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--------------------------------------------- 

 

 

Er is een Essentie die overal aanwezig is, die Universele Intelligentie heeft en 

die alles samenstelt en kan veranderen. Velen noemen het GOD. Daaronder 

is er een frequentie die is gevuld met Licht, die dezelfde eigenschappen heeft, 

en wanneer het in frequentie daalt wordt het materie en creëert het "La Vita". 

 

Onze Moeder Aarde is een Levend wezen, zoals wij. Door de verdichting 

van het Licht en het materie worden, is ze een wezen geworden waarvan we 

de beenderen Rotsen noemen, het bloed Lava en haar sap de Zee. 

 

Onze moeder aarde is nu ziek en zal snel een radicale verandering 

doormaken. Wij proberen haar hierin te helpen zodat het een geleidelijker en 

niet extreem proces is, zodat de mensheid kan blijven bestaan. 

 

De kwantumfysica met het deeltjesonduidelijkheidsprincipe (Heisenbergs 

Onzekerheidsprincipe) heeft aangetoond dat alles met alles verbonden is, dus 

als Onze Moeder Aarde ziek is, zijn wij dat ook. 

 

Dus moeten wij hen beiden helpen. Om deze reden zijn wetenschappers en 

mensen met kennis zich gaan verenigen zonder grenzen te stellen aan 

nationaliteit, kennis of persoonlijke doelen. 

 

Dit alles gebeurt hier en nu; het Advanced Technology 7 Researchers Team 

werkt onvermoeibaar om de meest briljante geesten samen te brengen om 

het doel te bereiken. 

 

Het doel is om een geavanceerde technologie te verspreiden die zowel de 

mens als de aarde in evenwicht brengt. 

 

De dinosauriërs leefden ongeveer 165 miljoen jaar, maar toen de aarde de 

extreme verandering doorvoerde, hadden ze niet eens de tijd om het gras dat 

ze aten te slikken...... 

 

Deze veranderingen gebeuren van dag tot dag en dan ... allemaal tegelijk. 

 

Wij mensen zijn veel meer dan we denken dat we zijn ... en we kunnen het 

vermijden. 
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Tekst van de website 

 

There is an Essence that is Present Everywhere, which has Universal 

Intelligence and which Composes and can Change anything …  

 

Many call it GOD. Below it there is a frequency that is light-filled, which has the 

same characteristics, when it falls in frequency it becomes matter and creates 

“La Vita”. 

 

Our Mother Earth is a Living being, like us …. It is the condensation of Light 

and becoming matter has become a being whose bones we call rocks, its 

blood we call it Lava, its Sap we call it Sea … 

 

Our Mother Earth is now ill and will make a radical change very soon. We try to 

help her in this so that it is a more gradual and not extreme process so that 

man can still exist. 

 

Quantum physics with the particle indeterminacy principle (Heisenberg’s 

Uncertainty Principle) has shown that everything is connected to everything, so 

if Our Mother Earth is sick, so are we. 

So we have to help both of them. 

 

For this reason, scientists and men of knowledge have begun to unite without 

setting limits on nationality, knowledge or personal goals …. 

 

All this is happening here and now, Advanced Technology 7 Researchers 

Team is working tirelessly to put together the most brilliant minds for achieving 

the goal …. 

 

The aim is to spread an advanced technology that balances both the Man and 

the Earth. 

The dinosaurs lived about 165 million years but when the Earth made the 

extreme change they didn’t even have time to swallow the grass they were 

eating …. 

 

These changes happen day by day and then … all at once. 

We Humans are much more than we think we are …. and we can avoid it. 

 


