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I

Inleiding

Vandaag de dag wordt er veel geschreven over de mensheid op
weg naar de vijfde dimensie. Als je dit intypt op Google krijg je
meer dan 120.000 hits. Ik ben van mening dat er veel te weinig
publiekelijk over wordt gesproken en over de feiten wordt
gediscussieerd. Als je een boekwinkel binnenloopt, zie je
meteen de vele boeken over het thema 2012 die fantasievolle,
opgesmukte mystieke scenario’s beschrijven en uitgaan van het
einde der wereld zoals is voorspeld. De meeste hebben echter
weinig te maken met goedonderbouwde informatie over de
opstijging van de mensheid naar de vijfde dimensie. Wat
ontbreekt, is een gedetailleerde beschrijving van wat zich op dit
moment op de aarde afspeelt en waar de mensheid zich op kan
verheugen wanneer ze in de vijfde dimensie aankomt. Met dit
boek wil ik graag aanvullende informatie verschaffen opdat de
huidige samenleving nu al na kan denken over wat het betekent
om in deze hogere dimensie van het menselijk bewustzijn te
leven.
De mens is bezig het afgescheiden-zijn te verlaten en een
enorme stap vooruit in zijn ontwikkeling te zetten. Dit nieuwe
11
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bewustzijn is niet meer gebaseerd op de dualiteit van alles, maar
op de terugkeer van de mens naar de eenheid. De verbondenheid van de mens met alle andere elementen in het universum
staat centraal in deze veranderingen. Zijn nieuwe bewustzijn is
erop gebaseerd dat hij een eenheid vormt met alle mensen, de
natuur, Moeder Aarde en alle andere hemellichamen en wezens
in het universum.
Dit boek gaat verder dan het jaar 2012, wanneer deze
verandering van het menselijk bewustzijn voltooid is, en schetst
een beeld van een totaal nieuwe samenleving die gebaseerd is
op het verruimde bewustzijn van eenheid. Dit boek is niet
alleen informatief bedoeld, maar nodigt de lezer uit de inhoud
te verspreiden en hier actief over te discussiëren, want alleen
dan kan de overgang soepel en zonder al te grote strubbelingen
verlopen.
Enerzijds gaat dit boek over aanwijzingen van aartsengel
Gabriël die ons wil voorbereiden op de opstijging naar de vijfde
dimensie en de daarmee gepaarde gaande veranderingen.
Anderzijds bestaat het uit vragen die ik aan de lichtwezens
heb gesteld om het voor mezelf en de lezer duidelijker en
inzichtelijker te maken. De uitgebreide antwoorden zijn een
aanvulling op dit werk, net als de vele boodschappen die ik voor
en tijdens de totstandkoming van dit boek heb doorgekregen.
Je hebt een boodschap in handen die aan de hele mensheid is
gericht!
Christoph Fasching
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A

Aartsengel Gabriël
stelt zich voor

Wees gegroet engelen op aarde! Ik zegen jullie met Gods
belangrijkste eigenschap – ik zegen jullie met de oneindige
liefde van onze Schepper. Wees gegroet, evenbeelden van onze
Heer. Ik ben aartsengel Gabriël en leid jullie door dit boek.
De wereld staat op een keerpunt waarbij het erom gaat dat de
mens een deel van zijn ontwikkeling afsluit, het deel waarin de
mens zich afgescheiden voelt van de andere mensen en alle
andere dingen. In dit bewustzijn dacht de mens dat alleen hij en
niemand anders op deze wereld zijn leven en lotsbestemming
bepaalde. Hij dacht dat hij volledig op zichzelf was aangewezen
en daarom alles in het werk moest stellen om in leven te blijven
en zich voortdurend moest beschermen om later niet van de
honger om te komen. Om dit te bereiken is de mens in de loop
van de tijd zeer vindingrijk geweest en heeft hij allerlei
ontwikkelingen doorgemaakt en uitvindingen gedaan om een zo
groot mogelijk kapitaal te vergaren, zodat hij er zeker van was
geen honger of armoede te hoeven lijden. Het moge duidelijk zijn
dat toen iedereen dit wilde, er steeds meer strijd om de macht
kwam waarbij men er niet voor terugschrok elkaar te vernietigen.
13
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Dit zal nu anders worden, want de mens verlaat dit bewustzijnsniveau en gaat een stap hoger in zijn ontwikkeling. De mens
wordt zich er weer bewust van dat hij één is met alle andere
mensen, de natuur en de hoogste Schepper. Dit inzicht zal
verstrekkende gevolgen hebben voor het samenleven van de
mensheid, zoals dit aan deze zijde wordt geschetst en
voorspeld. Er komt een nieuwe kijk op de samenleving en
daaruit ontstaat een veelheid aan veranderingen. De weg
ernaartoe wordt ook beschreven en we leggen uit waarom
bepaalde gebeurtenissen noodzakelijk zijn om de opstijging
naar de vijfde dimensie mogelijk te maken. Een reis naar de
toekomst van de mensheid, die ervoor moet zorgen dat dit
proces snel kan worden voltooid en dat de mensen op het
moment van de overgang voorbereid en vrij van angsten zijn
opdat het proces vreedzaam en vreugdevol verloopt. Dat is de
bedoeling van dit boek.

Wij kennen aartsengel Gabriël uit de literatuur, de Bijbel en
veel legendes. Toch zijn er maar weinig die geloven dat je
echt bestaat. Wil je ons verklappen wie je nu daadwerkelijk
bent?

De aartsengelen werden in het kader van de schepping van het
totale universum door God ingezet om in opdracht van Hem
ervoor te zorgen dat het universum zijn doel kan halen. Zijn
doel is om de zielen, die allemaal een deel van God zijn, de kans
te geven in materiële vorm een leven te leiden zodat ze
ervaringen en wijsheid kunnen opdoen die ze in de vorm van
licht en energie niet zouden kunnen vergaren. Het is onze taak
om dit te waarborgen en ervoor te zorgen dat deze ervaringen
opgedaan worden zoals gewenst is, en zo het verkrijgen van
wijsheid door levenservaring en inzicht te bevorderen. Als dit
14
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proces via meerdere ontwikkelingsfases naar een afronding
gaat, is de tijd aangebroken om dit in een veranderde vorm van
bewustzijn mogelijk te maken – daarom is nu de opstijging van
het menselijk bewustzijn naar de volgende dimensie. Wij aartsengelen werken samen met de opgestegen meesters die allen
hun incarnatiecyclus op aarde al hebben volbracht en daardoor
over alle ervaringen beschikken die je op aarde kunt opdoen.
Samen met hen bereiden wij de wereld erop voor, opdat deze
overgang naar de volgende bewustzijnsfase zonder problemen
verloopt. De taak van de aartsengelen is ervoor te zorgen dat
alle uitkomsten op aarde in het kader van de scheppingstaak
mogelijk zijn. Mijn speciale taak is de verkondiging van Gods
woord en daartoe maak ik gebruik van allerlei verschillende
mediums op aarde die voor mij tot jullie spreken. Dat gebeurt
op verschillende manieren – dit boek is er een van.

Moet de lezer nog aan bepaalde voorwaarden voldoen om dit
boek te kunnen begrijpen?

De voorwaarden waaraan de lezer van dit boek moet voldoen
zijn snel uitgelegd. Hij moet benieuwd zijn naar zijn toekomst
en die van de mensheid en bereid zijn te accepteren dat niet
alleen dingen die je kunt zien en aanraken bestaan, maar dat er
ook andere wezens in het universum zijn. Hij kan er met een
gerust hart van uitgaan dat wij allemaal het allerbeste met iedere
mens voorhebben. Dat is alles.

Hoe komt het dat weliswaar steeds meer mensen intussen
contact hebben met hun spirituele gidsen, maar dat nog
zoveel geen enkel idee hebben en ons uitlachen of voor gek
verslijten?
15
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H

Het nieuwe leven –
een jong plantje

Nadat de bewustzijnsverruiming is gelukt, zullen op alle
terreinen van het leven compleet nieuwe regels gelden. Alle
regels komen overeen met natuurwetten en alles voert terug op
de eenheid van iedereen met al wat is. Deze overgangsfase zal
niet helemaal soepel verlopen. Dat komt doordat de machthebbers en de rijken nog een laatste poging doen om vast te
houden aan de verworvenheden en privileges van de oude tijd.
Maar al snel zullen ook deze mensen begrijpen dat de tijd daar
is om los te laten en zaken de vrije loop te laten. Ze zullen
opgeven en zich aan de anderen overdragen – de gemeenschap.

Wat bedoel je met ‘niet soepel verlopen’? Waar moeten de
mensen rekening mee houden?

Eerst zal het financiële systeem instorten en de rijken maken
zich zorgen om hun rijkdommen en zijn bang dat hun hele
vermogen in rook opgaat. Het zou kunnen dat ze vlak voor de
krach allerlei nuttige en nutteloze spullen gaan kopen en
93
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daardoor het systeem weer een boost geven. Maar juist
hierdoor zal het systeem in elkaar storten.
Dan, wanneer iedereen weet dat de devaluatie van het geld
alsmaar door blijft gaan, zullen ze inzien dat het te laat is om het
systeem nog te redden en zal het leven voorlopig tot stilstand
komen. Stilstand in die zin dat niemand nog naar zijn werk gaat,
want het geld dat je hiervoor krijgt, is toch niets meer waard.
Op korte termijn kan deze onrust ertoe leiden dat de
mensen bang zijn voor hun bestaan en gaan hamsteren. Het is
niet uitgesloten dat er geplunderd wordt, dit hangt af van het
ontwikkelingsniveau van de samenleving.
Deze fase zal maar van korte duur zijn, want al snel zullen
nieuwe, gematigde krachten opstaan die het welzijn van de
gemeenschap als hoogste doel hebben en de bevolking vertellen
dat het hoog tijd is een nieuwe samenlevingsvorm zonder geld
op te richten waarin iedereen dezelfde rechten heeft. Deze
samenlevingsvorm zal zich langzaam verder ontwikkelen en de
mensen gaan weer aan het werk. Dit zal echter werk zijn waar
de hele gemeenschap profijt van heeft. Belastingdiensten,
banken, boekhouders enzovoorts zullen andere bezigheden
zoeken en eveneens een bijdrage leveren aan het algemeen
welzijn. Al snel ontstaat een nieuwe manier van voedselvoorziening en de productie functioneert weer, maar nu
helemaal zonder geld en andere soorten van schadeloosstelling
– alles gebeurt op vrijwillige basis. Iedereen doet waar hij het
best in is en het meeste plezier aan beleeft en waarvan hij vindt
dat dit het algemeen belang het best dient.

Wat betekent ‘de rijken zullen de macht aan de
gemeenschap overdragen’? Wat gebeurt er met hun
vermogen en bezittingen, zoals hun onroerend goed?
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Dit betekent dat deze mensen inzien dat ook voor hen de tijd
is aangebroken en moeten toegeven dat er andere waarden
nodig zijn om het collectief te helpen zich nieuw te vormen en
te verzorgen. Lokale werkzaamheden krijgen de hoogste
prioriteit tegenover nationale en internationale aangelegenheden. Nu gaat het er eerst om de voorzieningen weer te
herstellen. Dit zal gauw voor elkaar zijn en daarna kan men de
focus weer verleggen.
Alles van waarde, zoals vastgoed, komt de gemeenschap toe
– allereerst de lokale gemeenschap in een dorp of stad – en
wordt in de toekomst centraal beheerd. Vooraleerst zal
niemand zich de nieuw verworven waarden zoals onroerend
goed, gereedschappen, machines enzovoort toe-eigenen tot er
een nieuwe centrale distributieorganisatie is opgericht. Dan
wordt bepaald waar de verschillende zaken voor gebruikt gaan
worden. Ze worden in elk geval voor de gemeenschap gebruikt
en gaan niet naar particulieren.

En dat accepteren de mensen? Zullen er geen mensen zijn
die denken dat ze nu de grote coup kunnen plegen? Stel dat
dit gebeurt, hoe gaat de gemeenschap dan met deze
mensen om?

Aanvankelijk denken mensen nog dat er zulke lui zijn omdat ze
die vanuit het verleden kennen. Ieders bewustzijn zal echter een
zodanig niveau hebben bereikt dat het zulke machtsovernames
niet meer toelaat. Zelfs als een enkeling nog niet helemaal
doorheeft dat er een nieuw tijdperk is aangebroken, zal de
meerderheid haar invloed onmiddellijk op deze verwarde zielen
uitoefenen en duidelijk maken dat niemand hierbij gebaat is –
zijzelf al helemaal niet.
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