De cyclus van het bestaan gerekend vanaf Hunab K'u (Black Hol van ons Melkwegstelsel)
tot en met de cycli van het water in ons lichaam.

Elke cyclisch heeft zo zijn eigen tijdspiraal waardoor je ze uit elkaar kan houden. Zo weten
we dat ons bloed in een minuut door onze aders vloeit en onze Zonnestelsel er wel 250
miljoen jaar over moet doen om een rondje om het centrum te draaien binnenin ons
Melkwegstelsel.

En tussen deze ontelbare verschillende cyclisch die hun eigen tijdsbestek en ritme kennen
zit er ergens zo boven zo beneden in deze hiërarchie aan cycli er één cyclus die de mens uit
naturen volgt.

De cyclus van de Maan wel te verstaan! Of te wel die van de Maya hun natuurlijke 13
Manen kalender genaamd Tun Uc ZonneMaanjaar. Maar mits er onder dwang in het
verleden ons iets andere is opgelegd. Namelijk het volgen van een onnatuurlijke 12 telende
maanden kalender. Met zijn maanden genaamd als september wat in het Latijn “zeven”
betekend maar is toch echt de negende maand en neem nou bijv. oktober wat in het Latijn
acht beteken maar in werkelijkheid de tiende maand is in het jaar (over onnatuurlijke
gesproken zeg WTF). Zouden we de natuurlijke 13 Manen kalender weer kunnen
handhaven en gebruiken voor de welzijn van Moedernatuur en je eigen Gezondheid.
Ik wil hiermee alleen maar benadrukken dat je doormiddel van het volgen van de
natuurlijke 13 Manen kalender c/q. de Maya Tun Uc ZonneMaanjaar cyclus. We energetisch
zo weer in (het gerail) de pas komen te lopen met andere natuurlijke cycli. Wat nu dus niet
het geval is omdat we ooit in het verenverleden dus hieraf zijn gehouden door het volgen
van een onnatuurlijke cyclus genaamd de Gregoriaanse kalender. Nou kan je jezelf wel
boven het maaiveld blijven begeven maar door het volgen van deze
wereldstandaardkalender. De onnatuurlijke Gregoriaanse... daar schiet echt niemand mee
op. En leven buiten de natuurlijke cyclus lever je al hellemaal geen bijdrage aan een beter
leefklimaat.
“In Order To Remember We Are… Part Of Nature And Not Above It”
Stel ik iedereen voor om weer gewoon gebruik te gaan maken van de natuurlijke Maya Tun
Uc ZonneMaanjaar enter: http://www.TunUc.com zodat we weer in contact kunnen komen
met de wondere van de natuur, het leven en de Kosmos!
Hunab K’u, de geest achter de gedachte,
hoogachtend,
ceo: The United Universe
Maya consultant: Johan van der Beek
mail: uniteduniverse@hotmail.com
phone: +31 (0) 6 15 87 18 94.
address: Sijpestein 138 - 1083 XL - Amsterdam
country: The Netherlands
bron: http://www.TunUc.com

