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De verloren zoon is het kind dat gebonden aan emotionele programmering (elkaar moeten 
helpen en alles delen onder het mom van solidariteit). De terugkeer van de verloren zoon is 
de zoon, die vrij is gekomen uit de emotionele programmering en terugkeert naar zijn 
midden. Dan ontstaat het gelijkbenige kruis. Vandaar uit kan de opbouw van de Tempel naar 
de Hemel plaatsvinden: de weg terug naar huis. Dat is wat de Tempeliers voor mijn gevoel in 
Jeruzalem hebben geleerd. Doordat ze hun midden hadden gevonden, konden ze voorbij de 
verbuiging als gevolg van de emotionele programmering komen en weer rechtstreeks tappen 
uit eigen bron. Vanaf dat moment konden zij de universele scheppingsprincipes toepassen: 
de Heilige Geometrie. Ze waren weer onderdeel van de Fibonacci-reeks, waarin gulden 
snede zit opgesloten, en vandaar uit konden zij rechtstreeks tappen uit hun eigen 
Bron(verbinding) als onderdeel zijnde van de Fibonacci-reeks. In de schepping van het 
universum zijn alle vormen geometrisch. Geometrische patronen komen altijd voort uit de 
heilige geometrie. De Fibonacci-reeks is daarmee verbonden. Uit de reeks komt 1,6 te 
voorschijn. Voor meer info over de Heilige Geometrie en de Fibonacci-reeks, zie 
bijvoorbeeld: https://www.hifimysteryschool.com/nl-nl/over/heilige-geometrie en 
https://www.bewust.design/2017/02/wat-maakt-heilige-geometrie-zo-heilig/ 
 
Kenmerken van de emotionele programmering 
Het voornaamste kenmerk is lijden, welke vorm dan ook. Een ander kenmerk is afgeleid 
lijden: medelijden. Dat gaat via het zien van verschrikkelijke beelden (oorlogsslachtoffers, 
dierenleed, mensenleed en natuurrampen): kortom hetgeen het dagelijkse nieuws en 
journaal dat te zien of te horen is op radio en TV, niet alleen in actiefilms, thrillers en 
horrorfilms, maar in diverse soapseries, waarin verraad, manipulatie, bedrog enz. aan de 
lopende band voorbij komen. Ook je schuldig voelen of bevoorrecht voelen omdat je het 
goed hebt, is een kenmerk van de programmering. 
De emotionele programmering is gebaseerd op medelijden en heeft helemaal niets te maken 
met mededogen en compassie. De emotionele programmering zorgt voor emoties, welke 
voedsel vormen voor de Archonten. 
 
Ook heeft de emotionele programmering niets te maken met het vrouwelijke. Dat blijkt wel uit 
de verzorgingsstaat: Vadertje Staat die wel even alles regelt. De behoefte om alles te 
regelen is een vorm van controle en controle komt altijd voort uit angst, net zoals de 
emotionele programmering. De emotionele programmering zit volledig ingebakken in onze 
3D-wereld. Denk aan het belastingstelsel, het socialezekerheidsstelsel en de 
zorgverzekeringswet (de verzorgingsstaat). Wat eens het grote goed van Nederland was - de 
verzorgingsstaat -, is nu helemaal uit het lood geslagen en een manier van parasiteren. Met 
de huidige bezuinigingen, steeds beperktere en lagere vergoedingen door zorgverzekeraars, 
de miljardenwinsten van de zorgverzekeraars (https://www.ninefornews.nl/zorgverzekeraars-
mogen-miljardenwinst-behouden/) en het faillissement van ziekenhuizen door 
mismanagement is de verzorgingsstaat 'verzorg-de-staat' geworden. En de premie maar 
verhogen, omdat de zorg te duur is...: gelegaliseerde diefstal. #opgelicht 2.0 in het kwadraat. 
 
Emoties zijn geen gevoel 
Emoties zijn energie in beweging (e = energie; motion = beweging). Dat is creëren via de vier 
elementen. Maar om zuiver en harmonieuze dingen te creëren, dien je in je midden te zijn. 
Dat kan alleen vanuit rust en stilte, oftewel in je midden zijn (ether), waar gevoel en denken 
samenkomen. Men is dus uit de emotie. Zolang men niet in het midden is, is er beweging 
((e)motion). Vanuit beweging een rechte lijn trekken of geometrisch patroon maken is niet 
mogelijk. Er ontstaat altijd een asymmetrisch patroon en dat is per definitie disharmonie. 
Daarom is de (3D-)wereld nog steeds zoals die is. We zijn van de gulden middenweg 
afgedwaald. Zelfs de vele spirituele mensen, die beweren vanuit Liefde te creëren, maar nog 
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steeds financieel afhankelijk te zijn, creëren vanuit voorwaardelijk en niet vanuit 
onvoorwaardelijke Liefde. Iemand kan pas creëren vanuit Liefde, zodra hij/zij ook Liefde 
belichaamt. Dat gaat via het (oorspronkelijke) gevoel. Dat zit in het fysieke lichaam en niet in 
het emotionele of mentale lichaam. Dat gevoel bereik je door je emoties en gedachten op te 
schonen. Tot die tijd zijn alle creaties, creaties die in buurt komen, maar het net niet zijn. Dat 
komt door de emotie, die uit je midden brengt. Realiseer je ook dat je niet uit je midden 
creëert op het moment dat jouw creatie betekent dat een ander een deel van zijn/haar 
creatie moet afstaan/delen onder het mom van solidariteit. 
 
Elohim en Archonten: licht- en schaduwkant van de scheppingsgoden 
Volgens waarheidsvinders, klokkenluiders en spirituele mensen parasiteren de bankiers, de 
elite, de Illuminati en uiteindelijk de Archonten op de mensheid. Maar in dualiteit heeft alles 
twee kanten. Ook de lichtkant parasiteert, maar noemt dat delen onder het mom van 
solidariteit. 
De Archonten zien de mensheid als hun creatie; wij komen uit hen voort, volgens hen. Zij 
zien zichzelf (en uiteindelijk Yahweh alleen) dus als schepper van ons en deze wereld. Zij 
zijn de ‘(scheppings)goden’. In dualiteit heeft alles twee kanten. De schaduwkant van de 
scheppingsgoden is dus de Archonten. Wat is de lichtkant? Voor mijn gevoel zijn dat de 
Elohim. In de Bijbel staat dat zij (scheppings)goden zijn. De schaduwkant heeft die 
herinnering ook. Daarom denken de Illuminati/Archonten daadwerkelijk dat ze Licht/de Bron 
zijn en wij uit hen voortkomen. Archonten zijn dat deel van Licht dat als eerste buiten is 
gesloten en angst is 'geworden'. Vanuit de ervaring gezien zijn de Archonten/Elohim het 
hoogste Licht, na de Bron. 
Waar de lichtkant je helpt om door een bepaalde blokkade/poort heen te komen door je te 
ondersteunen, treitert de schaduwkant je door de ruimte, die je leeg laat, in te nemen met als 
gevolg lijden. Beide kanten bewaken dezelfde poort: de een legt je uit hoe je door de poort te 
kunnen komen; de andere valt je aan. 
 
Banksysteem 
De banken laten zien dat de mensheid afgesloten is van haar rijkdom, want de banken 
houden het geld voor zichzelf. Alleen zij kunnen geld scheppen Zonder bewustzijn op de 
energie achter geld is geld verdelen als parelen voor de zwijnen gooien. Daarom bewaren 
(save) mensen geld, goud en andere kostbaarheden in kluizen (safes), zodat het veilig 
(save) is. 
 
Het huidige geldsysteem laat de onbewustheid van de mens op geld zien, leidend tot de 
huidige, scheve verdeling van de rijkdom. Vervolgens geven de armen de rijken de schuld 
van de scheve verdeling. De werkelijke oorzaak van de scheve verdeling komt door geld af 
te wijzen en niet te erkennen als onderdeel van het leven, zoals de filosofie van Ubuntu 
verkondigt. Op die manier blijft er onbewustheid op de energie achter geld bestaan. Dat geldt 
ook voor het opzetten van een systeem van gratis geld of inkomen verstrekken. Dit alles is 
dus in de kern niet de schuld van de banken; zij zijn het gevolg van de onbewustheid. Wijzen 
naar de bankiers is dan ook niet de oplossing. Het huidige systeem vervangen door een 
systeem, waarin iedereen recht heeft op gratis geld, lost evenmin iets op. 
 



 

 

 
 
De gewenste herwaardering komt pas op het moment dat voldoende mensen bewustzijn 
hebben op geld. Dat begint al met daadwerkelijk geld te vragen voor jouw dienst, werk of 
kwaliteit en niet meer dingen gratis doen en het zien als een spirituele gave, waarvoor je 
geen geld mag vragen. Je mag je spirituele gave/kwaliteit omzetten in geld (bankgeld of 
goederen). Een bakker heeft ook een spirituele gave/kwaliteit. Alleen dan ontstaat er balans. 
Beweren dat het universum voor je zorgt, maar vervolgens geen geld willen vragen, omdat 
geld niet bestaat, zorgt ervoor dat er geen balans is en men financieel ondersteund moet 
worden. Dat is de grootste valkuil en spirituele onzin! Claim (van binnenuit) je geld en 
waardeer jezelf! 
 
Het afwijzen van geld gebeurt met name door spirituele mensen met een sterk verlangen 
naar Lemurië, waar we leefden in 'eenheid'. In veel channelingen benadrukken de meesters 
en aartsengelen het belang van het ego te transformeren. Dat zorgt er immers voor dat men 
zich afgescheiden voelt. Het ego is een typisch 3D-ding. Kenmerk van het ego is dat het zich 
identificeert met vorm, alsmede met pijn en lijden. Dat is iets wat wezens uit een andere 
dimensie niet kennen, tenzij ze leven hier op Aarde in 3D hebben gehad. Dus als zo'n wezen 
praat over Liefde, Licht en eenheid, dan is dat uiteraard prachtige, waardevolle en 
hoopgevende informatie, maar als de aardse ervaring ontbreekt, dan is de info ook 
onvolledig advies geven. Dergelijke wezens hebben geen ego, dus kunnen ook niet uit 
ervaring spreken hoe ermee om te gaan. 
Ook zijn er bijvoorbeeld channelingen te vinden, waarin Lemurische meesters, die voor de 
ondergang van Lemurië naar bijvoorbeeld Telos zijn gevlucht, uitleggen hoe Liefde werkt. 
Hoe kunnen zo’n meesters reële uitleg geven over leven in Liefde, Licht en eenheid in 3D? 
In 3D is er geen eenheid en wij mogen de eenheid en heelheid in onszelf vinden. We zijn uit 
eenheid gevallen om de eenheid en heelheid in onszelf te vinden! Dat betekent dat jezelf als 
individu volledig dient te kennen. Dat betekent op in je kracht staan en op eigen benen, op 
alle vlakken van het leven. Want voor echt meesterschap en ascensie is volledige 
individualiteit essentieel. In Lemurië leefde de mensen vanuit een groepsbewustzijn. Dat 
groepsbewustzijn kende niet deze gradatie van individualisme in 3D. Al die misvattingen over 
hoe eenheid zou moeten zijn zie je terugkomen in 3D-systemen, die leiden tot parasiteren: 
belastingsysteem (herverdelen van inkomens en vermogens), socialezekerheidsstelsel, de 
verzorgingsstaat en de wijze van de financiering van de AOW (de werkenden betalen voor 
de gerechtigden (omslagstelsel) ipv dat iemand zelf spaart voor zijn/haar uitkering). Dat alles 
leidt tot afhankelijkheid zijn van de groep. 
 
Het huidige geldsysteem heeft haar waarde verloren, omdat er geen reële waarde meer aan 
ten grondslag ligt. Het geld wordt zo vaak uitgeleend dat het slechts voor een fractie gedekt 
is met reële waarde. Wil een nieuw geldsysteem kans van slagen hebben, dan dient er dus 
weer waarde onder te liggen. Er moet iets zijn dat het geld draagt. Dat begint in onszelf. Wij 



 

 

mogen bewust zijn dat geld wel degelijk een reëel iets is, mits er waarde onderligt. En ook 
dat het zelfs in hogere dimensies kan bestaan, alleen in een andere vorm dan. Want geld 
blijft links- of rechtsom toch een energieuitwisseling ter balancering. Een nieuw geldsysteem 
dient van binnenuit gedragen te worden, want dan is er gronding. Gronding kan alleen via de 
mens en van binnenuit komen. Op het moment dat wij de waarde van geld bewust zijn, kan 
er ook een herwaardering van het geldsysteem komen. Dat ieder zijn/haar eigen geld en 
overvloed ervaart en bewust is. Een systeem opzetten, zodat mensen gratis geld krijgen, is 
gedoemd te mislukken, omdat er geen verinnerlijking voor nodig is en derhalve gronding 
mist. 
 
Het ontstaan van het ego 
Het ego is ontstaan door angst en in die zin zit er een Archontisch stukje in de mens, zie mijn 
artikel van 1 november 2018. Hierin de Matrix is alle angst uit de hogere dimensies terecht 
gekomen; angst die ontstaan is bij elke val in bewustzijn. Meestal hebben wezens uit hogere 
dimensies (onze hogere delen) de angst niet kunnen oplossen, enerzijds omdat in Licht en 
Liefde schaduw en duisternis niet zichtbaar zijn en anderzijds omdat schaduw en duisternis 
een lagere trilling hebben dan Licht en Liefde. Duisternis is zwaarder dan Licht en duisternis 
weerkaatst geen Licht. Hoe maak je dat zichtbaar? En toen bedacht aartsengel Lucifer 
dualiteit. Zorg dat er iets is dat ervoor zorgt dat zich kan identificeren met pijn en zich alleen, 
afgescheiden, niet heel en niet compleet kan voelen: het ego. Dit is de opstand van Lucifer. 
Hij heeft een manier gevonden om de gevoelsmatig, maar onzichtbaar aanwezige onbalans 
zichtbaar te maken door een holografische werkelijkheid te creëren, die werkt via spiegeling 
en polariteit. Polariteit betekent dat er twee kanten zijn zonder er onderling strijd is. Het zijn 
tegenstellingen. Ga je één kant van de polariteit kiezen en boven de ander stellen, dan 
ontstaat dualiteit. 
Wij zijn hier in 3D gekomen om alle angst in onze verticale uitlijning tot in de kern te 
verwijderen. Het ego voelt de opgelopen verwondingen van alle voorgaande 
tijdperken/beschavingen wel en identificeert zich daarmee. Dat is de waarde van het ego, 
zodat je kunt traceren wat jouw aandeel in de angst. Blijf je (terug) verlangen naar het 
'goede, oude Lemurië' van voor de ondergang/val, dan vlucht je voor de mogelijkheid om je 
angst te transformeren, want daarvoor is hier op Aarde willen zijn essentieel. Ach ja, nieuwe 
kansen in een volgend leven in 3D... 
 
Schijnsolidariteit 
Dualiteit heeft twee kanten: (duaal) licht en (duaal) duister. Dat laat het yin-yangsymbool 
zien: zonder licht geen duisternis en zonder duisternis geen licht, alsmede dat in duisternis 
licht is en in licht duisternis is. Zolang er genoeg mensen onvoldoende bewustzijn op geld 
hebben, blijft het huidige, onbewuste geldsysteem in stand. Zolang er voldoende mensen 
financieel afhankelijk zijn van anderen, blijft het parasitisme van de elite in stand. Het een 
kan niet zonder het ander. 
En dan komen solidariteit, mededogen, compassie en liefde ook ineens in heel ander 
daglicht te staan. Ineens blijkt dan ook dat veel spirituele ‘leraren’ en mensen, die spreken 
over solidariteit, mededogen, compassie en liefde, terwijl ze voorstander zijn van een vorm 
van inkomens- en vermogensherverdeling, een grote blinde vlek hebben. Ze weten niet wat 
ware liefde, compassie en mededogen is, want ware liefde laat onbewustheid en parasiteren 
niet voortbestaan, onder het mom van solidariteit. Dit kan alleen maar, zolang men geen 
bewustzijn op geld heeft en dus ook geen idee heeft wat solidariteit, mededogen, compassie 
en ware liefde werkelijk betekenen. Als je beweert lichtwerker te zijn, maar je hebt geen 
bewustzijn op geld, dan kom je hier niet alleen Licht en Liefde brengen. Dan ben je hier ook 
gekomen om te leren dat geld ook erkend mag worden, dat je ook bewustzijn op geld mag 
ontwikkelen en dat geld ook belangrijk en een vorm van Liefde is. 
Zodra je in je midden bent en de rechte lijn weer als uitgangspunt neemt, zul je zien dat wat 
in de huidige maatschappelijke definitie van solidariteit, compassie, mededogen en Liefde 
niets met ware Liefde te maken heeft. Het is slechts een idee voortkomend uit de emotionele 
programmering van hoe het zou moeten zijn zonder dat het gegrond is. Die rechte lijn is 



 

 

overigens niet star, vast en onbuigzaam. Nee, binnen de bandbreedte is er genoeg ruimte 
om flexibel en vloeibaar te zijn, zoals een uitzondering te maken voor ondersteuning van 
mensen, die door ziekte of ouderdom niet meer in staat zijn zelfstandig inkomen te generen. 
 
Flower of Life en de natuurlijke ordening 
Als je bekend bent met de heilige geometrie en de vijf platonische lichamen, dan kom je 
vervolgens terecht bij de Flower of Life en de Kubus van Metatron. Mocht je er niet mee 
bekend zijn, dan zijn de twee boeken van Drunvalo Melchizedek ove de geometrie van de 
schepping de moeite waard om te lezen of op internet te zoeken naar de Flower of Life en 
heilige geometrie, want daar is veel over te vinden. 
Op het moment dat iedereen zijn/haar meesterschap belichaamt, oftewel in zijn/haar kracht 
staat, kan iedereen zijn/haar plek innemen in de Flower of Life. Dan ontstaat een natuurlijke 
ordening van de samenleving: iedereen weet wat zijn/haar taak en plaats zijn binnen het 
geheel. Niemand hoeft verteld te worden wat hij/zij moet doen. Concurrentie bestaat niet 
(meer), want ook al zijn er mensen met vergelijkbare taken/werkzaamheden, iedereen heeft 
een eigen unieke code en trekt die mensen, die hij/zij met diens code kan helpen. Ook al 
doen verschillende mensen hetzelfde werk: ieder individu heeft een andere gave/kwaliteit of 
combinatie van gaven/kwaliteiten. 
Deze ordening kennen wezens uit hogere dimensies niet. Zij kennen alleen de ordening via 
Flower of Life op groepsbewustzijn, niet op individueel bewustzijn. Daarom hebben dergelijke 
channelingen weinig praktische waarde voor mij. Ze zijn alleen hoopgevend, maar informatie 
over hoe dingen hier in 3D gerealiseerd moeten worden, ontbreekt. Dat mogen wij zelf 
uitvinden. Egobelangen gooien roet in het eten. Het ego is met verwondingen verbonden. 
Omdat er in hogere dimensies/eerdere beschavingen geen ego bestaat/bestond dat zich 
identificeert met pijn en lijden, bleven al die pijnen en verwondingen onzichtbaar. Zolang die 
niet opgelost zijn, weet het ego elke initiële harmonie te verstoren en om te zetten in chaos. 
Opmerkingen van de gechannelde wezens over het ego transformeren, terwijl ze zelf de 
angst niet hebben kunnen oplossen, en het leven in Liefde, Licht en eenheid, hebben dan 
ook weinig waarde. 
 
Er is een verschil tussen eenheid in groepsbewustzijn en eenheid in individueel bewustzijn. 
Eenheid in groepsbewustzijn betekent dat de hele groep als geheel beweegt. Eenheid in 
individueel bewustzijn betekent dat alle afzonderlijke individuen als geheel bewegen. Bestaat 
een groep uit 100 personen, dan betekent dat in de eerste situatie dat slechts één kern in 
beweging gezet hoeft te worden, maar in de tweede situatie moeten 100 afzonderlijke 
individuen dezelfde kant op bewegen. Wezens uit hogere dimensie kunnen alleen vanuit hun 
ervaring in groepsbewustzijn spreken, niet vanuit individueel bewustzijn. Dat is een wezenlijk 
verschil. Eerst dient ieder individu zijn/haar plaats in te nemen, zodat de natuurlijke Flower of 
Life ontstaat. Pas vandaar uit kan de gewenste eenheid ontstaan. We moesten uit eenheid 
vallen, zodat we de eenheid en heelheid in onszelf kunnen vinden. Op groepsniveau kun je 
als individu geen eenheid en heelheid in jezelf ervaren, omdat je opgaat in de groep. Om 
eenheid en heelheid in jezelf te kunnen vinden, moet je eigen weg kunnen gaan, zodat je 
zielsontwikkeling kunt realiseren. Daarvoor is geld essentieel, want je kunt loskomen van 
(een) beklemmende en beperkende groep(en). 
 
Tegenwerking 
Dat mensen hun plek innemen staat niet bovenaan het to-do-lijstje van de overheid en de 
geheime regering, die achter de schermen aan de touwtjes trekt, heeft er ook helemaal geen 
belang bij. Sterker nog: de overheid houdt het parasitisme en de onbalans actief in stand. 
Een voorbeeld daarvan is de afbouw van de heffingskortingen en de toeslagen. De politiek 
roept wel dat zij meer werken stimuleert (hogere arbeidskorting), maar door de wijze waarop 
daar uitvoering aan wordt gegeven (hoe hoger het inkomen, hoe lager de heffingskorting) en 
het vervallen van toeslagen (hoe hoger het inkomen, hoe lager de toeslag(en)) is de 
stimulans per saldo nihil. Tot een bedrag van circa € 20.000 voor een alleenstaande zijn de 
heffingskortingen en toeslagen maximaal. Daarboven verdwijnen als eerste de toeslagen en 



 

 

in een iets langzamer tempo de heffingskortingen. Logischerwijs heeft men dan liever een 
uitkering of een deeltijdbaan dan een fulltimebaan, want het levert allebei ongeveer evenveel 
op, maar in geval van een uitkering of deeltijdbaan heeft men meer vrije tijd. Maar je plek 
innemen wordt dan belemmerd, want ervaring is wat jouw gave/kwaliteit tot leven wekt. 
En dan komt het aan op bewustzijn: wil je afhankelijk blijven van een systeem dat 
parasitisme in stand houdt, waar een uitkering betaald wordt door een werkende en neem je 
genoegen met een inkomen van rond de € 20.000 of kies je ervoor om je passie te leven ook 
al betekent dat je inkomen zwaarder belast wordt, heffingskortingen afnemen en toeslagen 
vervallen? Ben je afhankelijk/slaaf of onafhankelijk/meester? 
 
Dat je daarbij tijdelijk ondersteund wordt, is geen probleem. Voor de een duurt het langer dan 
voor de ander om diens plek te vinden. Maar een systeem opzetten, waarin alles al geregeld 
is en weinig tot uitnodiging biedt om zelf actief te handelen (als ik een keer tijd en zin heb, 
dan doe ik dat) werkt averechts. Vakmanschap betekent specialist zijn. Alleen door veel 
oefenen en trainen wordt iemand bekwaam en komt een gave/kwaliteit tot leven, want dan 
komt het in het lichaam terecht en daarmee in het (lichaams)gevoel. Anders blijft het mentaal 
beeld dat elke gronding mist. Op TV zien hoe je auto moet rijden en dat beeld in je hoofd 
hebben zonder ooit achter het stuur gezeten te hebben (potentie), is iets anders dan 
daadwerkelijk de ervaring van autorijden te hebben (belichaming). Ach ja, de beste stuurlui 
staan aan wal... 
 
Het balanceren van de vier elementen 
De vier elementen in balans brengen is essentieel. Immers, zolang de elementen uit balans 
zijn, ben je uit je midden. Hoe goed je het ook bedoelt, je creaties zijn nooit 100% zuiver. 
1) De verstoring van het waterelement speelt in op iemands medelijden, door iemand met 
een emotionele bril ten onrechte 'medeleven en compassie tonen' genoemd. Beelden van 
mensenleed (oorlog en natuurrampen) en dierenleed worden gebruikt om het medelijden op 
te roepen en vandaar uit mensen te bewegen geld te geven aan instellingen, die gaan 
'helpen'. Helpen tussen aanhalingstekens, omdat vaak slechts een beperkt deel van het geld 
daadwerkelijk de bestemming en het doel bereikt. 
2) De verstoring van het vuurelement gebeurt door agressie, denk aan rellende hooligans, 
verkrachtingen, het opzetten van groepen tegen elkaar en schietpartijen op scholen. Dat 
roept woede op en de kans dat iemand gaat meevechten voor het 'goede'. 
3) De verstoring van het aarde-element gebeurt via de consumptiemaatschappij. Door 
reclame worden mensen aangespoord om dingen te kopen, ook al heeft hij/zij ze eigenlijk 
niet nodig. Maar ook doordat de buurman een mooiere auto heeft (jaloezie) is een kenmerk 
van een verstoord aarde-element, evenals gierigheid, honger naar macht, status en aanzien 
willen hebben, controle en individualiteit in combinatie met asocialiteit zijn kenmerken van 
een aarde-element dat uit balans is. 
4) De verstoring van het luchtelement is met name terug te zien bij spirituele en new age-
bewegingen. De goeroe propageert onthechting van het aardse leven, de materie en 
benadrukt het groepsbewustzijn/eenheidsbewustzijn. Ondertussen ziet de goeroe zichzelf als 
levend meester: een (levend) voorbeeld van hoe het zou 'moeten', terwijl zijn/haar menselijke 
manier van doen mensonterend is. Door het gebrek aan gronden volgen zijn 
volgelingen/leerlingen hem/haar blindelings. Een ander aspect is de boodschappen over 
Licht en Liefde van wezens uit hogere dimensies, die nooit een aardse ervaring hebben 
gehad. Evenals het belang van individualiteit, waarvoor een ego nodig is, miskennen. Een 
ego zorgt voor een afscheiding en biedt de mogelijkheid om jezelf te leren kennen. Zonder 
een dergelijke afbakening is er alleen maar een groepsbewustzijn. “Ken u zelve” kan alleen 
maar als individualiteit mogelijk is. Dan kun je je daadwerkelijk als ziel ontplooien, dat 
uiteindelijk resulteert in meesterschap. In dat kader is financieel zelfstandig zijn essentieel, 
zodat je niet aan een groep bent gebonden. Wel heb je de mogelijkheid om er interactie mee 
aan te gaan, maar je kunt zelf bepalen met wie en op welke manier. Individualiteit, 
meesterschap en geld gaan dan ook hand in hand samen. 



 

 

Alle verstoringen leveren emoties op en zijn voeding voor de Archonten/het onbewuste. Op 
deze manier worden de mensen bespeeld. Uit het midden zijn betekent lijden; het 
Christuskruis laat dat zien: een kruis met één langer been. Als een dergelijk kruis ronddraait, 
ontstaan ongecontroleerde bewegingen en ongebalanceerde creaties. 
 
De Tempeliers 
De zuiver energie van de Tempeliers is voor mijn gevoel verbonden met balans en leven 
vanuit je midden, zodat je kunt tappen uit eigen Bron. Dit staat dus van alle (latere) 
vervormingen. Het gaat om de potentie van hun energie, want in dualiteit kan steeds 
gekozen voor het algemene belang of het eigen belang. De Tempeliers droegen een rood 
gelijkbenig kruis op hun witte kledij: een teken van balans en in het midden zijn. 
Als je mijn eerdere artikelen hebt gelezen, dan is het je wellicht opgevallen dat ik regelmatig 
de energie van een land, plaats of woord uitleg vanuit mijn perspectief. Zoals ook spirituele 
leraren ons vertellen: alles is verbonden. Voor mijn gevoel heeft elk land, elke plaats, elk 
mens, elke naam dan ook een eigen unieke codering/blauwdruk. Wanneer je die code 
begrijpt en je daarop afstemt, is mijn ervaring dat het mogelijk is heel snel blokkades te 
transformeren en/of nieuwe inzichten ontvang. Vanuit dat bewustzijn plan ik mijn reizen en 
zet mijn intentie neer van wat ik wens te leren, los te laten, begrijpen en/of te transformeren. 
In het kader van de Tempeliers zijn de volgende landen van belang, vanwege hun sterke 
verbinding met de Tempeliers. Dat zijn naast Frankrijk, ook Spanje en Portugal. En omdat 
Brazilië een kolonie van Portugal is geweest, is in dit kader Brazilië ook van belang. Maar 
ook Nederland en Macedonië spelen hierbij een rol. 
 
De rol van Portugal 
Nadat ze op vrijdag de 13de niet meer langer welkom waren in Frankrijk en vele andere 
landen, waren de Tempeliers nog wel welkom in Spanje en Portugal, omdat ze de Moren 
terug de Straat van Gibraltar hadden overgestuurd. En als je kijkt naar de code opgesloten in 
het woord Portugal, dan is het ook logisch dat de Tempeliers in Portugal terecht zijn 
gekomen. 
Portugal is verbonden met de poort (portu) van de scheppingskracht (g) van het Al (al), 
oftewel de mogelijkheid om alles wat je wenst te scheppen. De Tempeliers konden tappen uit 
eigen Bron, trokken binnen enkele generaties enorme overvloed aan en deden Gods werk 
(hoe duaal de Katholieke Kerk ook mag zijn, want binnen de dualiteit zit aan alles twee 
kanten en alles is vervormd en verdraaid). 
Tappen uit de Bron, scheppingskracht van het Al (Portugal), de mogelijkheid hebben om 
alles kunnen te scheppen wat je wilt maken het voor mij logisch dat de Tempeliers juist in 
Portugal bleven voortbestaan als orde; na vrijdag de 13de onder een andere naam. Soort 
zoekt soort: de energie/code van Portugal past bij de energie/code van de Tempeliers 
(resonantie en frequentie: de Wet van Aantrekkingskracht). 
Door een oud-Keltisch gebied in Portugal stroomt de rivier Mondego. Dat past goed in dit 
verband: monadische energie (M-O-N) verbonden met het liefdesveld (d = 4 = hart) en het 
emotionele veld (e = 5), gekoppeld aan de scheppingskracht (g = 7) vanuit het basisveld van 
de vijf elementen (o = 15), oftewel de vijf elementen in de basis (1). De rivier zorgt voor de 
benodigde (door)stroming. 
Ook de stad Porto is in dit kader relevant, zoals hierna uit de rol van Brazilië blijkt. Porto is 
een poort om energie uit hogere dimensies te kunnen gronden (15: vijfde dimensie-energie 
kunnen gronden (1)). 
 
De rol van Brazilië 
Brazilië ligt in Zuid-Amerkia en heel Zuid-Amerkia is voor mijn gevoel sterk verbonden met 
Lemurië voor mijn gevoel. Tussen Lemurië (5D) en Europa (3D) ligt de Atlantische Oceaan 
(4D). De Atlantische Oceaan staat hier nu voor de emotionele vervorming/verdraaiing; in de 
Atlantische periode hebben we onze Godskracht misbruikt, waardoor verdraaiingen en 
vervormingen zijn ontstaan. Vanuit Portugal en Spanje zijn de ontdekkingsreizen begonnen. 



 

 

De Tempeliers hebben geleerd hoe ze rechtstreeks (voorbij de vervorming/verdraaiing) uit de 
Bron konden tappen. De Portugezen hebben heel veel goud uit Brazilië meegenomen. Dat is 
voor mij ook de spirituele reden dat oa Brazilië een kolonie van Portugal is geweest. Het 
element goud is verbonden met het gouden bewustzijn. 
 
De rol van Nederland 
Nederland (n-ether-lands) is verbonden met de vier elementen (n = 14: de vier elementen 
verbonden met de basis). Eenmaal weer in balans kan de mens met de energie van 
Nederland de elementen weer in beweging krijgen (ether is het verbindende element, 
vanwaar uit beweging kan ontstaan: emotion = energie in beweging) op een harmonieuze 
manier. Nederland is immers een waterland en water zorgt voor stroming. Daarom is 
Nederland oa bekend om de molens. 
Bovendien was de Nederlandse munt voor de euro de gulden. De blauwdruk van de gulden 
biedt de mogelijkheid om ook financieel de gulden middenweg te kunnen vinden. Natuurlijk is 
dat pas mogelijk, nadat alle beperkingen, blokkades, negatieve overtuigingen en irreële, 
ongegronde ideeën en verwachtingen zijn losgelaten. 
 
Macedonië: het lopen van de gulden middenweg (Golden Mean) 
De energie van de gulden middenweg is ingecodeerd in het land Macedonië, wat terug te 
zien is in de vlag, die gold van 1992 tot 1995 (een rode vlag met een zon met 16 stralen). Die 
uitlijning zorgt ervoor dat je je gulden middenweg kunt bewandelen, de verticale lijn met de 
Bron: het pad naar huis. Dat pad is een veilig pad. Het is geen vastliggend, star, recht pad. 
Nee, dit pad slingert in overeenstemming met de spiraal afkomstig uit de Fibonacci-reeks. 
Het (ver)buigt niet vanuit emotionaliteit. Het bewandelen van dit pad biedt altijd bescherming 
tegen elke vorm van negativiteit. Op het moment dat je het pad verlaat, ben je alleen en 
onbeschermd. Dan kun je aangevallen, belaagd en gepakt worden door de Archonten, want 
je hebt een bepaald onzuiver stukje (egostukje) in je. Dit pad kun je dus alleen vanuit 
zuiverheid en gecentreerdheid belopen: handelen voor het hoogste goed. Door te streven 
naar het beste/gunstigste resultaat voor een ander (dienstbaar zijn aan het leven) ipv voor 
jezelf, handel je vanuit zuiverheid. Ik stel mezelf altijd de vraag: “hoe zou ik het voor mijzelf 
geregeld willen hebben, als ik de schoenen van mijn klant zou staan”? 
 
Controleer het volk: geef het volk brood en spelen 
Voor mijn gevoel zijn er plekken/plaatsen op Aarde, waarin het parasitisme aan deze Matrix 
wordt gekoppeld en wordt vastgehouden, evenals de mogelijkheid om het energieveld van 
de mensheid (de collectieve geest) te infiltreren en het armoede-, schaarste- en 
tekortenbewustzijn in stand te houden. Voor mij zijn dat de landen: Roemenië, Bulgarije en 
Hongarije. En Finland biedt de mogelijkheid om dat allemaal te beëindigen. 
1) Roemenië: de achtertuin van Rome. De Romeinen wisten al hoe ze een volk onder 
controle moesten houden: geef het volk brood en spelen. In Transsylvanië, waar Dracula 
vandaan komt, ligt de codering, waar de elite parasiteert op het volk en waar het parasitisme 
binnen de Matrix in stand wordt gehouden. Misbruik/manipulatie van/via drakenkracht. 
Romania: de gekte (mania) van Rome. 
2) Bulgarije: Bulgaria - burglar - dief - diefstal: land waar de inbreker binnen kan 
dringen/komen in het energieveld van de mensheid. 
3) Hongarije: Hungary - hunger - honger: land waar honger-/schaarste-/tekort-
/armoedebewustzijn binnen de Matrix wordt geïntroduceerd en in stand wordt gehouden. 
Een tijdje geleden las ik dat er ooit twee broers in Hongarije waren, die allebei aanspraak 
maakten op de troon. Op basis van een wedstrijd of gevecht hebben ze bepaald dat de 
winnaar koning werd en de ander het land moest verlaten. De verliezer was Finn en hij 
vertrok naar het verre noorden... 
4) En kwam terecht in het huidige Finland, vernoemd naar hem. Taalkundig zijn het 
Hongaars en Fins verwant aan elkaar. Helaas kan ik het artikel niet meer vinden op internet, 
maar er werd beweerd dat genetici bewezen hebben dat Hongaren en Finnen verwant zijn 
aan elkaar. Andere bronnen bestrijden juist weer dat er enige verwantschap is. Bovendien 



 

 

schijnt het verhaal gebaseerd te zijn op Hunor and Magor, zie: 
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Hunor_and_Magor?fbclid=IwAR1XFX0CLJtEQ7-
eTr8rkieixO2-acA4zv-ObdNi2eyA7-bbIo0D-3MdBhs 
Desalniettemin gaf het artikel mij dit inzicht over plekken/plaatsen, waar het parasitisme 
wordt neergezet, in de collectieve geest wordt gebracht en in stand wordt gehouden, maar 
ook het land om dit alles te eindigen: Finland. Finland is het land, waar dit alles kan eindigen 
(fin = finish = eindigen). Helsinki: hel-sin-ki = de hel en de zonde en de kracht om dat op te 
lossen. 
 
Punt is echter dat zodra het parasitisme in de collectieve geest wordt verwijderd, een aantal 
mensen de Aarde zullen moeten verlaten, tenzij ze alsnog bereid zijn te leren financieel op 
eigen benen te staan. Dat begint met het erkennen van de waarde en het belang van geld 
zonder het groter te maken dan het is. 
 
Samenvatting 
De elementen balanceren is nodig om je in midden te kunnen zijn om los te komen van de 
emotionele programmering. Zodra je in je midden bent, kun je je plek in de natuurlijke Flower 
of Life innemen. Je kunt weer werkelijk scheppen vanuit onvoorwaardelijke Liefde, want je 
schept in overeenstemming met de universele scheppingswetten. Die scheppingswetten zijn 
te vinden in de Heilige Geometrie. Geometrische scheppingen zijn altijd overvloedig, want ze 
zijn in lijn met de Fibonacci-reeks. 
Ben je in je midden, dan besef je je ook dat alles in balans moet zijn. Als jij een dienst levert 
aan een ander, dan heb jij recht op een vergoeding voor de door jouw geleverde diensten, 
zodat er weer balans is. Die vergoeding mag in natura zijn, maar soms is dat niet echt 
praktisch. In dat geval is geld een prima vergoeding. 
Claim je geld van binnenuit, zodat je je plaats in de Flower of Life kunt innemen! Dan 
ontstaat er een natuurlijke en harmonieuze ordening, waar concurrentie en ongelijkheid 
(kenmerken van het negatieve ego) niet bestaan. Zelfs het uurtarief en de hoogte van de 
beloning is dan niet meer van belang, want iedereen heeft zijn/haar plaats ingenomen en 
is/voelt zich gewaardeerd. 
 
Patrick Scheers 
www.5D-geld.nl 
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