De ring Alcyone in het tijdperk van de Waterman enHercolubus kondigen
de grote catastrofe van de Apocalypshet einde der tijden nd

Ring Alcyone
Vertaling van een conferentie met de titel "Alcyone" gegeven in juni 1977
over de toegang van de Alcyone ring in het tijdperk van de
Waterman. Deze uitgebreide conferentie Hercolubus neergeslagen de
catastrofe van de Apocalyps het einde der tijden.
Sinds 4 februari 1962, 02:00-03:00 in de middag uren, zijn we in
het Aquariustijdperk , het tijdperk van de "water schenker." Hij
produceerde dan een evenement heb je waarschijnlijk gehoord: het is de
vergadering van de zeven traditionele planeten van de astrologie in het
sterrenbeeld Waterman.
Het was een echte "bottleneck" van de hemelse gang.Een buitengewone
planetaire conjunctie. Dan was er een verduistering van de zon ...
We spraken over deze kosmische gebeurtenis voor meerdere jaren en we
gaven zelfs de exacte tijd die we hadden categorisch verklaard dat dit
evenement zou plaatsvinden op 4 februari, 02:00-03:00 in de middag, en
het was zo.
We kondigden dit alles voor vijftien of twintig jaar, zodat wanneer het
fenomeen zich heeft voorgedaan, was het niet ongebruikelijk voor elk lid
van de gnostische beweging. De feiten kwamen gewoon bevestigen wat
we al lang geleden aangekondigd.
Een combinatie van werelden zoals die welke dit jaar op deze datum en op
dit moment heeft er gebeurt niet elke dag, maar alleen wanneer een
nieuw tijdperk begint. Zo, de feiten zijn feiten, en de feiten voordat we
moeten buigen. Maar dat is niet alles, op een gegeven moment na die
datum iets anders moet gebeuren ...
We weten al dat het teken Waterman wordt geregeerd door Saturnus
en Uranus en is vrij revolutionair.Saturnus is vertegenwoordigd in
Alchemy door zwarte raaf symboliseert de terugkeer naar Chaos primitief,
origineel. Zoals voor Uranus , is het algemeen bekend dat de Astrologie is
een volledig revolutionair rebel planeet, zelfs katastrofisch.
Over ster s (zie vijfpuntige ster en het Pentagram van5 Arcane Tarot nd),
er zijn elementen van gegevens die essentieel is om te weten. Zo veel is
gezegd over Alcyone, en werd Krishnamurti bijzonder geciteerd in verband
met deze ster .

Op een dag, in de hogere werelden, overigens had ik de gelegenheid met
Krishnamurti te praten, en ik kon dan zien dat het echt een volgeling van
de Grote Witte Broederschap.
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* Alcyone is een zon heel bijzonder. Ten eerste, de zon draaien om
verscheidene andere zonnen. Er werd gezegd dat de zon die schijnt op
ons is de zevende te neigen rond Alcyone.
Uiteraard zal geleerden van de officiële wetenschap het niet toegeven,
maar we esoterische, niet negeren wat is eigenlijk de grote zon .
Er is een groot spel werelden rond Alcyone, zijn er zeven zonnen, elk van
hen, zoals onze zon , het verlichten en het geven van leven aan planeten
en satellieten die deel uitmaken van elk s ysteem zonne .Laten we ons
voorstellen van de zeven zonnestelsels in een baan rond hun zwaartepunt
...
De Pleiaden wordt genoemd in de Heilige Schrift, de Bijbel, en in veel
esoterische leringen.

# Alcyone is precies de belangrijkste zon en de Pleiaden om hem
aangetrokken zeven zonnen, onze zon zijnde de zevende. Elke zon is het
centrum van eenzonnestelsel en Alcyone is het centrum van zeven
zonnestelsels.
Denk nu eens aan Saturnus en zijn ringen grote grind, zand, rotsen of
meteorieten. U moet weten Alcyone heeft ook een ring. Het is oneindig
veel groter dan Saturnus, maar anders dan laatstgenoemde, die bestaan
uit rotsen, meteoriet stenen, zand, enz.. The Alcyone ring onzichtbaar,
omdat het uit straling.
Wat voor soort straling is het? Straling als gevolg van het verval
elektronen. Elektronen splitsen vrijkomende energie, een vorm van
energie die sommige auteurs noemen manasische. Dit woord komt van
een Sanskriet term manas , die verwijst naar Manas kleiner dan of
Oorzakelijk en Manas hoger causaal of hoger.
! De splitsing van elektronen, dus brengt een soort van onbekende
energie.
Als de intellectuele dier verkeerd genoemd menselektronen kan vervallen
als atoom vervalt, zou kunnen veroorzaken een catastrofe dat niet alleen
de Euclidische driedimensionale gebied (de fysieke wereld) zouden
beïnvloeden, maar ook de regio sefiroth vanHod , de wereld van

emoties, Netzach , de wereld van de geest , van Tiphareth , de wereld van
de oorzakennatuurlijke (of causale wereld ).
•

Deze gebieden lijden grote schade. [De ring Alcyone aanpak in
het tijdperk van de Watermanmet Hercolubus en neergeslagen de
Apocalypseinde der tijden BDE]

Als sommige gekke onder de "bodem levende" in geslaagd om het
elektron desintegreren, zou hij een andere energie uit dat als gevolg van
de splitsing van het atoom. Een verschrikkelijke energie hoewel de
energie van de H-bom of andere dodelijke instrument bekend.
Gelukkig wetenschappers nog niet in staat de elektronen breken en
gebruiken de energie die het bevat.
Het ligt aan Alcyone elektronen zijn verdeeld, uiteengevallen, vrijgeven,
zeiden we, een ander soort onbekende energie, kathode stralen, X-stralen
of stralen N. .. Overigens, circa 1974, drie astronauten die rond de Aarde
aangetrokken enregistrèrent een soort straling of onbekende energie,
onvermoede door de officiële wetenschap.
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De ring Alcyone en Hercolubusneerslaat ramp van
deApocalyps op het einde der tijden nd
! Het is onmiskenbaar dat sinds 1962, meer bepaald sinds 4 februari van
dit jaar, onze planeet aarde en ons hele zonnestelsel zijn bijna in de
verschrikkelijke ring Alcyone.
Deze ring is enorm, het heeft een diameter van enkele lichtjaren. Op een
gegeven moment ons zonnestelsel komt in de ring Alcyone, wat zal
resulteren, maar weinig mensen vermoeden.
Volgens Paul Otto Hess, als de Aarde binnenkomt, zal alles lijkt een grote
brand, als een grote open haard brandde licht. Maar volgens de
berekeningen zijn gemaakt, in het geval dat de zon komt in de aarde
voordat de annulering van de ring Alcyone interfereren met zonlicht en er
zou dus duisternis die zou duren honderdtien uur na wat alles zou
"normaal."
In tegenstelling tot het eerste geval, waar alles eruit als een grote brand
in het tweede scenario de duisternis omhult de aarde, maar er zouden
geen echte duisternis, want de duisternis is als het licht bespat.
We kunnen dit vergelijken met een idee, een regen van geven sterren in
de atmosfeer van de aarde is. Hoe dan ook, als onze Aarde zal

introduceren in de Alcyone ring, zal het worden onderworpen aan een zeer
speciale trilling.
De moleculen van alles wat bestaat in onze wereld, of ijzer, fosfor,
calcium, koper, stikstof, enz., zal volledig worden veranderd door
straling. Dit betekent, als je een verandering in de zaak zal zien.
De man en de wetenschap geloven dat ze weten het materiaal, maar in
werkelijkheid zijn ze verre van bekend. Ons concept van materie is niets
meer dan dat, een concept, niets meer. Materie als substantie is onbekend
voor natuurkundigen.
Ik zeg niet dat het puur fysieke kwestie is niet toegankelijk voor de
mens wetenschap 's, maar de stof zelf, de beroemde Illiaster dat na de
Grote Kosmische Nacht (mahapralaya), ligt in de diepe duisternis van
deafgrond of bodemloze ruimte, hoeft moderne wetenschappers niet
weten.
Atomen zijn zeer raadselachtig. Wetenschappers weten niets van atomen
voor het bestaan van de wereld en ze weten nog minder wat zijn de
atomen na het universum ophoudt te bestaan.
Atomen bieden vele verrassingen die de man van de moderne
wetenschap (zie de vijfpuntige ster is hetpentagram van de 5
Arcanum tarot nd) , de hedendaagse natuurkundige, niet verdenken het
minst.
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* Binnen de atomen zijn wat de Hebreeën de "stollingsgesteente deeltjes"
of "vurige zielen" Hachin. Deze "zielen stollingsgesteente" doet een
bewonderenswaardige werk: zonder hen, de atomen niet kon ontwikkelen
in de levende constitutie van de materie.
Niemand weet echt de bevoegdheden, bijvoorbeeld, een paar
zandkorrels. We kunnen er zeker van zijn dat niemand weet wat
wonderbaarlijke krachten die ze bevatten, wat ze zijn echt in staat ...
De Hachin of "stollingsgesteente zielen" zijn opgesloten in elk atoom. De
grote magiërs uit het Oosten weten hoe te werken met deze stollings
deeltjes van atomen, terwijl de moderne wetenschappers niet eens
vermoedt dat het bestaan van deze stollingsgesteente deeltjes die atomen
animeren.
Wees niet verbaasd als ik je zeg dat stollingsgesteente straling of straling
van Alcyone verkwikkende atomen zal veranderen de moleculen van de
materie en transformeren natuur.

! De straling die de atmosfeer van de Aarde doordringen zal effect zal er
geen meer nacht voor twee duizend jaar zijn.[De ring Alcyone veranderen
moleculen in het tijdperk van de Waterman metHercolubus en versnelt de
Apocalyps einde der tijden BDE]
De hele aarde is verpakt in deze straling en het zal geen zonlicht nodig
hebben om te zien. Deze straling baden de Aarde zelf verlichten de
diepste grotten, en twee duizend jaar zal er geen nacht zijn, maar als een
lange dag ononderbroken, donker.
Zo is het geschreven, en de grootste wijzen horen.Uiteraard zullen de
wetenschappers het niet accepteren. Wat we nu zeggen, zullen ze niet
accepteren, omdat het niet strookt met hun wetenschappelijke gegevens,
maar het is de waarheid .
De organisatie van alle mensen zal worden gewijzigd, evenals planten en
dieren. Aantal planten die nog niet bestaan, zal een aantal diersoorten
waarvan zaden zijn latent op de zeebodem of in de holten van de rotsen
of in de meer afgelegen bergen dus worden versneld door de straling en
zal bestaan.
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* Deze gebeurtenis treedt ongeveer elke tienduizend jaar. Hij heeft eerder
plaatsgevonden en opnieuw zal optreden in de toekomst, omdat,
gehoorzaam aan de hemelse doorvoer, ons zonnestelsel zal terug gaan
door de ring Alcyone.
Sommigen zullen bezwaar Alcyone is erg afgelegen, het is een zon van de
Pleiaden, en het heeft niets te maken met ons eigen zonnestelsel. Het is
erg leuk dus, zo onwetend om te zeggen, maar de realiteit is dat de zon
die ons verlicht is onderdeel van het Alcyone systeem. Het is, we
herhalen, een systeem van zonnen baan om Alcyone, onze zon zijnde de
zevende.
Het verwijderen van de ring Alcyone heeft een beslissende invloed op de
rotatie van onze planeet. Dit betekent dat de rotatiesnelheid van de aarde
om zijn as wordt trager en bijgevolg of uitvloeisel onze wereld draai rond
de zon op een grotere baan, het weg een beetje van de zonne-center
beweegt.

! De verticale integratie van as ten opzichte van de aarde aan de ecliptica
zal worden afgerond. De palen zijn bijzonder ontdooien omdat de
afwijking van de aardas, dit is iets dat is wetenschappelijk bewezen.

Inderdaad, tegenwoordig de magnetische pool niet meer samenvalt met
de geografische pool, en met de verschrikkelijke straling van Alcyone, de
polen haasten hun afwijking.
De Comte de Saint-Germain zei: "Dit is de eerste veranderd, zal dit de
seizoenen van de lente en de zomer," en dat kunnen we nu al
zien. Voorjaar hebben we niets van de lente, en er zijn golven van
ongekende koud in het midden van de zomer. Het is alsof de seizoenen
verdwenen ...
Palen begon te smelten en dit zal toenemen met de straling van
Alcyone. Ontdooien oorzaak palen drift ijs, zodat het ijs zal het noordelijk
halfrond en het zuidelijk halfrond binnenvallen, wordt alleen de
equatoriale zone leefbaar zijn. Kortom, we staan aan de vooravond van
een nieuwe ijstijd. Aarde heeft al andere ijstijden in het verleden, en een
nieuwe ijstijd komt eraan.
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Wanneer gaat de aarde, of liever ons zonnestelsel, hij zal de ring betreden
verschrikkelijk Alcyone?
Wanneer we beginnen om deze ring die we elke tienduizend jaar moet
duren oversteken? Geen wetenschapper kon niemand met zekerheid
zeggen.Het is echt onvoorspelbaar. Maar sinds 1962, we staan op het
punt te gaan. Wees niet verbaasd als het ene moment op het andere,
gaan we de ring Alcyone.
Ik houd rekening met de feiten: de drie astronauten die in 1974 reisde in
een baan rond de Aarde, sprak van een soort straling ...
ongebruikelijke Een echte revolutie zal plaatsvinden in de natuur, het is
zonder twijfel de huidige overstromingen continenten, de opkomst van
nieuwe landen, enz..
•

Maar de hoogte van de zolder zal worden gehouden met de
aankomst in de hemel 'sHercolubus . De passage van deze
gigantische planeet zal worden voorafgegaan door de vermelding
van de Aarde in de ring Alcyone. [De ring Alcyone in het tijdperk
van de Watermanverstoren Hercolubus en neerslaan de Apocalyps
het einde der tijden BDE]

De werking van straling op materie Alcyone ons in staat stellen te
begrijpen dat het niet altijd geweest zoals het nu is. Als u van mening dat
fysieke materie waaruit onze wereld bestaat altijd heeft beantwoord
dezelfde chemische en wiskundige formules, bent u mis.
Het materiaal was anders dan de polaire tijd dan het nu is ook
verschillend in de Hyperboreeërs tijdperk, en op het moment van Lemuria

en Atlantis ... Evenzo, tijdens de overtocht van de ring Alcyone, de
wiskundige formules van het materiaal te veranderen nog steeds het
geheel.
Resultaat: de elementen die tegenwoordig worden gebruikt voor de
geneeskunde, bijvoorbeeld, niet meer van nut zijn. De formules die
worden gebruikt om planten of dieren te beschrijven in onbruik zijn
geraakt.Kennis van de hedendaagse fysica zal volledig overweldigd. Alles
wat we Momenteel doceert chemie zal nutteloos blijken, met de komst
van de Aarde in de ring Alcyone, omdat de chemische formules zal
veranderen.
•

We kunnen wederom in actie te zien de " wet van Pendulum "...

Dus we begonnen met de grote cyclus van transformaties 4 februari 1962,
tussen de veertien en vijftien uur, ondanks de beweringen van de
onwetenden. In ons geval, stellen we naar de feiten: we hadden nooit in
de hemel gezien zo groot als dat die 4 februari 1962 de wereldwijde
concentratie plaatsvond. Daarom moeten we niet verbaasd zijn als zeer
binnenkort ons zonnestelsel komt in de ring Alcyone.
We moeten ons nu voorbereiden. Omdat veel van de straling niet kan
weerstaan en vergaan. Fysieke materie wordt meer radioactief dan
fosforescerende, en dit alles zal blijken door oplichters, op een manier, als
een hulpmiddel om ons "werk."
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# We moeten meer doordachte, meer oplettend in onze kritische oordelen
worden en speciale aandacht besteden aan onze negatieve emoties .
Als we merken een grote psychische stoornis bij mensen, wordt iedereen
meeslepen door negatieve emoties uitgevoerd en er is niets schadelijker
voor de diepe innerlijke ontwikkeling.
Het is zeker geen gemakkelijke taak om goed te identificeren negatieve
emoties die ons teisteren, maar we moeten streven te allen tijde.
Het is echter niet genoeg om uit te pakken negatieve emoties , we
moeten ook ongewenste psychische elementen, onmenselijke aggregaten
optreden op elk moment in onze negatieve emoties te elimineren - woede,
afgunst, haat, verlangen, jaloezie, trots, etc..
Onze wereld wordt beheerst door 48 wetten, zoals ik al zei, over naar de
ring Alcyone te voeren, zal de straling ongetwijfeld het effect van
prikkelennegatieve emoties . [De Alcyone ring in het tijdperk van de
Waterman en Hercolubus zijn de tekenen van de Apocalyps het einde der
tijden BDE]

? Het probleem is dat negatieve mensen of geplaagd door negatieve
emoties zijn zeer besmettelijk. Die slechtgezind mensen, gevuld met
afgunst en wrok, deze mensen altijd walgen, neurasthenisch, paranoïde,
negatief en contagionnent anderen.
Inderdaad, kan een negatief persoon anderen die negatief worden op hun
beurt infecteren, en als die persoon lezingen, het kan honderden of zelfs
duizenden mensen besmetten.
Negatieve mensen zijn gevaarlijker, duizend keer gevaarlijker dan
virussen en bacteriën. Ze besmetten iedereen en ze voorkomen dat de
ontwikkeling van diepe innerlijke wezen.
De lagere emoties zijn een ernstige belemmering om meerdere dimensies
van kosmische werkelijkheid en psychische groei van het Zijn te ervaren.
Willen we ons bovenlichaam creëren, moeten we stoppen met het
verspillen onze energie dwaas innegatieve emoties .
Want als we verspillen onze energie in de lagere emoties, hoe kunnen we
ons verzetten tegen de verschrikkelijke straling van Alcyone en hoe
energie kan creëren we ware astrale , mentale en causale en dus ervaren
de realiteit van hogere werelden ? Hoe periode de grote mysteries van
leven en dood we hebben?
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•

We kunnen ons redden seksuele energie , maar als we verspillen
onze psychische energie in explosies ego, wat doet hij ons te
dienen?

Energiebesparing begint juist in de niet-identificatie met de negatieve
emoties die ons teisteren. Wanneer minder emotie wil functionele centra
van onze biologische machine te nemen, moeten we observerenzorgvuldig
de actie in elk van de vijf centra(intellectuele, emotionele, motorische,
instinctieve en seksuele) weten precies wat psychologische aggregaat in
kwestie.
•

Dan in meditatie diep, zullen we achteraf beoordelen de scène waar
dit aggregaat wordt uitgedrukt en we zullen proberen te begrijpen in
de diepte voordat hij naar haar desintegratie, volgens de methode
die we hebben geleerd in onze werken.

•

Het is dus van essentieel belang om te voorkomen dat meeslepen
door negatieve emoties door, zelf-herinneren constant door

dezelf-observatie psychologische, we stoppen onszelf te identificeren
met negatieve emoties.

Dit zal ons toelaten om de verderfelijke invloed van straling Alcyone
overwinnen en te kanaliseren psychologische agitatie ze produceren om
onze innerlijke transformatie.
Dus krijgen we - we zijn er al - in een buitengewone tijd. Het grote
aanbod is al aan de gang, menselijkheid mensen op dit moment de Aarde
zal niet worden gebruikt voor een zwerm de zesde grote menselijke ras
om geboren te worden in de toekomstige wereld.
•

Wanneer de Aarde de ring Alcyone is getreden, zich herinneren dat
wij, de arbeiders van het Grote Werk , hebben gezegd en
onderwezen. [De Alcyone ring in het tijdperk van de
Waterman enHercolubus neerslaat de catastrofe van de Apocalyps
het einde der tijden BDE]

De Logos (het Woord ) gemaakt het Universum. De Ain
Soph (het Absolute ) afkomstig van de hele schepping, maar de schepping
is gelijk of benzine, of macht, om de Ain Soph .
De eerste emanatie van de Ain Soph is de onuitsprekelijke Oude van
dagen , dat is het wezen van ons wezen, de Vader Moeder Supreme ons.
•

De Boom van het Leven van de Kabbalah is in ons ruggenmerg .

* De Boom van wijsheid wordt vertegenwoordigd door de tien
Sephiroth en creatieve vibraties van 22 Grote Arcana van de Tarot,
moeten we kristalliseren in ons.
Vanaf het Absolute , we zullen aan het eind van de zelfrealisatie van ons
wezen door de tien sephiroth van de Boom des Levens , terug naar
het Absolute .
Vrede Inverential
Boeddha Maitreya , Samael Aun Weor
Kalki Avatar van de New Age of Aquarius

# Als u de pagina en Acyolne Hercolubus vond, kunt u een klik toe te voegen op
de knop +1 :

Vrienden van Don & Compassion Dank je wel!
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•

In de eindtijd , is het cruciaal om te leren om te weten hoe te
mediteren juist de provocerenontwaken van het
bewustzijn . Demeditatietechniek moeten nauwkeurig zijn en blijft
het bereiken van verlichting ndia.
Dit ontwaken van het bewustzijn maakt het mogelijk om te
ervaren astrale reizen doortechnische astrale van astrale bewust
gemaakt (met het waakbewustzijn in het astrale vlak ) nd.
Het einde der tijden nodigen ons uit om het te laten groeien Liefde ,
Vreugde, Nederigheid, deDon en mededogen in ons dagelijks leven,
zodat bloeien cardia bevoegdheden , kostbare geschenken van
de Goddelijke Moeder Kundalinindia.
In 'benadering van Hercolubus , is het essentieel om het
verhogen van twee getuigen om het ontwaken Kundalini ,
het Serpent van de heiligeseksuele magie ndia.

