
	

	

 
De nieuwe aarde, nieuwe tijd, nieuw bewustzijn en nieuwe 

mensheid… 
Wat is het? Waarom is het? Wat betekent dit voor jou? 

 
Dr. Frits Evelein 

 
 
Datum: 8 maart 
Locatie: Boxmeer - ‘t Vertrek, Stationsweg 12 5831 CR Boxmeer. 
Tijd: 13.00 tot 17.00 Entree: € 25,--  Aanmelden via: miekedengerink@gmail.com	
 
Je leeft in een unieke tijd, de splitsing van werelden 
en bewustzijn. Een oud bewustzijn en oude tijd die 
stopte in 2012, maar die nog door ijlt en zich 
krampachtig probeert te handhaven via controle, 
kunstmatige intelligentie, misleiding etc.. en een 
nieuw Universeel Bewustzijn en nieuwe tijd die met 
de dag sterker worden gericht op verbinding, 
natuurlijk evenwicht, authenticiteit, Universeel 
Bewustzijn en Liefde. De nieuwe tijdslijnen komen 
uiteindelijk in een punt uit een Universeel 
Synchronisatie punt van complete herverbinding met 
de Universele orde en de Bron. 
 
De reden voor dit ligt in het opheffen van een 
planetaire en galactische manipulatie die 200.000 jaar geleden begon en die angst, afgescheidenheid, oorlog 
en gebrek etc.. tot gevolg had. Deze is nu opgeheven - door de werking van “the Divine Plan” -  

en er is een compleet nieuwe energie en nieuw aarderaster (zie afbeelding) op de aarde, waardoor de 
herverbinding met universeel bewustzijn, de Bron en de Galaxy hersteld zijn. Deze herverbinding leidt 
geleidelijk in de komende 250 jaar tot een compleet nieuwe aarde, nieuwe mensheid, nieuw bewustzijn.  
 
Nu maken we de geboorte hiervan mee en elke keuze die je nu maakt is van invloed op dit gigantische 
transformatieproces. In deze workshop gaan we in op de nieuwe energie, de reden hiervoor en aard ervan. Je 
ervaart de nieuwe energie diep in je lichaam en bewustzijn. We gaan naar het nieuwe aarde raster, ervaren de 
nieuwe tijd, de Bron, de Melkweg en vooral we versterken onze verbinding met ons Hoger Zelf en de Bron. Zo 
ben je bewuste mede-scheppers van de nieuwe tijd. 
 
We werken ervaringsgericht door o.a. het gebruiken van Music from Source – klank waarin op speciale wijze 
multidimensionale energie en bewustzijn zijn vertaald. Zo kun je direct op een diep cellulair niveau ervaren wat 
de energie is en doet. In de reflecties op de ervaringen bespreken we aspecten en vertalen deze naar je 
dagelijkse leven. 

 
Dr. Frits Evelein componeert Music from Source, publiceert boeken over bewustzijn 
en onderwijs, verzorgt internationaal workshops en lezingen. 
www.MusicfromSource.net  en Youtubekanaal:  
https://www.youtube.com/user/MusicFromSource 
 

	


