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Wij zijn al tienduizenden jaren gewend aan onze aardse School voor Dualiteit.
Zelfs lichtwerkers blijven onze wereld beschrijven in termen van wit en zwart.
Terwijl wij toch echt in de overgang zitten naar een totaal nieuw tijdperk.
Met mogelijkheden, ingrijpender dan met de invoering van de kleurentelevisie.

Zien in het huidige tijdperk van dualiteit
Hierbij onderscheidt men lichtbron, voorwerp en waarnemer. De waarnemer ziet het voorwerp, dankzij het weerkaatste licht.
Bevindt het voorwerp zich tussen bron en waarnemer, dan bevindt de waarnemer zich in de schaduw.
Alleen wanneer een voorwerp transparant is of zelf als lichtbron fungeert, werpt het geen schaduw.
Meestal geven voorwerpen geen licht. Levende wezens stralen infrarood uit, maar dat is licht van een zodanig lage frequentie,
dat het niet zonder infrarood kijker zichtbaar is voor onze ogen.

Ons vertrouwde spel van licht en donker
Dit systeem is gebaseerd op tegenstrijdigheden als licht en donker of goed en kwaad, die voortdurend strijd met elkaar voeren.
Deze School voor Dualiteit is best boeiend en leerzaam, maar de Universiteit voor Creatie – de uiteindelijke bestemming van
onze Aarde – is oneindig veel boeiender. Tijdens het spel van licht en donker ben je zo ijverig bezig met overleven, dat je aan
creëren vaak niet toekomt. En kom je daar wel aan toe, dan worden je scheppingen maar al te gauw verwoest door slijtage,
ziekte, oorlog, misdaad of wat dan ook, waarvan men beweert dat het er nu eenmaal bij hoort. Ons ecosysteem is zo ingericht,
dat wezens vaak alleen ten koste van elkaar kunnen leven. Dit is volgens een noodprogramma, dat niet altijd zo is geweest en
niet altijd zo zal bestaan. Lang niet overal in de Kosmos wordt oorlog gevoerd of doden wezens elkaar om in leven te blijven.

Dankzij kleuren wordt contrast overbodig
Bij ons oudste radiosysteem worden signalen geregeld via Amplitude Modulatie, dus op basis van de sterkte van het signaal.
Net als bij licht en donker dus. Een modernere methode is Frequentie Modulatie.
Net als een radiogolf, heeft ook iedere kleur zijn eigen frequentie.
Met slechts twee even heldere kleuren, bijvoorbeeld rood en blauw, kun je al voorwerpen zien in alle mogelijke patronen.

Nieuwe manieren van zien
De nieuwe manier van zien berust op de volgende transformaties, die binnenkort optreden
• De aardse materie verandert, zodat die uit zichzelf licht gaat geven
• Onze zintuigen en bewustzijn breiden zich uit, zodat wij meer lichtfrequenties waarnemen
Wij zien dan zelfs kleuren, die wij thans nog niet kennen. Nieuwe werelden gaan voor ons open.
Met een twee keer zo hoge frequentie – dus een octaaf hoger gestemd – heb je al een non-duale wereld.

Galactische projecten
Het massaal en openlijk verschijnen van ruimteschepen stond gepland voor 2009, maar is tot nader order uitgesteld,
omdat zoiets de media teveel onder druk zou zetten en zelfs paniek kon veroorzaken.
Galactisch Internet is gestart op 2 januari 2012, zij het vooralsnog voor een besloten groep, waartoe ik nog niet behoor.
Hiermee kun je zonder tijdverlies surfen op computernetwerken van andere planeten.
Vandaag – 21 februari 2012 hebben we nog precies tien maanden te gaan voor onze grote datum.
Ik verwacht niet, dat dan meteen de wereld verandert, maar eerder dat we het nieuwe gereedschap inventariseren en
wereldwijd feest vieren. Vanaf 2 januari 2013 volgen er daadwerkelijke acties.

Invoering van non-duale zones op Aarde
Volgens mij kan niet onze hele Aarde tegelijk transformeren – zoals met andere werelden is gebeurd, want daarvoor is onze
planeet te gecompliceerd en riskeer je ongelukken. Nog lang niet alle mensen zijn klaar voor een non-duaal bestaan.
Dit proces zal daarom waarschijnlijk in fases moeten gebeuren. De eerste non-duale zone verwacht ik niet in een land als
Oeganda of Syrië. Maar misschien is er in Nederland een geschikt natuurgebiedje voor te vinden. Hoe dit kan worden
gerealiseerd, is mij nog niet bekend. Het zal fysisch en metafysisch best veel voeten in de aarde hebben, want onze planeet en
onze mensheid zijn behoorlijk kwetsbaar. Wij krijgen hier ongetwijfeld nadere berichtgeving over. Te denken valt aan een
energetisch sluisgebied rondom de zone, zodat geleidelijke aanpassing aan de energie mogelijk is. Alleen personen met
voldoende non-duaal bewustzijn worden toegelaten op dergelijke terreinen, waar de leeuw en het lam tezamen grazen.

