig. JHWH’s weg is in wervelwind, en

in storm, en de wolken zijn het stof Zijner voeten.

4  Hij scheldt de zee, en maakt ze droog, en Hij verdroogt alle rivieren;

Basan en Karmel kwelen, ook kweelt de bloem van Libanon.

5  De bergen beven voor Hem, en de heuvelen versmelten; en de aarde

licht zich op voor Zijn aangezicht, en de wereld, en allen, die daarin

wonen.

6  Wie zal voor Zijn gramschap staan, en wie zal voor de hittigheid Zijns

toorns bestaan? Zijn grimmigheid is uitgestort als vuur, en de rotsstenen

worden van Hem vermorzeld.

7 JHWH is goed, Hij is ter sterkte in den dag der benauwdheid, en Hij

kent hen, die op Hem betrouwen.

8  En met een doorgaanden vloed zal Hij haar plaats te niet maken; en

duisternis zal Zijn vijanden vervolgen.

9 Wat denkt gijlieden tegen JHWH? Hij zal zelf een voleinding maken;

de benauwdheid zal niet tweemaal op rijzen.

De geboorte van de nieuwe tijd voltrekt zich

via barensweeën. Die benauwdheid zal geen

tweemaal komen, maar voltrekt zich in korte

tijd. Het gaat gepaard met grote en

wereldomvattende natuurrampen. Wij dienen

ons dit heel goed te realiseren. De vorige

keren dat de polen van de aarde zich wisselden

hebben enkele Atlantiërs het overleefd in
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http://reflectionmaat.blogspot.nl/2010/12/zonnevlam-en-celdeling-mitose.html

boten. Dat was voor hen de enige manier om te overleven. Sommige

Atlantiërs zagen de bui reeds lang van tevoren hangen en bouwden

schepen. Vandaag de dag zijn er reddingsboten (lifeboats) waarin men op

een veel betere wijze bestand kan zijn tegen het komende natuurgeweld.

Wij hebben daar reeds eerder op gewezen in brochure 667 Het Arcadia-

project. Zie ook de volgende website:

http://preppers.nl/forum/threads/3223-Lifeboot-Het-beste-overlevingsmid

del-bij-een-vloed-tsunami-poolwisseling-ed/page3

Niet alleen natuurgeweld, maar ook vanwege andere dreigingen, zoals

onderstaand bericht, is een reddingssloep aan te bevelen. Na de 2e

wereldoorlog zijn er tsunami-bommen getest, o.a. bij Nieuw Zeeland.

Deze dreiging is levensgroot aanwezig. 

 ""Oorspronkelijk bericht door Van Heeswijk  
Het is bekend dat o.a. de Russen nucleaire torpedo's hebben waarmee je een

kunstmatige tsunami kunt veroorzaken. Een enkele onderwater nucleaire explosie

in de Noordzee veroorzaakt een tsunami die de kustgebieden overstroomt van

Nederland, Engeland en België en de vloedgolf in de richting van het nauw van

Calais (trechtervormig) alleen maar verder verhoogt. De Noordzee is een ideaal

target voor een dergelijk wapen.""
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 De eerste 8 cellen

Er is een fysieke voorbereiding noodzakelijk om te kunnen overleven,

maar ook een mentale voorbereiding vanuit ons hart. De fysieke

voorbereiding is omschreven in brochure 667. De mentale en spirituele

voorbereiding vanuit het hart zal er ongeveer als volgt uitzien:

 

Ons lichaam is te vergelijken met een heilige tempel, waarin het hart te

vergelijken is met het heilige der heiligen. Wanneer een mannelijke

zaadcel met een vrouwelijke eicel samensmelten

ontstaat er een vruchtje, een zygote. Dan gaan de cellen

zich delen. Bij 512 cellen vormt er zich een torodiaal

veld dat hol is, wat het begin is van ons hart. Wij

bestaan een kort poosje in de baarmoeder als hart-

mensje, dus enkel hart. Vanuit het hart wordt de rest

van het lichaam opgebouwd. In ons hart bevindt zich

een kleine ruimte waaruit vandaan de schepping van

ons lichaam plaatsheeft. Dus vanuit ons hart worden o.a. onze hersenen

geschapen, aangemaakt. In die kleine ruimte zetelt de levenskracht, de

geest die alles voortbrengt om

ons tot mens te maken. Er

heeft een val en mutatie

plaatsgehad waardoor de

levensgeest niet langer in ons

hart kon blijven wonen, maar

vertrokken is naar onze

hersenen. Daar ontwikkelde

deze geest zich tot een zeer

sterk ego. Tegelijk verloren

wij hiermee onze ware

wijsheid en Godskennis.  De

kracht en energie van ons hart en het geheugen in ons hart, is wel 5000

maal sterker dan die van onze hersenen. 

Zie brochure 543  over het geheugen van het hart. 

Duidelijk is dat de Schepper en de schepping beoogt dat wij ons hart

dienen te gebruiken als bron van wijsheid en kennis, en niet onze

hersenen, die gepolariseerd werken, door middel van twee hersenhelften.
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Ons hart vormt een eenheid.

M o m e n t e e l  e c h t e r

controleren onze hersenen

ons hart, terwijl het precies

andersom dient te zijn

volgens de scheppings orde. 

Het eerste lichaamsdeel wat

uit het hart wordt gevormd,

dus na de 512 cellen, is de

tong. De tong is fysiek met

ons hart verbonden, en

wanneer wij de punt van onze

tong tegen ons gehemelte

aanleggen kunnen wij onze

hersenen controleren van uit ons hart. Intuïtie schuilt in ons hart, en niet in

onze hersenen. Onze hersenen hebben geen wijsheid, ons hart wel. De

Bijbel geeft aan dat ons hart na de terugval gesloten is, versteend, zie :

Ezechiël 36:26  En Ik zal u een nieuw hart geven, en zal een nieuwen geest

geven in het binnenste van u; en Ik zal het stenen hart uit uw vlees

wegnemen, en zal u een vlesen hart geven  

Er zijn dan ook op aarde velen met een dwalend en gesloten hart,

onoprecht. Daarvan moeten wij genezen worden, om oprecht van hart te

zijn.  Er dient een zuivering plaats te vinden.

http://www.davidicke.com/forum/show

thread.php?t=32453&page=79

Op onderstaande website kunt u lezen

dat wetenschappers de zogenaamde

Fermi-bubbles hebben waargenomen

in het hart van de Melkweg. Dat is een

energie die o.a. tijdens het Galactische

Kruis op 21-12-2012 is opgewekt en

momenteel het universum in wordt

gezonden.  Het kondigt de nieuwe

geboorte van het universum aan,
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Fermi-bubbles en  celdeling

waarin ons zonnestelsel deelgenoot is. Op onderstaande afbeelding staan

links twee cellen die zich delen, en rechts staan de Fermi-bubbles.

http://news.yahoo.com/giant-gas-geysers-erupting-milky-way-galaxy-181

157362.html

Door de C.S.I.R. Organization in Australië zijn grote gasspuwende geisers

waargenomen in het hart van de Melkweg. Volgens Ettore Carretti van dit

instituut bevatten deze wolken grote hoeveelheden elektromagnetische

energie. Ze bevatten ook gamma-stralen. Men gebruikt om deze wolken te

detecteren de Parkes Radio Telescope. De wolken of bubbles zijn

ongeveer 13.000 lichtjaren hoog en breed. Het gas dat vrijkomt bij

dergelijke supernova - explosies in de Melkweg is sterk magnetisch

geladen. Hoe dat magnetisch veld in het hart van de Melkweg wordt

opgewekt, is voor de wetenschap nog een vraag. Het is er, en het wordt het

universum in geslingerd en is van invloed op de zon, en via de zon weer

op de aarde. Tijdens de Galactische Kruisen van 21-12-2012 lijnden het

hart van de aarde én het hart van de zon én het hart van de Melkweg met

elkaar. Uit deze conjunctie of kosmische samenhang worden als levensei

de nieuwe hemelen en nieuwe aarde verwekt. Deze kosmische zygote

groeit aanvankelijk inwaarts tot 512 cellen, net als het menselijke embryo.

Dus op verborgen wijze, om daarna uitwendig te groeien. 

Dit vereist nadere uitleg.  Ons persoonlijke karakter is verbonden met of

aan de eerste 8 cellen van het menselijk embryo in de baarmoeder, het

levensei. Deze 8 cellen vertellen ons precies wie wij zijn en wat wij

worden. De oude Egyptenaren wisten dit reeds en kenden aan elk van de 8

cellen een karakteristiek toe. Volgens hen waren er 8 elektrische circuits

of 8 energiecentra’s (chakra’s) in het embryo van 8 cellen aanwezig. Die
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Deze vlinder heeft het getal 88 

vormen tezamen de 8 basispunten van de tetrahedron, een geometrisch

lichaam.  Van deze 8 cellen zijn er 4 mannelijk en 4 vrouwelijk.  De eerste

tien celdelingen zijn inwaarts in de zygote, die bestaat uit een mannelijk

zaadje en vrouwelijk eitje dat samengesmolten is en zich daarna begint te

delen. De eerste 10 delingen gaan van 1 naar 2, naar 4,

naar 8, naar 16, naar 32, naar 64, naar 128, naar 256,

tot 512.  Het getal 512 geeft een zeer belangrijk

omslagpunt aan, want daarna begint de celdeling

uitwendig. De 512 cellen vormen ons hart, waaruit ons

verdere lichaam wordt opgebouwd. Het getal 512 is

dus heel belangrijk, daar het de basis is voor fysieke

en geestelijke groei. 

Op gelijke wijze wordt ook de nieuwe wereld

gebouwd, eerst als levensei met inwendige verborgen

groei, en daarna de uitwendige manifestatie.  

Wij mensen -én het gehele universum- heeft een

elektromagnetisch bestaan, zijn bezield met de

levensgeest. Wanneer precies ons hart begint te tikken,

en wanneer precies het nieuwe universum  naar buiten begint te treden, is

wellicht niet exact vast te stellen. Maar we kunnen wel aan symptomen

ongeveer het moment verwachten dat het

aanbreekt. En dat kan momenteel (media 4

januari dat wij dit schrijven) niet ver meer

van ons af zijn.  Het getal 512 is een soort

sleutel die in het kosmische slot past, maar

hoe dat cijferslot exact werkt is nog

onbekend.  Het getal 512 = 8 x 8 x 8,  het

getal van de Christos-kracht, de numerieke

getalswaarde van Jezus. De natuur kent 8

patterns, vormen

http://www.brucerawles.com/files/RichardFeatherAndersonJuly2007Ashla

ndEvents.html

De illuminati werken ook met het getal 888, aangezien 2 x 888 1776 is, de

oprichting van de orde van Adam Weishaupt, en de vestiging van de USA.

Wat betekent voor hen het kosmische omslagpunt? En wanneer?   
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http://www.floweroflife.org/egg%20of%20life.jpg

http://earthsoulscience.com/images/Ancien4.jpg

http://www.feandft.com/sphpackanim.gif

Rendering of 8 cell stage of fertilized egg

http://www.sciencedaily.com/images/2...0709084020.jpg

De illuminati hebben op het

Amerikaanse Grootzegel ook een

piramide afgebeeld, de zogenaamde

Merovinger-piramide, die een

andere basishoek heeft dan de Grote

Piramide. Ook de illuminati streven

naar hoger bewustzijn en trachten

dat via techniek o.a. te CERN en

Fermilab te bereiken. De oude

piramiden waren er om het

bewustzijn van de mensen op aarde

te verhogen, om het energieraster

rond de aarde op te bouwen via

grids’ (energielijnen). Dit raster is

af te meten via drie speciale codes

die in de piramides aanwezig zijn, nl.. van 15 graden x 15 minuten x

1.6000 seconden = 360 graden, de cirkel. In 1989 zou het precisieraster

gereed zijn gekomen, dat een icosaëder vorm heeft met pentagonale

verbindingen. Het heeft met geomantiek te maken, waar men op de

website van Richard Feather Anderson meer over kan lezen. Het blijkt dat

de natuur slechts 8 vormen nodig heeft om alle leven te scheppen en in

stand te houden. Geometrie speelt dan ook een zeer belangrijke rol in de

schepping, daar het hét grote scheppingsgeheim is om energie om te zetten

in materie. En daarna is geometrie de gids voor en in de groei van alle

levensvormen.  Wanneer de eerste menselijke cel zich deelt tot 8 cellen,

bevatten deze 8 cellen het volledige DNA voor ons lichaam. Het

geometrische beeld van deze 8 cellen bevat in zich de 5 platonische geo-

lichamen. 
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Al het zichtbare in de schepping bestaat uit

frequenties, trillingen, net als muziek. Er

zijn 7 tonen in een octaaf, en bij de 8e

begint een nieuw octaaf. 

Wanneer wij het eindpunt naderen van een

octaaf om over te gaan naar een nieuw,

zien we dat het magnetische veld wegvalt

en alle sociale structuren afgebroken worden. Wanneer het magnetisch

veld van de aarde wegvalt worden sommige aardlagen vloeibaar, waardoor

sinkholes ontstaan. Momenteel zijn er meer dan 90.000 sinkholes ontstaan

op aarde. Ook ons bewustzijn en geheugen wordt erdoor aangetast,

aangezien wij het uitwendige aardmagnetische veld niet kunnen missen.

Wanneer het volle maan is kan men in grote wereldsteden ervan op aan dat

de misdaad alsdan het grootst is. Het magnetisch veld raakt immers onze

emoties. Wanneer dit

veld naar nul wegzakt,

ontstaat er een tijd dat

de mensen totaal van

slag raken, vreemde

dingen gaan doen, min

of meer gek worden.

Dit korte tijdvak wordt

in de Bijbel wel de

‘ t i j d  van Jacobs

b e n a u w d h e i d ’

genoemd, of ook wel

de ‘Grote Verdrukking’. Wanneer regeringsleiders crazy worden zullen

wij de gekste dingen te zien krijgen.  Wanneer het magnetisch veld geheel

wegvalt zullen velen het zeer moeilijk krijgen en niet overleven.  Dit veld

zal voor ongeveer 30 tot 72 uren wegvallen. Tijdens de eerste 5 uren

zullen de meeste synthetische voorwerpen uit elkaar vallen aangezien zij

geen natuurlijke frequentie en vastheid bezitten. Wij dienen er ons goed op

voor te bereiden om tegen die tijd in een ruimte te zijn die uit natuurlijke

materialen is gebouwd. Denk daarbij aan ruimten van stenen en hout.

Natuurvolkeren weten dit en leven uitsluitend in ruimten die natuurlijk

zijn. Zij dragen ook geen synthetische kleding. Zij bereiden zich voor op

deze dag van grote reiniging. 
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Wanneer de overgang van de 3e naar de 5e dimensie plaatsvindt gaan wij

eerst door de 4e dimensie heen. Dat is een soort droomtoestand, waaraan

wij ons niet mogen vastklemmen. Wanneer wij ons rustig houden zal het

nieuwe magnetische veld van de aarde sterker worden en zal die

droomtoestand vanzelf ophouden. Na deze tijdelijke blindheid of

duisternis wordt het weer licht. Dan mogen wij onze ogen opslaan in een

volledig getransformeerde nieuwe wereld, om net als de vlinders een

nieuw bestaan te verkrijgen. Alleen de rechtvaardigen en zachtmoedigen

zullen het nieuwe aardrijk beërven, volgens de Bergrede.  Degenen die niet

bestand waren tegen deze kosmische overgang worden vergeleken in de

Bijbel met kaf, en de anderen met tarwe.  De lichamen van de

rechtvaardigen zullen zich op natuurlijke wijze omvormen en herstellen tot

de meest volmaakte vorm, zonder ziekten.  Wij dienen -dat spreekt voor

zich- tijdens dit geboorteproces geheel positief ingesteld te zijn, dat wil

zeggen ...  zachtmoedig, rechtvaardig en bereid alles los te laten wat van

het oude tijdperk is.  Het oude wordt geheel achter gelaten en álles wordt

nieuw! 

 Ziet, Ik maak alle dingen nieuw.

Vooruitzichten

Wij bevinden ons momenteel in het grootste geboorteproces aller tijden,

ter verkrijging van een hoger bewustzijn. Wij leven nu nog in een 3-

Dimensionale duale polariteits-wereld, waar onze werkelijkheid in twee

wegen wordt opgesplitst. De ene weg wordt wel de ‘brede weg’ genoemd,

en de andere de ‘smalle weg’. De christelijke kerk heeft van deze

onderscheiding gretig gebruik gemaakt, door de brede weg in een eeuwig

brandende hel of vuurpoel te laten eindigen, waar niemand graag zal

ingeworpen worden aan het eind van zijn leven. Deze voorstelling heeft

men gebaseerd o.a. op de gelijkenis van de rijke man en arme Lazarus, wat

de kerken veel geld heeft opgeleverd.  De andere weg, de smalle weg heeft

de kerk in de hemel laten eindigen, een hemelse heerlijkheid waar het

goed toeven is, en waar enkele gezaligden voor eeuwig met palmtakken in

de hand rondlopen en aldoor psalmen en liederen zingen ter ere van God.

Om in de hemel te mogen komen moet men volgens de leer der kerk niet

alleen door God uitverkoren zijn, maar dient men ook een zeer vroom

leven te hebben geleid, en veel geld te hebben gegeven aan de kerk. Heel
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    Alles wordt nieuw! 

deze voorstelling van hemel en hel berust op bedrog, zie onze brochure

448.

Het gaat in werkelijkheid om de tijdlijn in onze 3-D-wereld, die

neergaande en opwaartsgaande ontwikkelingen te zien geeft vanwege

afnemende en toenemende energie vanuit de zon en kosmos. Het betreft

een parabolische lijn die neergaat en waarbij de energie zich verlaagd,

zodat de mensen zich onbewust zijn van de werkelijkheid en op weg

reizen naar een diepe afgrond

van zelfvernietiging. De

opwaartse lijn waarbij de

energie zich verhoogd leidt

tot hogere bewustwording,

dus hemelwaarts. Mensen die

d e  n e e r w a a r t s e  l i j n

bewandelen en deze blijven

verkiezen, worden steeds

dierlijker en meer paranoïde,

totdat ze elkaar tenslotte

uitroeien of opeten. Dat is wel

de gemakkelijkste weg van de

minste weerstand, vandaar de

‘brede weg’ genaamd. Men

wil zijn ego niet loslaten, men

voelt zich lekker in de

verslavingen van geld, seks,

drank, drugs en wat al niet

meer. Men wil nog wel uit de afgrond van aardse misère opklimmen via

technologie, om van deze aarde één grote stad te maken vol plezier, jazz-,

pop- en house-muziek, film en theater, genot en welvaart, etc. Men ziet

niet in dat dit uiteindelijk geen uitkomst of verlossing biedt.  

De weg ten leven is de opwaartse weg, een smalle weg, waar men zijn

oude ego-leven dient te verliezen, om in liefde te wandelen, en om tot

hoger bewustzijn te komen. Men staat nog wel met één voet in deze 3-D-

wereld, maar met de andere voet staat men reeds op de nieuwe komende 5-

D-aarde. Dat wordt het koninkrijk Gods genoemd dat volgens hemelse

maatstaven werkelijkheid wordt. 
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De oude natuurvolkeren als de Hopi’s, Kogi’s en Maya’s hebben nog oog

en hart wat bereidt is om de huidige 3-D-wereld te verlaten en over te

stappen naar de komende nieuwe 5-D-wereld. Zij kunnen zich de vorige

wisselingen nog herinneren, en hielden in hun meest nauwkeurige

kalenders bij wanneer de tijd van de nieuwe overgang zal plaatsvinden.

Zij hielden rekening met een raamwerk van 7 jaren rond de cruciale datum

van 21-12-2012. De meer ontwikkelde Mayá’s van Guatemala rekenden

met de datum van 19 februari 2013.  Wij zien er naar uit en wachten het af,

om voorbereid te zijn wanneer de grote transitie en transformatie zal

plaatsvinden. Het is wel een zeer spannende en mooie tijd waarin wij

leven, met de mogelijkheid dat wij deze geweldige kosmische wisseling

zullen mogen meemaken. 

Indien wij al één zijn met elkaar en met de natuur, ontslaat dat ons niet van

de verantwoordelijkheden ten opzichte van onszelf, onze familie, ons land

en ons bedrijf; zij behelzen de hele menselijke samenleving en de biosfeer.


