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 Graancirkels hebben een bewustzijn van de Basis Codes en de Heilige Geometrie

De resonantie van elke cirkel is basaal en in verhouding tot het landschap, het 
bewustzijn van dat stuk aarde leeft en resoneert met de codes.

Deze uploads zijn van groot belang!

Het oude oerbewustzijn reageert op de resonanties van de basiscodes. Moeder Aarde 
draagt dit in Haar bewustzijn mee. Deze zitten diep in haar DNA en wanneer deze 
stempels van codes haar bedrukken, komen deze weer vrij. Het gevangen genomen 
worden van de delen van haar bewustzijn via de aardlagen kan op deze manier een 
bevrijding betekenen. Deze cirkels zijn krachtplaatsen die tijdelijk worden neergezet 
om de activatiecode in moeder aarde te laten ontwaken.

Elk land of deel van de aarde heeft een eigen unieke code. Heeft een eigen unieke 
taal. Geluid is wat zij nodig heeft. Geluid? Ja graancirkels produceren geluiden, 

TONEN

Deze gaan diep de aarde in en versmelten zich met de lagere toon die is ontstaan en 
zorgen zo dat deze resonantie toon alles upload.



Niet alleen wordt alles omhoog gebracht aan frequentie, tevens opent het ook de oude 
kennis in Haar.  De oude oerkennis van het  drakenbewustzijn bevindt zich ook in 
Moeder Aarde. Haar kern was immers ooit bewoont met drakenenergie. De draken 
zijn  dus  een  zeer  belangrijk  onderdeel  van  het  aarde  bewustzijn.  Zodra  dit  weer 
opstaat  of wordt geactiveerd opent dit  ook weer de oer oude drakenkennis bij  de 
mens. Zie de volle maan van maart 2013 deze stond in verbinding met het vierde 
portaal van de maan en de zonnevlechtchakra van de aarde: De Vuurdraak, dit was de 
Gouden drakenenergie  van de  zon en  activeerde  ook de  binnenzon van de  aarde 
opnieuw.

De 13 chakra's horen hierbij, het 13 manen bewustzijn.

Drakenenergie was sterk vrouwelijk van aard.

Zij bracht immers de eieren voort. Het was een matriarchaat. Zoals de Godinnen zich 
vaak met het drakenbewustzijn verbonden, is het drakenbewustzijn een gevolg van 

het ontstaan van een groot deel van het bewustzijn van Moeder Aarde.

Het vrouwelijk element is zeer sterk in Haar aanwezig. Maanenergie straalt ook 
drakenenergie uit. De oerkracht reflecteert via de maan 

naar de aarde terug en versterkt deze.

Sirius is de planeet van de Hogere Magie en ook hier waren de Draken aan 
verbonden. Dit gebeurde op een later tijdstip nadat de aarde was bevrucht met de 
drakenenergie. Sirius is het portaal van de Hogere Magie, niet iedereen kan deze 

zomaar betreden. Uiteindelijk werd de Aarde-draak verbonden met de Sirius magie.

Deze verbindingen zijn al erg oud en worden vaak weer opnieuw gebruikt in andere 
tijdsbestekken. Egypte en de piramides gericht op Sirius!

SPIRALEN

De spiralen en vortexen zijn de bewegende draaiende delen in een graancirkel en in 
krachtplaatsen. Zij wekken een energie op die voor de omgeving stimulerend is. De 
frequentie wordt zo omhoog gebracht, dit is een deel van de upload. Alle spiralen 
hebben een nulpunt energie, deze bevindt zich in het midden. De energie is daar 

anders. Zoals in het oog van de tornado. Daar is stilte en rust.

De verschillende draairichting schept een andere TOON, zetten een andere energie 
neer. Ook de grootte en afmeting van elke cirkel of symbool, of de combinatie van 
cirkels in de graancirkel geven een andere energie weer. Datgene wat nodig is voor 

dat deel van de aarde.



Deze spiralen zijn tevens poorten. Hier kan men duidelijk contact maken met de 
andere dimensies van het Licht. Soms zelfs met de Lichtschepen.

De Engelen van het Licht wekken op die manier energie op. Ook hun Lichtvoertuigen 
werken vanuit de nulpuntenergie en de draaiende vortexen. Het is dan mogelijk om te 

reizen in de tijd(slijnen).

GRAANCIRKELS in Nederland

Ingewikkelde patronen in graancirkels hebben te maken met het bewustzijn van dit 
land of deel van de aarde. Is het bewustzijn van deze mensen hoger en het land meer 
in een natuurlijke vormstaat,  dan kunnen de patronen en tonen wat ingewikkelder 
worden  neergezet.  Zie  het  als  een  muziekstuk!  Niet  iedereen  kan  ingewikkelde 
muziektonen spelen of ontvangen. Het deel van de aarde, Nederland is een klein land 
met een zeer strakke opdeling van structuur. Wanneer je Nederland ziet vanuit de 
lucht  dan  zie  je  een  strakke  mannelijke  opdeling  van  het  kleine  land,  niets  is 
overgelaten  aan  het  toeval  of  aan  een  vrije  vorm.  Wanneer  je  in  deze  strakke 
structuren een ommekeer wilt brengen en de energie wilt aanpakken, uploaden kan 
dit niet ineens met zeer ingewikkelde codes. Deze zullen zodanig van vorm zijn zodat 
het bewustzijn van dat land dit kan handelen...

Daarom ontstaan er in NL de wat simpelere graancirkels

wordt de toon te ingewikkeld dan wordt er meer schade dan 

goeds aan de aarde gegeven...

Ons bewustzijn op spiritueel  niveau is  niet  minder,  maar  het  heeft  vooral  met de 
structuur van het land te maken. In België en andere landen zijn de stukken land in 
minder strakke kaders opgedeeld, een meer vrije, natuurlijke vorm. Nederland dus 
niet.  Een  erg  mannelijke  energie...rechthoekige  vormen  van  opdeling  van  het 
Nederlandse land(schap).

Het vrouwelijke mag hier duidelijk meer aandacht krijgen 

Noord-Nederland en Zuid-Nederland verschil in geloof, scheidingslijn

Voedingsbodem ligt in het zuiden. Daarboven wordt de energie anders van trilling.

Hier komt nog een vervolg op!



Alles mag in balans komen.

Augustus 2013

In aansluiting (deel 1) op de boodschap van Ashtar: “Graancirkels, Labyrinten en 
activaties van de Aarde”  maart 2014!
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Mag gedeeld worden in zijn geheel en onder vermelding van de website en bron, in combi met de vorige 
boodschap van Ashtar over graancirkels.

PS. Foto boven van graancirkel in Engeland: Een vrij complexe graancirkel, een dubbele triskelion 
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