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De entiteiten die deze realiteit op hun kwaadaardige manier 
manipuleren bevinden zich in een zeer lage vibratiestaat. Ze leven van 
menselijke energie en hebben een lage trillingsenergie nodig. Ze hebben 
deze samenleving opgezet om maximale hoeveelheden laagfrequente 
emotionele energie, angst en al zijn uitlopers en subfrequenties te 
genereren. En hoe meer stress, angst, schuldgevoelens, haat en 
conflicten er worden gegenereerd in deze realiteit, hoe meer energie er 
binnen hun frequentiebereik wordt gegenereerd. 
In de Matrix-films houdt de personage van Morpheus een batterij 
omhoog en zegt: "De machines hebben mensen veranderd in een van 
deze, een batterij". Dat was absoluut dicht bij de waarheid. Wij zijn de 
energiebron, en hun grote nachtmerrie is dat we een plek van 
bewustzijn vinden die harmonie brengt. 
 
Batterijen is een interessant concept omdat het gaat over de opslag van energie. De opslag van energie is 
een concept dat we op de lange termijn niet meer nodig hebben. Energie is namelijk vrij verkrijgbaar is. 
We zwemmen erin. Het is eeuwigdurend en het is overal om ons heen. Het enige wat we hoeven te doen is 
er gebruik van maken als we het nodig hebben, en er gewoon uit halen wat we nodig hebben en wanneer 
we het nodig hebben. Einde verhaal, het is heel simpel. 
 
De nieuwe fase gaat over hoger bewustzijn, over hogere en grotere dimensionale toegang, en dit wordt 
bereikt door de kristallijnen vibratie. Kristallen zijn levende organismen, het zijn levende wezens. Er is een 
gevoel, er is een bewustzijn in de kristallijnen vibratie. Dit zijn leraren, voorbeelden van hoe die energie 
werkt. Dit zijn de versterkers die ons in staat zullen stellen onze eigen kristallijnen energieën af te stemmen 
op dat heilige geometrische patroon, de Merkabah, de Mer ka bah. 
 
De hoogst geëvolueerde tijd op de planeet aarde was de Gouden Eeuw van Atlantis. Niet Lemurië, maar 
Atlantis, waar ongelooflijke goddelijke energie was.  
De Atlantiërs gebruikten kristalenergie. Ze gebruikten de technologie van kristallen om hun huizen van 
energie/stroom te voorzien, om te kunnen reizen, om alles van energie/stroom te voorzien. 
De eigenlijke kristallen hadden het vermogen om licht op te nemen, het te breken in zijn verschillende 
kleuren, in zijn verschillende stralen, en ze vervolgens weer samen te voegen via een secundair kristal. En 
die energie werd in Tesla-stijl door de lucht gestraald en werd opgevangen door een kristal dat in elk huis, 
in elk voertuig, in elk kantoor, enzovoort werd geplaatst. 
 
Onze visie voor een nieuw technologisch paradigma met betrekking tot energie is dat alles op het 
moment van behoefte bij de bron beschikbaar zal zijn. Het nieuwe paradigma zal niet vragen om reserve, 
levering, opslag van kracht. We zullen een nieuwe relatie met energie hebben, en ik denk dat dit tot op 
zekere hoogte de samenleving zal hervormen, omdat er een ander soort economie zal zijn rondom ons 
bestaan, ons dagelijks leven.  
 
Om de staat van het lichtlichaam of het regenbooglichaam te bereiken, moet men alle illusies van het 
zelf afwerpen,  alle dogma's. Van daaruit worden we ons bewust en dan kiezen we bewust wat de mensen 
om ons heen, maar ook onszelf, zal dienen. Meestal worden we secundair en stappen we in dit niveau van 
dienstbaarheid. Zodra dit gebeurt, vindt er een transformatie plaats binnen de menselijke frequentie. We 
beginnen onszelf af te stemmen. Onze meridianen beginnen uit te lijnen. Ons energieveld wordt nog 
groter. Wanneer we onze wonderen in ons leven beginnen te creëren, realiseren we ons waartoe we in 
staat zijn. 
We gaan een hogere manier van leven bewandelen, en dat heeft te maken met het begrijpen van de 
ware frequentie van de liefde. Niet de geprogrammeerde liefde, de ware frequentie van liefde. 



Onderdeel van het ontwakingsproces is nederigheid en naar binnen kijken en verbonden zijn. 
 
De convergentie van wetenschap en spiritualiteit is echt het hoogtepunt waar we naartoe kunnen 
evolueren als ze in harmonie met elkaar zijn en we respect hebben voor de natuur. Het concept dat we 
één zijn met alles om ons heen. Het is zoveel meer waar dan iemand ooit had gedacht. 
Naarmate de technologie evolueert, evolueren we individueel en die twee moeten hand in hand gaan. Er 
moet gelijkelijke harmonie en vooruitgang zijn tussen ons als individu en het collectief op alle niveaus. 
Sociologische, economische niveaus, evenals technologie. We kunnen de technologie niet vooruit laten 
schieten en onze evolutionaire processen laten domineren. 
 
Kwarts heeft het vermogen om ons te veranderen, ons te versterken, ons te helpen onze goddelijke bron 
van de geest te bereiken, omdat het kristallijn van aard is. Het universum, de goddelijkheid, God bevindt 
zich binnen de heilige geometrie, bevindt zich binnen het kristallijnen bewustzijn, bevindt zich binnen het 
kwantumkristallijnen veld. 
Wanneer we het niveau bereiken waarop we dat kunnen voelen en we ons eigen bewustzijn kunnen 
versmelten met het kristallijnen veld, onze eigen energievelden, onze eigen elektromagnetische aura's in 
de Merkabah, dan zijn we in de kristallijnen vibratie. 
Kristallijnen stoffen zoals kwarts, vooral kwarts, zenden een elektromagnetisch veld uit. Dit zijn 
geweldige ontvangers, geweldige zenders. Het is een levend bewustzijn. Bewustzijn vindt plaats binnen de 
kristallijnen vibratie. ons eigen elektrische magnetische veld kan worden versterkt door de emissies van 
kristallijn kwarts. En daarom is onze intentie, ons auraveld in een staat waarin we ons kunnen 
manifesteren, waar we kunnen helen, waar we dieper in ons eigen bewustzijn kunnen gaan en de 
kristallijnen vibratie kunnen bereiken. 
 
Als we opstijgen naar een hoger niveau van bewustzijn, spiritualiteit en intelligentie, zullen we erkennen 
dat het niet over geld gaat, maar over het goddelijke witte licht. Het grootste energieveld van allemaal. 
DNA heeft het witte licht in  zich, en wat we gaan manifesteren is dat we het witte licht, het lichtlichaam in 
ons DNA gaan vergroten, het fysieke lichaam gaan verkleinen, ons lichtlichaam gaan vergroten en als een 
supergeleider gaan functioneren en dan gaan virussen deze aarde en al haar leven niet vernietigen. 
We zijn chemische wezens. We zijn stralende wezens. Dit zijn allemaal dingen waar de virussen van 
houden. Hoe komen we er bovenuit? Ik geloof dat de enige manier waarop we de virussen zelf kunnen 
beheersen, is door een hoger niveau van bewustzijn en spiritualiteit. Nou, geluid is alles. Vanaf het begin 
zijn het de boventonen die het mogelijk maakten om ons te creëren, net zo goed als dat het licht is. Dit is 
eigenlijk waar mijn formules over gaan. 
 
Het kwantumvacuüm is alomtegenwoordig. Het is als water voor een vis. We weten niet dat het hier is, 
maar de energie, we zwemmen in die energie. Alle materie, alles wat je kunt aanraken en waarnemen is 
een condensatie/verdichting van energie in materie.  
 
Als je iets moois ziet waarvan je weet dat je het geschonken hebt gekregen van onze schepper en je handelt 
daar niet naar, waarom zou je dan in hemelsnaam hier willen zijn? Dat is jouw gave om te delen. Het is dan 
jouw verantwoordelijkheid om de rest van je leven te bepalen hoe je dat deelt.  
Het enige wat je hoeft te doen is de eerste stap zetten. Als je het niet helemaal kunt overzien, wees dan 
niet bang om te beginnen. Je hoeft alleen maar te gaan waar je hart je in de goede richting brengt. 
 
Een deel van de verantwoordelijkheid om deze technologieën naar het publieke domein te brengen, is 
om het zo te beheren dat het voor iedereen beschikbaar wordt. Het open sourcen van de technologie. Het 
is de verantwoordelijkheid van de initiatiefnemers om het zo te leiden dat de integriteit van de technologie 
en de levering ervan wordt gehandhaafd. Als je het open source maakt, heb je daar geen controle over, 
maar het is geen controleprobleem. Het is echt een kwestie van verantwoordelijkheid. 
 
De toekomst is wat we ervan maken. Laten we geloven en ervoor zorgen dat er een omgeving is voor ons 
om te groeien en bloeien als menselijke individuen en deze planeet te leven en te delen vanuit de ruimte in 
ons hart en niet vanuit een externe behoefteruimte. 


