
Informaties 
 

Verdere informatie en details  
met betrekking tot Project Wansdyke Path  

vindt u op onze website: 

kochkyborg.de 
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Een Dag van 
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In Kontakt  
met de 

kosmische 
Matrix 

 

http://www.kochkyborg.de/


Uitnodiging 
We nodigen u uit aan een wonderbaarlijk en 

vreedzaam project deel te nehmen. 

Op 25. Juli 2009 willen we elkaar weer in 
Avebury, Wiltshire, zuid-Engeland,  

ontmoeten, om ons deel bij te dragen de 
wereld ten positieve te veranderen,  

en voor de wereld te verklaren,  
dat we bereid zijn, de verantwoording  
voor deze Planeet op ons te nemen. 

Van bijzonder belang zijn voor ons de 
toezeggingen van de leiders van de eerste 

amerikaanse naties. 

Wanneer u niet naar Engeland komt,  
dan kunt u ook vanuit uw huis met de 

meditatie meedoen, in uw lievelingsstoel,  
bij een boom, meer, op het strand,  
op een heuvel of een berg maar  

ook op een oude heilige of magische plek. 

De veel gehoorde uitspraak en instelling van 
veel gefrustreerde wereldburgers: 
“Ik kan er toch niets tegen doen“  
is niet langer geldig. Er is hulp. 

 Er zijn uw gedachten. 
Er is uw geestelijke kracht. 

Ieder van ons heeft deze.  
Het is de machtigste kracht van het 

Universum. Want wij allen bestaan in de 
juiste betekenis van het woord  

uit het Stof van de Sterren 

 

Help u mee om met  
Projekt Wansdyke Path,  

Moeder Aarde te verdedigen 
 

 

Krachtplaatsen 

 

Hier boven ziet u de  
componenten van het project:  

Windmill Hill,  
de plek bij de Grey Wethers  

en het West Kennett Long Barrow 
vormen een driehoek  

met Avebury in het midden 
en vormen het toneel voor het team op 

Wansdyke Path.  
De start van het project vindt plaats bij 

de  Adam & Eve-Stenen. 
 

Voor onze Moeder Aarde 
Vrede en Licht 

Verantw.: Bernhard Otto, Ridlerstr. 29d, 80339 München 

 

 

Meditatie 
De tijd is gekomen om de oude rasternetten 

van deze Planeet weer te verenigen.   
Wij, de zonen en dochters van  

onze geliefde, enige Moeder Aarde,  
zijn opgeroepen aan een nieuwe start te 

beginnen om weer in evenwicht te brengen, 

wat op onze Planeet uit balans is geraak. 

 

De tijd voor de ontwaakte mensen  
van alle volken is gekomen,  

en dient u uw ceremonieën te beginnen  
op uw heilige plaatsen:  

Medicijn wielen, de rivieren,  
kusten, bomen, bergen,  

en bij de oude stenen. 

 

Wij dienen al die tekenen te visualiseren  
die door wijze mannen en vrouwen  

in de afgelopen eeuwen hier  
op de oppervlakte zijn achtergelaten.  
Ze lichten op en stralen het witte licht  

uit van positieve geestelijke energie. 

 

In het licht van deze tekenen zijn de 
verborgen boodschappen ingesloten waar 

mee eenieder in kontakt kan treden die  
op 25 juli 2009 samen komen en hun  

geestelijk kracht in dit betekenis volle uur  

om 23.00 uur lokale tijd zullen verenigen. 

 
 

De tijd is gekomen een nieuwe 
start te maken. 

We zijn allemaal één. 
 

 



 


