De Sinusgolf

De sinusgolf met zijn sinus en cosinus is iets wat in alles terugkomt en door vele mensen de
dualiteit, Actie- reactie of de Wet van Karma wordt genoemd. In onze oorspronkelijke
wereld, het natuurlijke universum, staat die sinusgolf gelijk aan een rechte lijn omdat daar
“alles is”en daardoor in volledige harmonie. Het is een golf die onvermijdelijk is en in alles
terugkomt. Een heel mooi voorbeeld uit de natuur is bijv. eb en vloed. De meeste mensen
kennen de sinusgolf uit de elektrotechniek. Hij kan heel kort zijn met hoge pieken en dalen
maar ook heel lang en uitgestrekt.

Zet je iets in beweging dan ontstaat er automatisch een golf. Die golf zal vroeg of laat de
middellijn passeren om dan aan de andere kant een identieke golf te veroorzaken om terug
in balans te kunnen komen. Dit is een natuurwet waar niets of niemand iets aan kan
veranderen en is bijv. de reden dat alles wat je verbied extra interessant wordt.
Deze natuurwet is altijd al bekend geweest en de reden dat in alle religies, legenden en vele
geloofsovertuigingen deze specifieke tijd aangemerkt wordt als de tijd van de grote
verandering.
Voor ik hier dieper op in ga, is het eerst belangrijk dat ik iets uitleg over hoe we überhaupt in
deze situatie terecht zijn gekomen. Om het oneindige bewustzijn te kunnen gaan begrijpen
en hiermee zelf naar een hogere trilling te evalueren, hebben de 12 grote superrassen een
nieuw ras gecreëerd opgebouwd uit het DNA van al die verschillende rassen. Dit werd de
mens. Een deel van de mensheid is op een gegeven moment gehackt waarbij hun bewustzijn
grotendeels is gewist. Om dit te kunnen gaan herstellen hebben de oorspronkelijke
architecten van de mens toen een kloon gemaakt van de mens en deze op een kopie van de
aarde geplaatst zoals we letterlijk terug kunnen lezen in het boek Genesis, "in den beginne"
van het Oude Testament. Wij, de mensen uit de natuurlijke oorspronkelijke wereld, voelden
dit en boden onze hulp aan om deze kloonmensen gedurende een afgesproken periode te
gaan bezielen en ze te leren zichzelf weer te gaan reproduceren via een natuurlijke weg.

Deze realiteit is opnieuw gehackt door een Archontische groep, die vervolgens het
synthetische universum creëerden met daarin de nep aarde waarop wij momenteel leven.
Hier creëerden ze vervolgens een valse dualiteit en hiërarchie door zich voor te gaan doen
als onze Goden, Aartsengelen, engelen en Ascended Masters, die we zien terugkeren in alle
religies en geloofsovertuigingen. Zij zijn volledig op de hoogte van de sinusgolf en proberen
deze op alle mogelijke vlakken te verstoren. Dit wordt gedaan d.m.v. oorlogen,
natuurrampen etc. Hoe groter de schommelingen binnen de maatschappij, hoe
gemakkelijker de mensen te manipuleren zijn.
Wat bijna niemand weet is dat ook de maan hier een hele belangrijke rol in speelt. De maan
maakte oorspronkelijk deel uit van de 7 zusters op de Plejaden en had daar een hele
speciale band met Moeder Aarde. Tijdens een gigantische oorlog in het universum is de
maan in handen gekomen van de Archonten die hem volledig gedood hebben door er alle
levensenergie uit te zuigen. Vervolgens hebben ze de buitenkant volledig bedekt met silicone
en hem bewust in de huidige baan om de aarde geplaatst met als doel de vrouwelijke
scheppende energie hier volledig te gaan vernietigen. (Silicone is de basisgrondstof van ons
lichaam en dus ook van de aarde omdat dit een fractal is van elkaar). Dit loopt duidelijk
zichtbaar als een rode draad door onze geschiedenis heen. Alles hier wordt beïnvloed door
de maan. Kijk naar de getijden van de zeeën en oceanen, de vrouwelijke menstruatiecyclus,
een zwangerschap, onze emoties etc. (Statistisch is het aantoonbaar dat er met volle maan
meer geweld plaatsvindt dan op andere dagen.) En wist je dat ons klimaat veel gelijkmatiger
zou zijn zonder de maan. We zouden veel minder stormen, extreme kou/hitte of
onweersbuien hebben. Zonder de maan zouden we nog steeds telepathisch en interdimensionaal kunnen communiceren en net als dolfijnen uren onder water onze adem
kunnen reguleren. Gaandeweg werden we in een val gelokt waarbij ons geheugen
grotendeels is gewist. Hierdoor raakten we niet alleen de verbinding met ons hoger
bewustzijn kwijt maar ook de opgedane kennis uit vorige levens.
Het bewustzijn en onderbewustzijn zijn heel gemakkelijk te beïnvloeden, in tegenstelling tot
het hoger bewustzijn. Ook deze wetenschap is altijd door de Archonten gebruikt om ons
onder controle te houden. Op basis hiervan zijn en worden een heleboel
geloofsovertuigingen bewust gecreëerd. Die geloofsovertuigingen hebben vaak 80%
waarheid in zich en 20% om ons te misleiden. Door middel van reclame en films worden we
bijv. gehypnotiseerd en gehersenspoeld met het idee dat hoe meer rijkdom je aan materiële
dingen bezit, hoe machtiger je zult worden. Je dient je eigen huis, auto’s en nieuwste
modetrends te hebben om mee te kunnen tellen. De film “The Secret ” is hier een duidelijk
voorbeeld van. Enerzijds reiken ze ons hierin de sleutel aan dat we de schepper zijn
van onze eigen realiteit en alles kunnen creëren wat we maar wensen. Anderzijds lokken ze
ons in een val door het compleet op het materiële toe te spitsen waardoor de hebzucht,
ontevredenheid en angst enorm gaat toenemen. Want hoe meer je bezit, hoe meer je kunt
verliezen. Hoe meer je door het materiële virus besmet raakt hoe meer de menselijke ziel uit
je lichaam verdwijnt en je de verbinding met je hartsenergie zal gaan kwijtraken. Wat er
tenslotte overblijft, is een emotieloze persoon die langzaamaan veranderd is in een
psychopaat. Dit is de reden dat de meeste mensen aan de top van Multinationals en
overheden volledig harteloze beslissingen kunnen nemen zonder daar ook maar een seconde
spijt van te krijgen.

Ik heb vorig jaar het tegendeel ervaren. Tijdens het jaar dat ik in Zuid Afrika woonde en
werkte ben ik letterlijk al mijn materiële rijkdom kwijtgeraakt en kwam uiteindelijk met 2
koffers terug in Nederland, dat was het enige wat ik nog bezat. In die maanden daarvoor
waren er periodes dat ik nog geen €25 op mijn bankrekening had staan en ook geen flauw
idee had wanneer er weer iets bij zou komen terwijl de vaste lasten natuurlijk gewoon
doorliepen. Alles wat overbleef was mezelf totaal gaan overgeven aan de situatie. Het
bijzondere waar je dan achterkomt, is dat het universum voor je gaat zorgen en dat de hulp
vaak plotseling, uit een totaal onverwachtse hoek, te voorschijn komt. Dit is de sinusgolf
waar ik op doel. Hetzelfde geldt voor langdurige fysieke pijnen en depressies. Je kunt de
pakken er bij neer gooien, kwaad worden en alles bestempelen als negatief, met als gevolg
dat je die situatie in stand houdt. Ofwel je kunt gebruik gaan maken van de sinusgolf en een
nieuwe nog niet bestaande positieve golf activeren waarin je jezelf neerzet als gezond,
geheeld en bruisend van energie.
Liefde en angst zijn de 2 percepties waar uiteindelijk alles op terugvalt. Zo zijn zorgen,
stress, spijt, agressie, haat, onrust, vijandigheid, arrogantie en onbalans terug te leiden naar
angst. Vreugde, vriendelijkheid, empathie, compassie, gulheid, streven naar de waarheid
komt voort uit liefde. Het controle systeem waar we in leven is een systeem gebaseerd op
angst. Een systeem gebaseerd op liefde kent namelijk geen controle, oorlogen, hiërarchie of
geld als machtsmiddel omdat er volledige harmonie en gelijkwaardigheid heerst.
In die hele periode die duizenden en duizenden jaren lang heeft geduurd, hebben de
oorspronkelijke kloonmensen d.m.v. reïncarnaties, hun gehele “kleurenspectrum”opgebouwd
met levens waarin ze zowel de meest liefdevolle als wel de meest psychopathische personen
zijn geweest als wel alles wat daar tussen in ligt. Die periode is nu afgelopen en we staan op
het punt om ons terug te gaan trekken zodat deze planeet met zijn bewoners zelfstandig
voort zal kunnen gaan. Hierdoor zullen ze straks in staat zijn, net als wij in onze
oorspronkelijke wereld, de sinusgolf om te zetten in een rechte lijn. Want ons grote cadeau
aan alle oorspronkelijke kloonmensen met wie we al die duizenden jaren lichamen hebben
gedeeld, is dat ze als door een katapult, die middellijn van de sinusgolf over geschoten gaan
worden in een wereld waar liefde en respect heerst voor alles wat leeft. Dit is mogelijk
gemaakt omdat we gezamenlijk al die duizenden jaren lang, het ongelofelijke zware leven,
waar geen einde aan leek te komen hebben doorleefd. De Elite is hier doodsbang voor
omdat dit het einde zal betekenen van hun heerschappij.
De Archonten en de Elite hebben daarin tegen een minder leuk vooruitzicht omdat zij nu de
pijn en het leed zullen gaan ervaren die zij gedurende die hele periode veroorzaakt hebben.
Niet als straf, want dat bestaat helemaal niet in het natuurlijke universum. Maar puur om de
balans te kunnen herstellen waardoor ook zij uiteindelijk naar een hogere trilling kunnen
evalueren.
De groep mensen die nog niet in de gaten heeft dat zij de enige schepper zijn binnen hun
eigen universum en vastzitten aan religies of andere geloofsovertuigingen, zullen naar een
parallel universum verhuizen, waar hun bewustzijn verder kan groeien tot ook zij klaar zullen
zijn voor de grote sprong naar de “Nieuwe wereld”.

George Kavasillas heeft dit prachtig uitgebeeld in de onderstaande piramide. De bol aan de
top is het pure licht van “alle is”en bevat dus ook geen sinus beweging. Dit zou je kunnen
uitbeelden als een rechte lijn van het oneindige bewustzijn. Wij leven momenteel in de
onderste laag. Hoe verder je van boven naar beneden gaat hoe breder en trager de sinusgolf
wordt en hoe vaster de materie.

De universa die hierna zullen ontstaan zullen daarom, zou je het in tijd uitdrukken, weer
langer duren dan de huidige periode, voordat de mogelijkheid zich gaat voordoen uiteindelijk
terug te kunnen keren naar onze natuurlijke wereld, omdat er steeds meer ervaringen
opgedaan kunnen worden zowel in positieve als negatieve zin.
Met deze nieuwe kennis in mijn hoofd bekijk ik momenteel al het wereldnieuws. Hoe meer
ellende er momenteel naar de oppervlakte komt, hoe beter het straks gaat worden. Het is
dus duidelijk welke landen en werelddelen in de nieuwe wereld een hoofdrol in positieve zin
zullen gaan spelen. En dat allemaal met dank aan de sinusgolf.
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