
Vcrbir-rden lnet de Eror-r
De gebeurtenissen van 2012 en later in een breder perspectief

De verandering vanaf 2012 en daarna die door velen zijn voorspeld en beschreven, vormen deel van

het proces van de komst van universeel bewustzijn op de aarde. Het is het herstel van het bewuste

contact

Caroline

met de universele Bron. De volgende bijdrage is een uitwerking van een gesprek met

Cory, auteur van meerdere boeken over de fase waarin aarde en mensheid komen en het

contact met de Bron. Uit directe eigen ervaring vertelt zij wat de Universele Bron is en hoe het con-

tact met de Bron werkt en gerealiseerd kan worden en wat de gebeurtenissen rond 2012 inhouden.

lles komt voort uit de universele scheppende
Bron. Deze universele Bron is het wezen van

lles en eenvoudig uitgedrukt bestaat deze

uit Bewustzijnsenergie, Geestelijke energie en

Fysieke energie. Deze drie energieën worden ook

aangeduid met Goddelijke Vader, Moeder en Zoon.

Deze drie en de combinaties daarvan vormen tesa-

men zeven uitdrukkingsvormen die in oneindige

combinaties en verhoudingen zich manifesteren in

alles wat is. In de gehele schepping zijn deze ener-

gieën actief en vormen wetten en werkzame princi-

pes. De universele Bron drukt zich door deze

energieën uit in oneindige manifestaties, onbe-

De manifestatie van gedachten is
mogelijk en afhankelijk van de tcwaliteit en

kracht van een gedachte

grensde creativiteit en bewustzijn gericht op uit-

breiding en groei. In het begin was dit universum

een nevel. Door een Proces van goddelijke schep-

ping heeft deze nevel voldoende snelheid en kracht

opgebouwd om het juiste materiaal en energie aan

te trekken zodat het leven kon ontstaan zoals we

dat nu kennen. De aarde is slechts een fragment

van de manifestatie van deze nevel met bij wíjze

van spreken de afmeting van een speldenknop. Elk

deel van de originele nevel is dus van de zelfde

oorsprong: de goddelijke blauwdruk die voort-

komt uit de Bron. Door dit feit gehoorzaamt alles

dan ook aan de originele creatieve blauwdruk die

dus van goddelijke oorsprong is. Deze blauwdruk

is een permanente staat van Liefde, Waarheid,

Schoonheid en Goedheid of dat wat in onze wereld

vergelijkbaar is met pure positieve energie.
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Wanneer de goddelijke blauwdruk verstoord
wordt door omstandigheden die niet door het god-
delijke ontwerp herkend worden, maken de aange-

taste delen zich eventueel los van het geheel en de
rest van de nevel. Dit is nu precies wat er rond 2012

en daarna op aarde aan de hand is. We spreken nu
over dit punt van losslaan en splitsing in de tijd,
het lijkt wel een soort poort in de tijd.
Een tijd waarin voldoendè kracht is opgebouwd
zodat de verandering niet genegeerd of vermeden
kan worden. Als aarde en als mensheid zijn we
namelijk het bewustzijn van ons scheppende
potentieel en het contact met de universele princi-
pes van Liefde, Waarheid, Goedheid en
Schoonheid min of meer kwijtgeraakt. Als we de
geschiedenis van de mensheid volgen tot op heden
zien we daar veel dramatische voorbeelden van.
Dit gaat nu veranderen.

Bewustz i jnsenerg ie
Energie heeft een bepaalde kracht die een mogelijk

effect kan veroorzaken. Voor gedachte-energie
geldt dit ook. Gedachten zijn bewustzijnsenergie
en bestaan in "de wereld van mogelijkheden". Dit
is een energetisch veld dat alle gedachten en inten-
ties van mensen als energie omvat, voordat ze zich

eventueel in tijd en ruimte als vorm hebben gema-
nifestedrd. De manifestatie van gedachten is moge-
lijk en afhankelijk van de kwaliteit en kracht van
een gedachte. Dit geldt voor alle soort van gedach-
ten zowel destructieve als constructieve. De collec-
tieve angst en destructieve energie van de
mensheid heeft zich gedurende duizenden jaren

rondom de aarde opgehoopt en een enorme kracht
opgebouwd. Dit krachtveld is zo groot geworden
dat deze zich op een bepaald moment in tijd en

ln de periode rond 2O12 is het
moment dat de destructieve en
de goddelijke krachten niet langer
samen kunnen bestaan

ruimte gaat materialiseren. Dit lijkt nu te gebeuren
in de jaren rond 2012 en daarna. Echter zijn de
manieren waarop deze energie zich kan uitdruk-
ken en je kan bernvloeden, afhankelijk van je eigen
overtuigingen en je eigen individuele beslissingen.
Daarom zijn de uitkomsten onderhevig aan je eigen
vrije wil.

Tegelijkertijd met de opbouw van de destructieve
energie door de eeuwen heen, bouwt de goddelijke
energie - bewustzijn dat in contact staat met de
Bron - zich natuurlijk ook op. Wanneer een wereld
geïsoleerd raakt door de opgebouwde destructieve
patronen - zoals onze planeet - bereikt het een
grens, waarbij deze destructieve patronen niet lan-
ger kunnen samen bestaan met de goddelijke
patronen of blauwdruk waarmee deze wereld oor-
spronkelijk gemaakt was. In 2012 ís het moment
dat deze twee krachten, de destructieve en de god-
delijke, niet langer samen kunnen bestaan.
Goddelijke interventie is dan noodzakelijk omdat
een nieuwe wereld daadwerkelijk gemaakt en
geboren moet worden in deze tijd. Dat is de werke-
lijke betekenis van het jaar 2012 en de periode daar-

Stel dat niemand op de aarde het feit van deze
energieopbouw en de onvermijdelijke veranderin-
gen die daarin besloten liggen aanneemt. Dan is
het waarschijnlijk dat niemand de verandering zal
ervaren. Dit, omdat iedereen zijn eigen werkelijk-
hcid clcóclt volgone zijn cigcn ovcrtuig,i.ngcn cn Jc
wereld waarneemt en ervaart vanuit deze overtui-
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Het dagelijks afstemmen oP de Bron
vergroot je energie en bewustzijn

Herstel van de verbinding met
de Bron
Op dit moment in de geschiedenis van de Aarde

moet de verbinding met de Bron hersteld worden

en is het de bedoeling dat de aarde weer gaat leven

volgens haar oorspronkelijke universele blauw-

druk. Het is een kruispunt in de tijd waarin mensen

tot op een zekere hoogte geholpen worden door de

goddelijke wereld, onafhankelijk van hun indivi-

duele overtuigingen of gerichtheid' Het lijkt een

tegenspraak om het Goddelijke Plan en interventie

in één zin te noemen, omdat het Goddelijke PIan op

vrije wil is gebaseerd, zonder ingrepen of inbreuk

op die vrije wil. Echter dit herstel van het

Goddeliike Plan is een reactie op het verzoek van

gingen. Deze keuzevrijheid is spiritueel gezien een

menselijk geboorterecht. Als je dus niet in deze

gebeurtenissen gelooft of er van weet dan is deze

nid - 2012 en daarna - niet een aanleiding te over-

wegen je overtuigingen eil leefwijze te veranderen'

Je mist daarmee dan de kans om bewust en gericht

in overeenstemming vanuit een nieuw bewustzijn

te creëren.

de mensheid om hun oorspronkelijke blauwdruk te

herstellen. Door dit plan worden de verstorende

trends die deze wereld geregeerd hebben en de

mensen besloten hielden in een sfeer van angst

ongedaan gemaakt.

Bewuste misleiding en het onwetend houden van

de mensheid over zijn goddelijke blauwdruk" die

gedurende duizenden iaren hebben geregeerd op

onze planeet, worden nu oPgeheven.

Op dezewijze begeleidt het Goddelijke Plan de toe-

komst van deze planeet. Zo zelfs dat degene die

niet geloven in deze gebeurtenis ook een enorme

verandering in de werketijkneid zullen ervaren.

Deze verandering wordt georkestreerd door de

Goddetijke Orde. De Orde van de Schepper die al

het intelligente leven op deze aarde en daar voorbij

heeft geschapen. Simpel gezegd is dit de tijd van

een goddelijke interventie die de manifestatie van

een nieuwe tijd van liefde en licht toestaat. Deze

tijd kenmerkt zich door de Multi-dimensionale

inplanting van nieuwe energiepatronen en grote en

geofysische veranderingen. Deze hangen samen

met verhoging van de trilling van het aardebewust-

zijn en de verschuivingen in de aarde die samen-

hangen met het herstellen van kosmische

verbindingen. Ook ontwaken universele Wezens

die hun volmaakte missie op de aarde gaan vervul-

len. Dit zijn wezens die geboren worden als mens
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en zich ook zo gedragen, maar een bijzonder groot
universeel bewustzijn bezitten en dit in energie,
maar ook meer en meer op alle gebieden van de
menselijke samenleving uitwerken. Zo bouwen zii
mee aan nieuwe vormen van menselijke samenle-
ving, gebaseerd op universele wetten en universeel
bewustzi jn.

: ' e rhoo í1  i e  t r i l i i ns  doo r  de
, . 1  : ; i , ; . t l q  i l r r ' 1 .  i j t r l r t

Wanneer we mensen zien als een klankharmonie
die bestaat uit oneindige schakeringen van trillin-
gen, bewustzijnstonen als het ware, dan snappen
we waarom in alle grote tradities klank en geluid
gezien wordt als het wezen van leven. Als mens
zijn we zelf voortdurend trillende klankbronnen,
onze emoties, gedachten, bewuste en onbewuste
intenties etc.. zijn allemaal trillingen, tonen als het
ware van levenskracht. Elk met een bepaalde kwa-
liteit van trilling die reageert op vergelijkbare tril-
lingen, deze aantrekken en ook versterken. Als we
bijvoorbeeld angstig zijn, boosheid ervaren of ons
schuldig voelen, is onze trilling laag en stagneert
de voedende energiestroom. Dan trekken we door
onze resonantie overeenkomstige trillingen aan
waardoor onze emotionele toestand verder ver-
laagd kan worden. Omgekeerd echter wanneer we
vreugde, liefde en vrijheid ervaren en we trillen in
overeenkomst met deze kwaliteiten, trekken we
meer van deze voedende trillingen aan, versterken
wat er is en verbinden ons dus met deze kwalitei-
ten om ons heen. Volgens de universele wetten van
aantrekking en reflectie irekken we dat aan en spie-
gelen we dat wat bij ons past. Dus dat geldt ook
voor de wijze waarop onze energie trilt, we leven
voortdurend in trillingen en reageren op trillingen
wàar we gevoelig voor zi jn.

I  o l 'n i t r ie  voor  he t  verb inden rne t
r l t  Lrr , . t l r
Er zrln uiteenlopende technieken of benaderingen
om een positieve balans in de energie te realiseren
en je trilling te verhogen tot het allerhoogste
niveau. Ik gebruik hiervoor de simpelste. Dat is een
directe afstemming op Bronenergie. Omdat alle
intelligente wezens - inclusief wij als mensen - een
directe belichaming van de Bron in het een of ande-
re aspect van ons wezen hebben, kunnen we heel
eenvoudig door dit aspect aan te roepen ons con-
tact met de Bron activeren en direct in onszelf wel-
zijn en balans herstellen. We kunnen dan onze
verbinding onderhouden en eventueel alles wat we
r.erlangen eenvoudig en moeiteloos manifesteren.
Zo eenvoudig is het!

Ongeacht wat je conditie is, je worsteling, of wat je

ovcrtuigingcn zijn bcn jc dc bclichamin5 van
Bronenergie. fe bent één met de Bron. Je bent de
Bron! Daarom is het bl1 wijze van spreken je

geboorterecht om de bewuste verbinding met je

geestelijke ouder- Bronenergie - te herstellen. In
mijn praktijk werk ik met mensen met allerlei soor-
ten ziektes of allerlei handicaps zoals emotionele
trauma's, fobieën, hersenbeschadiging en verlam-
mingen. Ongeacht de problemen die ze hebben zijn
ze allemaal, zonder uitzondering in staat contact
met de Bron te maken en direct vrede, vreugde en
goddelijke liefde ervaren. Deze staat van verbin-
ding en versmelting kan in minder dan 10 minuten
gerealiseerd worden door een simpele formule. Op
het moment dat je deze formule uit je hoofd kent
kun je het beste dit met gesloten ogen doen. Adem
een paar keer diep in door de neus en uit door je
mond. Herhaal deze formule drie keer en sta de
energie toe door je systeem te stromen.

Iuitgelichte tekst]

Het dagelijks afstemmen op de Bron vergroot je

energie en bewustzijn.

Probeer het maar uit, het is erg eenvoudig.

Ik araag en mijn intentie is, om mij nu te aerbínden met
de Bron en de energie aan de Goddelijke Schepper.
Ik araag en mijn intentie is, om deze Bronenergie door
nijn fysieke lichaam en fysieke omgeuing te leiden.
Ik oraag en mijn intentie is, dat de Bronenergie
ntt míjn gelrcle wezen ault.
Ik araag en mijn intentíe is, dat de energie aan de Bron
nu mijn fysíeke, emotíonele, mentale en spirituele zael-
zijn herstelt.

En zo is het!

Het dagelijks afstemmen op de Bron vergroot je
energie en bewustzijn. Het helpt je ook belemme-
rende energieën en patronen in je leven los te laten,
ziektes op te lossen en je energie te verhogen. Het
dagelijks je bewust verbinden aan de Bron draagt
ook direct bij aan de her verbinding van de gehele
mensheid en aarde aan de hoogste bewustzijns-
energie die er is. Door deze bewuste verbinding
aan de Bron kan de scheppende energie van het
universum, je goddelijke blauwdruk, door je stro-
men. Dit is de beste en meest krachtige voorberei-
ding op de grote en ingrijpende veranderingen die
plaats vinden in de komende jaren. Zo kun je wak-
ker en in vol vertrouwen meewerken aan de mani-
festatie van universeel bewustzijn en een nieuw
tijdperk voor de mensheid en de aarde. <
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