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Vooraf: lezers van mijn vorige artikelen weten dat ik geen voorstander ben van een
onvoorwaardelijk basisinkomen, omdat het spirituele leringen en universele wetten schendt
(leringen en wetten, welke spirituele voorstanders zelf verkondigen over hoe het zou
moeten). Ik ben ervan overtuigd dat het mogelijk is overvloed op een natuurlijke manier aan
te trekken, meegaand met jouw eigen stroming.
“Abundance is not something we aquire, it is something we tune into”, Dr. Wayne Dyer
(overvloed is niet iets wat we verwerven, maar iets waarop we afstemmen). Voor afstemming
hoeft - in tegenstelling tot een basisinkomen - maatschappelijk niets geregeld te worden; het
is een eigen keuze.
Het idee van een onvoorwaardelijk basisinkomen (afhankelijkheid) staat hier haaks op en
verstoort de natuurlijke manier van aantrekken. Vandaar dat ik ook in dit artikel het idee
verder afbreek. Ieder mens is namelijk deel van een oneindige levensstroom, verbonden met
de Bron, waarin alle overvloed beschikbaar is. Angst sluit deze verbinding af en het idee van
een onvoorwaardelijk basisinkomen is een uitvloeisel van deze angst.
Ik merk dat mensen, die steeds meer bewust worden, inderdaad begrijpen dat een
onvoorwaardelijk basisinkomen effectief niets verandert; het gaat namelijk om bewustzijn,
afgestemd op overvloed. Hoe meer mensen dit beseffen, hoe gemakkelijker het wordt om tot
de kern te komen, hoe dichterbij de gewenste herwaardering van het geld(systeem) komt.
Toen ik in 2009 van Nanco Immanuel een reading kreeg en hij mij vertelde dat ik de code
heb om de belasting op te heffen en belasting niet langer meer een belasting te laten zijn,
maar een vrije gift, vanuit Spirit, begreep ik er niets van. Hoe kan belasting worden omgezet
in een vrije gift?? Totdat ik ineens in 2017 de spiegelwerking en de vervorming van de
Archonten begreep. Belasting kan op meerdere manieren worden uitgelegd. Afhankelijkheid
is ook een vorm van belasting, want afhankelijkheid leidt tot meer inspanning bij een ander
en dus spanning. Een ander woord voor spanning is belasting. Die belasting dient als basis
voor de belastingheffing (niets is wat het lijkt, maar het is precies, zoals het moet zijn). Dit is
dus een vervorming van de in het systeem aanwezige belasting ontstaan uit afhankelijkheid.
Op het moment dat die belasting/afhankelijkheid verdwijnt en men vanuit overgave en
vertrouwen (dus onvoorwaardelijkheid) kan vragen, kan een ander vanuit
onvoorwaardelijkheid geven.
Ik ben pionier op geld en bewustzijn en overvloedsbewustzijn. Hoewel ik al veel bewust heb
gekregen en er woorden aan kan geven, schieten woorden soms tekort om een gevoel op de
juiste manier uit te drukken. Het is gebaseerd op een diep innerlijk weten. Dat is lastig uit te
drukken, als de ander dat niet kent. Vergelijk het met het uitleggen aan een kleurenblinde dat
de kleur rood bestaat, terwijl hij juist die kleur niet ziet. Dit heeft tevens een beschermende
functie: het ego zal het gevoel nooit begrijpen. Op die manier wordt misbruik uitgesloten.
Heling door bewustzijn is voor het ego een groot wonder. Voor het ego is het mysterieus,
vaag en onduidelijk: “God werkt op mysterieuze wijzen”, “Gods wegen zijn ondoorgrondelijk”.
Dat gebrek aan bewustzijn zie je ook terug in het idee van een onvoorwaardelijk
basisinkomen: op geen enkel wijze ontstaat er bewustzijn op geld en hoe overvloed op een
natuurlijke manier aan te trekken is. Het blijft allemaal in het ongewisse. “Ken uzelve” is een
bekende uitspraak. Uzelf kennen is bewustzijn. Dat betekent dus ook bewustzijn op geld en
hoe overvloed op een natuurlijke manier aan te trekken is.
Ik merk dat mijn definitie van een woord soms anders is dan wat andere (spirituele) mensen
eraan geven. Vandaar dat ik hieronder mijn definitie van bepaalde woorden vermeld.
- Liefde: veel spirituele mensen hebben het idee dat liefde alleen maar zachte en vriendelijke
woordjes zijn en vooral dat niemand gekwetst mag worden. Door die zachte en vriendelijke
woordjes wordt de lading minder zwaar. Maar, op dat moment ontstaat er ruimte voor het

ego/de Archont en kan het ego blijven saboteren en het zelfmedelijden in stand houden: tijd
rekken, uitstellen en wellicht zelfs afstellen. Echte Liefde betekent ook duidelijke grenzen
stellen en niet langer iets tolereren dat ondermijnend werkt. Het ego waardeert zoiets
absoluut niet… Ik gebruik in mijn artikel een aantal keren het woord ‘parasiet’. Daarmee
beschrijf ik iemands gedrag, zodat duidelijk is wat diens gedrag feitelijk inhoudt, niet om
iemand te kwetsen. Het ego vat dit echter persoonlijk op, als een belediging…
De vaderlijke Liefde is heel anders dan het vervormde, emotionele idee van Liefde; Vaders
Liefde is direct, rechtvaardig, to the point, geen excuses en onvoorwaardelijk. Dat is een
aspect van mijn verbinding met de Vader: patriarch – Patrick. Voor de emotionele liefde is
dat confronterend en komt dat als hard, streng, liefdeloos en oordelend over. Vaders Liefde
maakt geen uitzondering voor iemand uit medelijden en accepteert geen sabotage. Wel geeft
Vaders Liefde iemand de kracht om zijn/haar eigen stuk aan te gaan, als hij/zij bereid is dat
te doen. Dat is compassie/mededogen. Iedereen heeft een zielstaak meegekregen, die
alleen hij/zij kan uitvoeren. Hulp van anderen is in dat geval onmogelijk.
- Moeten: in mijn artikel gebruik ik regelmatig het woord ‘moeten’. Moeten suggereert een
dwangmatig handelen. In de context waarin ik het woord gebruik, is het een oorzakelijk
gevolg: als aan alle voorwaarden is voldaan, dan moet het gevolg dat zijn. Bijvoorbeeld: als
de kraan juist op de waterleiding is aangesloten, dan moet het water uit de kraan stromen,
wanneer je de kraan opendraait. Pure logica.
- Emotionele programmering: het idee elkaar te MOETEN helpen afkomstig uit angst. Over
het ontstaan van de emotionele programmering ga ik verderop in mijn artikel in. Dit moeten is
dwangmatig handelen obv een idee dat we elkaar moeten helpen, want dat wordt als solidair
en sociaal gezien. Ook dat is gebaseerd op een oordeel op hoe de wereld zou moeten zijn
vanuit het hoofd. De emotionele programmering zorgt ervoor dat we afhankelijk van elkaar
zijn.
Ik oordeel …
Althans volgens sommige lezers van mijn artikelen. Ik beschrijf echter alleen iemands gedrag
en relateer dat aan zijn/haar uitspraken over soevereiniteit, in je kracht staan, vrijheid, in
balans zijn, onafhankelijkheid, onvoorwaardelijkheid en leven vanuit je hart. Ik heb geen
recht om te oordelen over iemands financiële situatie en/of te bepalen hoe iemand moet
leven. Maar als zijn/haar creatie betekent dat ik een deel van mijn creatie MOET afstaan,
heb ik het volste recht om mijn mening/oordeel te geven en dat hij/zij eens naar zijn/haar
eigen (financiële) onbalans gaat kijken en oplossen, want hij/zij gedraagt zich onbewust als
een parasiet. Wie financiert het basisinkomen? Sinterklaas?? Bovendien oordeelt iedere
voorstander van een onvoorwaardelijk basisinkomen door een systeem op te willen zetten
dat iedereen MOET delen onder het mom van solidair zijn! Een prachtig voorbeeld daarvan
is de Facebookpagina van The Galactic Federation of Light te bezoeken:

(Stop met het denken voor anderen, een onvoorwaardelijk inkomen voor de mensheid).
Oordelen zijn ook: “moeten delen” en “niet delen is asociaal”. En vervolgens is men
verontwaardigd dat ik duidelijk aangeef dat ik dat niet accepteer en vindt men dat ik oordeel.
De omgekeerde wereld. Waanzin (angst) is de norm geworden. Dus wie oordeelt er nu? Ik
oordeel over het oordeel van een ander, die vindt dat alles gedeeld en gelijkelijk herverdeeld
moet worden, terwijl hij/zij in een armoedebewustzijn leeft en weigert daarop innerlijk werk te
verrichten. Ik weiger iemand te bevestigen in zijn/haar slachtofferschap/onvermogen. Ik
geloof in meesterschap in jezelf!
Bovendien geld is een heel erg beladen onderwerp. Er zit zoveel pijn op geld, dat elk woord
een pijnreactie kan veroorzaken, ook al is het neutraal geschreven. Eén woord verkeerd en
alle focus gaat daar naar toe ipv de gehele context te lezen en begrijpen.
Schaduwzijde van de Waterman
Volgens de astrologie zijn we het Waterman-tijdperk binnengetreden of staan we op het punt
binnen te treden. "De schaduwkant van de Waterman is dat alles van iedereen is en dus
gedeeld MOET worden. Is de energie van de Waterman in evenwicht, dan is er vrijheid,
gelijkwaardigheid en bewustwording hierover. Als er gebrek is aan individualiteit, het ik, dan
is astrologisch gezien de Leeuw-Waterman-as uit evenwicht. De energie van de Waterman is
dan te ver doorgeschoten. Dan ben je te sociaal en leef je teveel alleen de kant van ‘love and
light’ en is er te weinig ik. Watermanprincipes van gelijkwaardigheid en vrijheid, maar de
individualiteit en het IK, op eigen benen staan met eigen verantwoordelijkheid is minstens zo
belangrijk". Dat schrijft Maunela van der Knaap in haar artikel 'De zomer van de
zonsverduisteringen' (zie: https://www.wanttoknow.nl/hoofdartikelen/de-zomer-van-deverduisteringen/).
Ook de filosofie van Ubuntu behoort tot de schaduwkant van de Waterman/de emotionele
programmering. De filosofie van Ubuntu is een ethische of humanistische filosofie uit SubSaharisch Afrika, die draait om toewijding in het geven en nemen, delen in groepen,
stamleden en als meer vrede tussen stammen onderling (zie:
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ubuntu_(filosofie)). De filosofie is dus gebaseerd op de
groepsgedachte. Tevens wijst deze filosofie geld af en stelt dat we moeten leven zonder
geld. In deze filosofie leef je als eerste voor de groep: de groep voorop, familie eerst, daarna
kom jij pas. Alle natuurvolken leven op deze manier. Steeds maar denken aan de ander.
Maar hoe kan je in je kracht staan, als je vast zit aan een groep? In je kracht staan betekent
op eigen benen staan, dat je jezelf ook eens een keer voorop mag stellen en je ruimte
innemen. Dat je eerst kijkt wat jezelf nodig hebt ipv alleen maar aandacht hebben voor de
noden van een ander. Als je steeds de ander voorop stelt, cijfer je jezelf weg. Als puntje bij
paaltje komt, is er maar één persoon belangrijk in je leven: JIJ! "Een ander kan jou alleen iets
geven wat je jezelf kunt geven" is een bekende spirituele uitspraak. Als jij jezelf niet kunt
helpen, liefde kunt geven, enz., hoe kun je dan verwachten dat een ander jou dat kan
geven? Dit is de spiegelwerking. Uiteraard mag jezelf vooropstellen niet ten koste gaan van
een ander door bijvoorbeeld een door hem/haar verricht werk of dienst niet te betalen.
Ook de Verzorgingsstaat in Nederland is een uiting van de schaduwkant van de Waterman.
In dit geval is het de schaduwkant van de duale Vader: de vader die mee is gegaan in de
emotionele programmering.
Spiegelwerking: geld is eenheid
Er is een gezegde “niets is wat het lijkt, maar het is precies, zoals het moet zijn”. Daarmee
wordt gezegd dat alles vervormd en vertekend is. Kopiëren, plakken; copy, paste. Dat geldt
ook belasting. Belasting is niet enkel de verplichte betaling aan de overheid, maar ook
afhankelijk zijn van anderen voor eigen inkomen. Een ander wordt letterlijk met een last van
een ander opgezadeld. Het feit dat dit gerechtvaardigd wordt, komt door de emotionele
programmering: het verplicht moeten helpen van anderen en alles moeten delen. In dit artikel
ga ik in op het ontstaan van de emotionele programmering en de gevolgen in de huidige

maatschappij. Realiseer je daarbij dat onze maatschappij afkomstig is van eerdere vergane
beschavingen, zoals oa Atlantis en Lemurië. De daar aanwezige onbalans werkt door in
onze maatschappij.
In mijn vorige artikel van 22 september 2017 heb ik ook over de spiegelwerking geschreven:
"zo boven, zo beneden" en dat dan ook geldt "zo beneden, zo boven. De spiegelwerking
geldt voor alles. Een spiegel bevat het gehele oorspronkelijke beeld. Het is een identiek
kopie van het origineel. Vergelijk het kopiëren van muziek. Het kopie bevat alle woorden en
klanken van het origineel. Wat in het kopie aanwezig is, is ook aanwezig in het origineel;
niets wordt er aan toegevoegd, niets wordt weggelaten. Onze wereld is een kopie van de
oorspronkelijke wereld. De Archonten kunnen niet creëren, dus kunnen niets toevoegen,
maar alleen verdraaien, vervormen en vertekenen. En dat hebben ze ook gedaan met onze
huidige wereld: zij hebben het kopie van de oorspronkelijke wereld verdraaid, vervormd en
vertekend. Dus als in onze wereld geld voorkomt, dan komt dat ook voor in de
oorspronkelijke wereld, alleen in een andere vorm. Hoe? God is eenheid. Een ander woord
voor eenheid is monade. MONey (geld) is het kopie van de MONade; geld is monadische
energie in beweging. Aangezien geld ook gekoppeld is aan macht en God macht(ig) is, zijn
geld en God op die manier verbonden.
Monade betekent eenheid; daarmee is geld de 3D-kopie van eenheid. Aangezien de
Archonten alleen maar kunnen kopiëren en vervormen, verdraaien, vertekenen en verbuigen
(arc = boog) is er ook een origineel. Door het kopie vervolgens af te wijzen blijft de energie
onbenut en kunnen de Archonten het gebruiken op de manier, zoals zij dat willen.
Monade/money/geld is een kopie van de energieuitwisseling/-overdracht in de
oorspronkelijke eenheid. En wat verdeelt ons het meest? De vervormde versie, zijnde het
bankgeld. Verdeel en heers is de tactiek van Archonten. Het klagen over het misbruik en
verdeling van geld en het afwijzen van geld leidt tot verdeling in de dualiteit. Accepteer
bankgeld en daarmee de energie achter geld, die ook in het oorspronkelijke is, om terug te
keren tot eenheid. Want als alles energie is, dan is geld ook energie en energie gaat nooit
verloren.
Alleen de overgrote meerderheid van de mensheid laat geld uit het origineel weg/wil geld niet
zien in het origineel, vanwege het misbruik van geld in het kopie in 3D en de spiegelwerking
niet erkennen. Dat is de verstoring. Dus het origineel bevat ook geld (of de energie daarvan).
Geld in 3D staat voor macht en de nieuwe God, maar het is buiten onszelf geplaatst. Alle
betalingen (ook ruil en met gesloten beurzen) zijn (vormen van) geld, maar wordt door de
huidige 3D-definitie van geld niet erkend. Dat is een verdraaiing. Tussen mensen vinden
steeds betalingen/uitwisselingen plaats. In andere dimensies zijn die energieuitwisselingen
er nog steeds, alleen via de monadische energie/stroming.
Energie gaat nooit verloren, nooit. Maar dat is wel wat ubuntu doet: ze erkent geld (de
monadische energie) niet; ze sluit dat uit. Geld geeft iemand de mogelijkheid om zijn/haar
eigen weg en individualiteit te vinden. Ubuntu gaat uit van een groepsgedachte. Als je jezelf
niet kent, raak je verloren in de groep en word je afhankelijk van anderen binnen de groep.
En op dat moment ontstaat belasting, omdat afhankelijk zijn van anderen leidt tot
spanning/druk. Een ander woord voor spanning is belasting. Dus naar mijn mening is ubuntu
op voorhand een achterhaald systeem, evenals inkomensoverdracht, gratis geld en een
basisinkomen. Er is een reden dat onze voorouders uit de boom zijn gekomen, op twee
benen zijn gaan staan en gaan lopen: evolutie, zodat ieder zichzelf in overeenstemming met
zijn/haar ziel kan ontwikkelen. Dat kan echter botsen met het groepsbelang.
MOETEN delen en groepsgedachte versus vrijheid, individualiteit en gelijkwaardigheid
Het idee van alles MOETEN delen is een idee. een emotionele programmering. Dit idee is de
schaduwkant van de Waterman. Uit die emotionele programmering komt de schijnsolidariteit
voort. Schijn, omdat er geen delen vanuit onvoorwaardelijkheid gebeurt, maar vanuit dwang.
En vanuit dat idee komen inkomensnivellering, herverdeling van inkomens en vermogen, het

idee van een onvoorwaardelijk basisinkomen en gratis geld voort. Dit zijn dan ook geen
nieuwetijdsideeën, maar vormen van denken uit een oude manier van leven (de
groepsgedachte). Dat is een stap terug in de tijd: devolutie. Individualiteit, gezond ego, geld
en meesterschap gaan hand in hand samen. Je dient de mogelijkheid te hebben om volledig
je eigen pad te kunnen bewandelen, wil je jezelf volledig kunnen ontplooien en al je
kwaliteiten volledig te kunnen openen. Als jij als kind gedwongen bent om in de voetsporen
van je ouder te treden, dan kun je je eigen kwaliteiten niet ontplooien. Vrijheid en
onvoorwaardelijkheid begint bij onafhankelijkheid en op eigen benen kunnen staan. Door je
eigen kwaliteiten volledig te ontwikkelen en tot bloei te laten komen, word je specialist. Een
specialist is goed in één specifiek iets. In andere dingen blinkt hij/zij minder goed uit of heeft
hij/zij zelfs twee linkerhanden. En daarvoor heb je dan anderen nodig, die ook hun eigen
specialisme hebben ontwikkeld. Op dat moment ontstaat er een GEZONDE
WEDERKERIGHEID: je helpt elkaar waar nodig, maar je neemt een ander niets uit handen
wat hij/zij zelf kan doen.
De groepsgedachte is een kenmerk van een matriarchale samenleving. Onze huidige
samenleving is patriarchaal. De nieuwe wereld bevat beide aspecten in balans. Dat is het
kind. En om het Paradijs binnen te komen, moet men als kinderen zijn, zoals Jezus zei.
Eveneens behoort tot de schaduwkant van de Waterman de energie uit het Vissentijdperk,
waarin we geleerd hebben onszelf voor een ander op te offeren. Dat tijdperk ligt achter ons.
We mogen stoppen met onszelf op te offeren voor een ander en uit het lijden stappen. We
mogen kiezen voor onszelf, mits dat in harmonie met de omgeving gebeurt. Dat betekent dat
je steeds afweegt of jouw keuze jouw hoogste doel dient, want dan kan het immers niemand
schaden. Iemand onder invloed van de emotionele programmering/groepsgedachte ziet dat
echter anders: ipv het geld te delen met de groep, met iemand die het nodig heeft, gebruikt
hij/zij het zelf.
Gelijkwaardigheid en vrijheid betekent ook je eigenwaarde kennen. Dat is ook verbonden
met de energie en herwaardering van geld. Dingen voor anderen (willen) regelen betekent
controle en dus beperking van ieders vrijheid. Zie hier dus de reden dat het voorgestelde
onvoorwaardelijke basisinkomen, gratis geld of elke andere vorm van geforceerde inkomensen vermogensoverdracht in strijd zijn met de nieuwetijdsenergie van het Watermantijdperk.
Mensen helpen kan ook op een andere manier, waarbij er wel een inspanningsverplichting
geldt. Het beperkt immers de vrijheid van de een als de ander gratis geld of dingen krijgt. En
daarom blijf ik erbij: het gaat om het krijgen van bewustzijn op de energie achter geld;
herverdelen via belasting of een basisinkomen lost niets op.
Emotionele programmering
Herverdeling van inkomens en vermogens, het idee van een onvoorwaardelijk basisinkomen
en gratis geld komen allemaal voort uit de emotionele programmering. Het is de emotionele
programmering, die vindt dat we moeten helpen, onder de noemer van solidariteit. Deze
emotionele programmering komt voort uit angst. Die angst is afkomstig uit het emotionele
lichaam. Angst is voeding voor Archonten. Zij voeden zich ermee: hoe meer angst, hoe meer
voeding. Ze parasiteren op onze energie. Angst gaat niet weg door die te bedekken met de
mantel der Liefde. Om volledig naar Liefde terug te keren, onze oorspronkelijke staat van
zijn, moet alle angst worden losgelaten. Dus logischerwijs moet ook het idee van een
onvoorwaardelijk basisinkomen ed losgelaten worden. Vandaar dat ik geen voorstander van
een basisinkomen, zodat de natuurlijke stroming weer op gang kan komen.
Voor mijn gevoel was de oorspronkelijke mens in haar staat van zijn emotioneel stabiel,
oftewel in het midden. Wij waren die Pilaar van Licht, waar spirituele leraren over spreken.
Een pilaar is altijd kaarsrecht uitgelijnd. Nimmer helt hij naar een bepaalde kant over. De
emotionele programmering zorgt ervoor dat de pilaar wel naar een bepaalde kant helt, zodat
men zijn/haar midden verliest. En dat is wat Boeddha's uitspraak betekent: “uit het midden
zijn is lijden”. Dit wordt verkeerd vertaald met: “leven is lijden.

De film The Matrix laat zien, dat ieder mens door Agent Smith overgenomen kan worden,
zolang die mens deel uitmaakt van de Matrix. Die Agent Smith is één van die Archonten. Je
kunt alleen overgenomen, geïnfiltreerd worden op het moment dat je Archontische energie in
je hebt: angst, jaloezie, haat, afgunst, zelfverrijking, enz.. Dat is de werking van de Wet van
Aantrekkingskracht, de Wet van Resonantie en de Wet van Vibratie. In dit licht bezien krijgt
Jezus' uitspraak "op Aarde zijn, maar niet van deze Aarde zijn" een andere betekenis: in
angst leven is van de Archonten zijn; Jij hebt een stukje van hen (angst) en daarmee
bepalen zij dat jij helemaal van hen bent (slaaf). Op Aarde zijn, maar niet van deze Aarde
zijn betekent in Liefde leven (dus vrij van angst). Voorstanders van een onvoorwaardelijk
basisinkomen houden met hun wens voor een onvoorwaardelijk basisinkomen een deel van
hun angst in stand. Alleen door resonantie op angst ben je voor de Archonten zichtbaar.
Stap je in je Liefde/uit je angst, dan ben je onzichtbaar voor de Archonten. Op dat moment
kom je in de staat van onaantastbaarheid: niemand kan jou nog wat maken.
In actiefilms wordt vaak verteld dat het de aard van de mensheid is om zichzelf te vernietigen
en ook alles om zich heen wat hij/zij lief heeft. Dat is voor mijn gevoel een stukje
Archontische programmering. De oorspronkelijke mens heeft niet de behoefte om alles om
zich heen te vernietigen. Alles om zich heen vernietigen is een Archontische eigenschap.
Kijk maar wat een parasiet doet: hij doodt uiteindelijk de gastheer. Geen mens wil het milieu
vernietigen, maar de Archonten hebben de samenleving zo ingericht dat er alleen
milieuschadelijke vervoermiddelen beschikbaar zijn (muv fietsen). Aan olie wordt verdiend.
Dus waarom gratis energie, als er niets aan verdiend wordt? Dat het ten koste gaat van het
milieu, interesseert de Archonten niet. Als hij er maar beter van wordt, kan de wereld kapot
vallen. Hetzelfde geldt mbt de farmaceutische industrie. Aan zieke mensen wordt verdiend,
dus hebben ze er belang bij mensen zolang mogelijk ziek te houden. En zo zijn er nog wel
meer voorbeelden aan te halen.
Maar hoe is angst ontstaan?
Oorsprong van angst: catastrophobia
Wat is de oorsprong van angst? Waar komt angst vandaan? Waar komen de Archonten
vandaan? Voor mijn gevoel is het als volgt gegaan. Bij elke val in bewustzijn is er angst
ontstaan. Zo’n val deed zich voor aan het einde van een tijdperk (galactisch, kosmisch, aards
of wat dan ook). De eerste val was de stap ‘uit’ Bron, toen we de ervaring ingingen (dit is
vanuit een bepaald perspectief, want feitelijk ben je altijd verbonden met de Bron, ben je
Bron en kun je niet uit de Bron stappen; alle potentie zit al in je, alleen moet het nog uit je
handen komen, maar angst sluit af).
Aangezien de Bron Liefde is, ontstond bij de allereerste angstervaring automatisch de illusie
van afgescheiden te zijn van de Bron. Het idee/gevoel afgescheiden te zijn is een aspect van
angst. De Bron is 100% Liefde; dat betekent logischerwijze bij 99% Liefde en 1% angst
afscheiding/polariteit. Dat stuk is in ons te herkennen aan de twee stemmetjes: één engeltje
(Liefde) en één duiveltje (angst/Archont).
Het einde van een tijdperk ging nagenoeg altijd gepaard met een catastrofe. “God was boos
op de mensheid, omdat de mensheid materie boven hem ging waarderen en liet een
natuurramp op Aarde los”. Dat boezemde angst in. Verschillende mensen hebben er al over
geschreven, zoals Barbara Hand Clow. Na een aantal van dergelijke momenten werd de
behoefte om de omgeving te controleren en grip te hebben op de situatie steeds groter.
Behoefte aan controle is een kenmerk van angst. Het vertrouwen vermindert, evenals leven
in overgave.
Tijdens zo'n val in bewustzijn kwamen de wezens in een lagere dimensie terecht (ze vielen in
bewustzijn) en de vrijgekomen angst zakte naar de laagste dimensie toe, want angst heeft
een lagere trilling dan Liefde. Die angst kon naar de laagste dimensie zakken, omdat de
wezens van wie de angst afkomstig was, hun angsten niet oplosten. Enerzijds komt dat
wellicht doordat men zich er niet bewust van was: in een plaats waar alleen maar en alles
Licht is, is donkerte niet zichtbaar. Anderzijds was het mogelijk te traumatisch en wilden ze

er niet meer mee geconfronteerd worden. Die angst is een deel van de oorspronkelijke staat
van zijn van de gevallen wezens, een deel van hun levensenergie, maar werd buitengesloten
en afgestoten. En zo zakte de angst naar de bodem toe. Die bodem werd 3D. Dit gebeurde
bij elke val in bewustzijn en heeft zoveel lage frequentie veroorzaakt, dat er een angstwereld
ontstond.
Die wezens, waar ik hierboven overschreef, zijn onze hogere delen zonder ervaring. Voor
mijn gevoel komt alle angst dan ook rechtstreeks uit ons voort. In elke dimensie is een deel
van jou aanwezig. Als je dit artikel leest, ben je op dit moment met je bewustzijn in 3D
aanwezig. Jij bent het uiteinde van de lijn tussen de hoogste dimensie (Bron/geest) en de
laagste dimensie (Aarde/materie). Jij bent via je hogere delen helemaal verbonden met de
Bron. Om weer heel te worden, moeten ook onze delen in hogere dimensies hun angst
onder ogen zien. Dat gaat via ons, hier in 3D. Alle oorlogen, ruzies, onenigheden ed komen
in de hogere, duale werelden ook voor. Wij zijn dat aspect van hen dat hen/onszelf de
mogelijkheid biedt om zichzelf te helen door de angst onder ogen te zien en indien nodig de
confrontatie aan te gaan. Dat betekent meteen dat wij gelijkwaardig zijn aan elk hoger deel.
Wij vervullen een even belangrijke taak als die hogere delen. Wij hebben hen nodig en zij
hebben ons nodig. Wij hebben de moed getoond om de angst op/in onze lijn onder ogen te
zien en weer terug in het Licht te laten keren (integreren) voor heelwording.
Zolang wij die niet herkennen als deel van ons, gaat die angst een eigen leven leiden. De
angst is haar eigen Licht kwijt en gaat op zoek naar Licht. Voor de angst is het echter niet
meer mogelijk om zelf in het Licht te zijn. De lagere trilling van angst maakt dat onmogelijk.
Niettemin wil ze terug naar het Licht. Door afwijzing van angst door onze hogere delen
ontstaat woede. Gevoed worden door Licht is niet meer mogelijk. En dan is het genoodzaakt
om het bij een ander te halen: het ontstaan van de parasiet.
Een parasiet ontneemt het Licht uit een ander wezen. Ze leeft letterlijk op de energie van een
ander om in leven te kunnen blijven. Dat ontnemen gaat via het creëren van angst. Hoe
meer Licht wordt omgezet in angst, hoe meer voeding. Niet dat daarmee de angst naar het
Licht kan gaan, maar de angst blijft in ieder geval in leven. Maar eigenlijk wil de angstenergie
met ons herenigd worden. Op het moment dat wij onze angst onder ogen zien, een trauma
helen, transformeert angst in Licht. Tegelijkertijd geeft het ons een boost door
bewustzijnsverruiming, want door ons zelf afgestoten energie kan weer deel uitmaken van
ons wezen en de kennis dat dat afgesloten bij zich draagt, wordt weer beschikbaar.
Alle prachtige verhalen en nobele ideeën over dat:
- “spirituele mensen Licht en Liefde komen brengen”,
- “ervaring komen opdoen in dualiteit”
- “wij de Aarde komen helpen te ascenderen”
- "als je niet in deze wereld past, dan ben je hier gekomen om een nieuwe wereld te creëren"
- “500,000 Starseeds came here to assist humanity at this critical and crucial time for the
upliftment and ascension of Earth to eradicate all the evil and tyranny on Gaia”
- “Starseeds are here to awaken the memory in mankind of their cosmic origin”
komen ineens in een ander daglicht te staan. De angst is uit onszelf afkomstig, onze
rommel/afval, beter gezegd: onze buitengesloten/afgesloten delen. Wij zijn hier gekomen om
ons eigen aandeel in de zwaarte en duisternis onder ogen te zien en onze
buitengesloten/afgesloten delen weer terug in eenheid, Licht en Liefde te brengen.
Wij zijn inderdaad moedig om de confrontatie met onze eigen angst en demonen aan te
gaan, niet omdat we naar Aarde zijn gekomen om Licht en Liefde te brengen in een duale
wereld. Dat het opschonen vervolgens leidt tot meer Licht, ascensie van de mensheid,
bewustwording dat de mens een kosmische oorsprong heeft en ascensie van de Aarde is het
GEVOLG. Al die prachtige verhalen en nobele ideeën zijn voeding voor het spirituele ego en
het miskent de eigen schaduw. Tuurlijk kan het even een steuntje in de rug geven en

bemoedigend zijn voor je eigenwaarde, maar ga er geen eigenwaarde aan ontlenen.
Iedereen is speciaal en bijzonder, ook mensen, die helemaal niet bezig zijn met spiritualiteit.
En ineens is er geen slechte, duistere wereld meer, maar een wereld die om erkenning
vraagt en gehoord en gezien wil worden. Deze wereld is vervuild met onze angst/zwaarte.
De fysieke vervuiling in deze wereld weerspiegelt dat. Door jouw aandeel in de angst te
transformeren, wordt deze aarde weer schoon en Licht. Ieder mens draagt alle potentie in
zich, maar angst zorgt dat de potentie niet belichaamd kan worden.
Een basisinkomen, gratis geld, een systeem waarin op een gekunstelde manier rijkdom
wordt herverdeeld lossen jouw angst/jouw gebrek aan financiële stroming niet op; het
verzacht alleen maar en brengt afhankelijkheid/verslaving ervoor terug. Hoe kun je je angst
loslaten, als je er afhankelijk van bent? Hoe wil kunnen zwemmen in het diepe, als je de kant
blijft vasthouden? Fake it, till you make helpt je niet. Dit maal is belichaming de oplossing,
want dan grond je de angst/illusie. Deze angst/illusie los je niet op door te doen alsof je er al
bent, maar door belichaming/gronding.
Het wegen van het hart
Het wegen van het hart was in de Egyptische mythologie de benaming voor de ceremonie
waarvan werd gedacht dat een overledene die direct na zijn overlijden moest afleggen in de
Hal van de Twee Waarheden. In het midden van de hal stond een grote weegschaal. Aan de
ene kant van de weegschaal lag de Veer van de Waarheid. Aan de andere kant moest de
dode zijn hart neerleggen. Anubis, de God van de doden, zat bij de weegschaal. Thoth, de
God van de wijsheid, schreef de uitkomst van de test op en Osiris, de God van de
onderwereld en vruchtbaarheid, overzag het geheel. Als het hart even zwaar was als de
veer, mocht de dode door naar de poorten van Yaru, het hiernamaals. Als het hart zwaarder
was, sloeg de weegschaal door en kon het monster Ammit bij het hart en zij at het op. Een
ander monster at het huis van de ziel op en de ziel alleen moest eeuwig over de aarde
zwerven.
Deze mythe laat zien hoe het (Archontisch) systeem werkt. Angst is zwaarder dan Licht. De
weegschaal kan alleen doorslaan, als het hart van de dode nog angst/zwaarte bevat. In dat
geval ben je nog verbonden met de Archonten. De Archonten zien jou als hun eigendom.
Zolang je onopgeloste angst bij je draagt, ben je nooit volledig in Liefde, Licht en eenheid en
betekent weer een rondje door het Rad van Karma. Daarom is het oplossen van je angst op
financieel gebied essentieel, iets wat het basisinkomen, gratis geld en dergelijke nalaten.
Het ontstaan van de emotionele programmering
De Matrix is ontstaan door de emotionele programmering als gevolg van angst. Het nietverwerken van angst zorgde voor het ontstaan van een geheel andere wereld. Eentje waarin
angst de overhand heeft, waarin elkaar moeten helpen en alles moeten delen met de groep
voorop stond. Dit leidde ook tot onbalans in de samenleving: de groep draagt het wel. Steeds
vaker als men zag dat iemand het niet redde of leek te redden, greep men in. Men ging de
situatie controleren. Vergelijk het ingrijpen met een subsidie voor een bepaalt product.
Dankzij de subsidie koopt een consument het product, omdat het goedkoper is, zonder niet.
Door de groep voorop te moeten stellen (groepsgedachte) en jezelf wegcijferen was er
minder tijd/energie beschikbaar om je eigen processen aan te gaan. Vervolgens vertraagt de
evolutie (het helen van je eigen innerlijke wonden en transformeren van angsten) en komt
mogelijk zelfs tot stilstand. Degene met het laagste bewustzijn/trilling bepaalt het tempo.
Jezelf vooropstellen (individualiteitsgedachte: gezond ik-bewust) is essentieel.
Dat is de reden dat oude natuurvolken achterhaald zijn en de individualiteit belangrijker is
geworden (positief aspect van de Waterman). De emotionele programmering van het elkaar
moeten helpen, controle en groepsbewustzijn creëert onbalans. Dat is de schaduwzijde van
de Waterman en al onze 3D-systemen zijn daarop gebaseerd: elkaar moeten helpen. Die
3D-systemen zijn alle verplichte vormen van inkomens- en vermogensoverdracht (belasting
en sociale zekerheid), gratis geld, het idee van een onvoorwaardelijk basisinkomen en de

Verzorgingsstaat. Werkelijk de oorzaak van het gebrek aan financiële stroming (angst) hoeft
niet onderzocht te worden, laat staan te worden opgelost. Het tekort wordt simpelweg
aangevuld door het weg te halen bij de rijken met als gevolg dat de onderliggende angst
latent aanwezig blijft. Daardoor blijft alles bij het oude en blijft de mensheid hangen in 3D. De
Archonten krijgen nog alle voeding, die ze nodig hebben. Zolang je vasthoudt aan angst, blijf
je vatbaar voor de energie van angst (Archonten). Dat laat de film The Matrix zien.
Waarom denk je dat de geascendeerde meesters niet actief ingrijpen? Omdat zij weten dat
jijzelf het proces moet aangaan en je angst moet transformeren. Dat heeft te maken met
jouw vrije wil: wat kies jij? Liefde of angst? Liefde kun je niet opleggen. Hoe meer mensen
hun angst transformeren in Licht en hoe meer mensen hun bewustzijn verruimen, hoe meer
angst zal verdwijnen en ook de mensen, die angst vasthouden, de Aarde zullen verlaten,
waardoor het gemiddelde trillingsgetal hoger wordt.
Een voorbeeld ter verduidelijking. Stel: 3D heeft een trillingsniveau tussen de 50 en 100, 5D
heeft een trillingsniveau tussen 100 en 200. Er is een groep van tien mensen. Drie mensen
hebben een trillingsgetal van 130, zes hebben een trillingsgetal van 90 en één heeft een
trillingsgetal van 60. Het gemiddelde trillingsgetal is 99 ((3 * 130 + 6 * 90 + 1 * 60) / 10). Op
het moment dat de ene met de trillingsgetal 60 overlijdt, wordt het gemiddelde trillingsgetal
103,33 ((3 * 130 + 6 * 95) / 9). Op het moment dat drie van de zes mensen hun trillingsgetal
naar 115 verhogen door een deel van hun angsten te overwinnen, wordt het gemiddelde
trillingsgetal 114 ((3 * 130 + 6 * 115 + 1 * 60) / 10). Simpele wiskunde. In het laatste geval
kan de energieverhoging voor degene met trillingsgetal 60 het moment zijn om over te gaan,
omdat hij niet resoneert met die frequentie.
Dat is ook de reden dat er nog steeds donkere energieën (de Illimunati) zijn. Er is nog steeds
teveel angst aanwezig. De collectieve geest is het gemiddelde bewustzijn van alle mensen.
De wereld zal dan pas ook Licht(er) worden, naarmate de zwaarte afneemt. De bankiers,
Illimunati, elite enz. kunnen alleen aanwezig zijn dia de spiegelwerking van de dualiteit: zij
spiegelen onze onbewustheid, onze schaduw. De onbewustheid (Archont) zit in de mens
zelf. De bedoeling is om die onbewustheid te transformeren. Dan verandert de wereld pas.
Dat is op dit moment volop gaande in de wereld. En geld hoort daar ook bij. Op dat moment
ontstaat ook de gewenste herwaardering van het geld(systeem).
Veel mensen, die last hebben van psychische verschijnselen, en geloven in hetgeen hun
dokter zegt, krijgen medicijnen voorgeschreven om de klachten te onderdrukken. De dokter
kan immers met zijn bewustzijn niet verklaren waar het aan ligt, omdat men fysiek in orde is.
Zo’n mens gelooft in de dokter en heeft geen geloof in zijn/haar eigen helend vermogen,
heeft een lager bewustzijn (60 in mijn voorbeeld). De medicijnen gaan uiteindelijk ten koste
van gezondheid van de patiënt, want de chemische rommel in de medicijnen tast het
natuurlijk immuunsysteem aan. Het lichaam geeft door klachten aan er iets niet klopt.
Onderdrukken/kop in het zand steken is dan niet de oplossing. Maar dokters doen dat wel.
Een holistische arts met een verruimd bewustzijn begrijpt dat er meer is tussen Hemel en
Aarde en pakt de werkelijke oorzaak buiten het fysieke aan. Dat wil niet zeggen dat hij/zij het
oplost; dat kan alleen maar de mens met de klacht. Maar er ontstaat ruimte, waarin de mens
dat zelf kan, uiteraard in overeenstemming met zijn/haar ziel en bewustzijn. Een dokter uit de
reguliere zorg kan hier niets mee, want hij wil controle hebben en een ziel en bewustzijn
gaan buiten zijn controle om.
Bovendien houden ze hun eigen winkeltje draaiende door terugkerende omzet uit de verkoop
van medicijnen. Het is juist de cumulatie van de chemische rommel, die leidt tot een
verzwakking van het immuunsysteem, waar de betreffende mens met weinig bewustzijn
meer voor open staat dan een mens met een ruimer bewustzijn. Dat is wat een parasiet ook
doet: het verzwakt het immuunsysteem van de gastheer/patiënt. Zie hier de vernietigende
werking van de parasiet: het (de dokter) vernietigt letterlijk zichzelf door de patiënt/gastheer
te doden, want het beschouwt zichzelf als alleen, terwijl alles en iedereen met elkaar

verbonden is. Daarom heeft een dokter veel patiënten nodig om werk te houden. Oosterse
artsen kregen in het verleden pas betaald, op het moment dat hun hulp eraan bij had
gedragen dat de klacht weer voorbij was.
Mensen, die financieel afhankelijk blijven en blijven vasthouden aan hun armoedebewustzijn,
zullen hetzelfde meemaken. Zij zullen letterlijk steeds verder uitgebuit worden, totdat ze
eraan onder doorgaan. Vervolgens sterft de parasiet ook, want het kan geen energie (Licht)
meer aftappen van diens gastheer, tenzij het een nieuwe gastheer vindt. Alleen door
verruiming van jouw bewustzijn verander je jouw wereld.
Volgens bepaalde verhalen schijnt het dat de Illuminati van plan zijn de wereldbevolking te
decimeren. Daarmee graven ze dus hun eigen graf, zoals hierboven al beschreven met de
dokter en de parasiet. Alleen zij, die gevoelig zijn voor illusies, zullen vatbaar zijn. En dat ben
je, zolang je angst in je hebt. Bekijk je het vanuit de Lichtkant, want dat is de andere kant van
de Illuminati (beide kanten vertegenwoordigen één kant van dezelfde medaille en beide gaan
dezelfde richting op, want één medaille kan maar één richting opgaan), dan is de verhoging
van het trillingsgetal dat mensen die een lagere trilling hebben, doet afhaken. Als iemands
maximale trillingsgetal (vanuit zielskeuze) 80 is, dan zorgt de trillingsverhoging naar 81
ervoor dat die persoon het niet langer meer bij kan benen, met als gevolg dat die
(langzaamaan) afhaakt. Je kunt iemand die 120 rijdt niet bijhouden, als je 80 rijdt.
De erfzonde
Angsten sluiten de oorspronkelijke vrouwelijke energie van leven in overgave en vertrouwen.
De emotionele programmering is gebaseerd op angst. Angst heeft het oorspronkelijke
vrouwelijke uiteindelijk helemaal ontkracht. Dat zie je terug in de huidige maatschappij. De
tijd is nu gekomen dat het vrouwelijke er weer mag zijn, gelijk aan en naast het mannelijke.
De Tempeliers in hun zuivere energie (want ik weet dat ook daarin op enig moment de
duisternis is geïnfiltreerd) beschermen het Heilige Vrouwelijke: de Heilige Graal. De
Tempeliers zijn de hoeders van de Graal, evenals de Graalridders van Koning Arthur, maar
dan op een ander niveau. Het is voor mijn gevoel dan ook dat de vrouw niet de oorzaak is
van de erfzonde. Voor mijn gevoel is de angst met als gevolg de emotionele programmering
de werkelijke oorzaak. Door de catastrofes is er veel angst geweest: mentaal, emotioneel en
fysiek. Dit is allemaal opgeslagen in deze drie lichamen. Emoties zijn een eigenschap van
het vrouwelijk en op die manier wordt de vrouw de erfzonde verweten (Archontische
verdraaiing). Met deze emoties kan het mannelijke niets, want er zit emotioneel
slachtofferschap in. Vanuit de angst ontstond de behoefte om te controleren. Controle is een
eigenschap van het mannelijke. Zo is de behoefte ontstaan om het vrouwelijke te gaan
domineren.

Wat nou als de negatieve emoties de oorzaak zijn dat de mensheid heeft besloten zich te
splitsen in mannelijk en vrouwelijk? Dat de man niet langer op deze manier verstikt wilde
zitten in negatieve emoties en als oplossing zag om het emotionele veld los te laten? En dat
de vrouw als oplossing zag om vanuit de emoties balans te gaan hervinden? En dat om die
reden zielssplitsing heeft plaatsgevonden en polariteit en dualiteit zijn ontstaan: verschil van
inzichten over hoe de invloed van de emotionele programmering op te lossen?
Even een zijstapje. De ondergang van de Tempeliers is het gevolg van de aanwezige
duisternis binnen de Tempeliers, waarna alle malafide praktijken ontstaan Voor mijn gevoel
is dat ook een reden dat de Franse koning de Tempeliers liet arresteren, naast het feit dat hij
geld nodig had. Aan de andere kant is wellicht de Franse koning gebruikt om de interne
verdeeldheid tussen de witte/zuivere en duistere Tempeliers in het voordeel van de duistere
Tempeliers te beslechten. De tactiek van de valse vlag-operaties zal toen ook al bekend zijn
geweest. Of wellicht speelde de Franse koning zelfs onder een hoedje met de duistere
Tempeliers.
De duistere Tempeliers weten ook dat het vrouwelijke heilig is, maar in de buitenwereld
ontkrachten ze haar, zie de huidige maatschappij. Maar ook de mensen met een emotioneel
vervormd lichaam vanwege de emotionele programmering ontkrachten het Heilige
Vrouwelijke. Kenmerken van het Heilige Vrouwelijke zijn overgave en vertrouwen. Een
basisinkomen, gratis geld of een andere vorm van inkomens-/vermogensoverdracht helpen
je niet in overgave en vertrouwen te leven. Ja, het geeft je tijdelijk rust, maar het leert je niet
in vertrouwen en overgave leven. Het is enkel pappen en nat houden. Het houdt je in
bedwang. En hoe houd je een volk in bedwang? Geef het brood (basisinkomen) en spelen
(WK voetbal, Olympische Spelen, enz.).
De zuivere energie van de Tempeliers is kunnen tappen uit eigen Bron. De Tempeliers
hebben zich vernoemd naar de Tempel van Salomon. Salomon is ook verbonden met
rijkdom, die hij verkreeg toen hij wijsheid boven rijkdom verkoos. Maw, hij streefde geen
materiële rijkdom na, was niet behoeftig, maar kon het wel ontvangen: natuurlijke
rijkdom/overvloed. Toen ik terugkwam in januari 2018 uit Brazilië besefte ik me dat wat ik nu
aan het doen ben de Tempeliers de mogelijkheid krijgen om rechtstreeks te tappen uit eigen
Bron. Dat is multidimensionaliteit. In één van de levens ben ik Tempelier geweest. Alle
kennis van de Tempeliers is beschikbaar. Dat is verbonden met mijn code om de belasting
op te heffen. Nu ben ik bezig met de kennis te delen.
Het voorgaande samengevat: het idee van MOETEN delen (schaduwzijde van de
Waterman) is gebaseerd op de emotionele programmering, die ontstaan is door angst.
Angst, die niet geheeld is, niet verwerkt is en buitengesloten is, zijn samengeklonterd tot een
eigen wereld/Matrix. En wij zijn hier gekomen, in deze Matrix, omdat we de moed vanuit
onze ziel hebben om alle angst aanwezig in onze uitlijning met de Bron te willen en gaan
gronden. En daarmee door de illusie van angst heen om weer 100% Liefde te zijn. En ineens
is er geen slechte, duistere wereld meer, maar een wereld die om erkenning vraagt en
gehoord en gezien wil worden!
De connectie met Macedonië
De energie van de Republiek van Macedonië biedt je de mogelijkheid om jezelf weer voor je
oorspronkelijke staat van zijn te openen. Macedonië heeft op haar vlag een zon met acht
stralen staan op een rode achtergrond. Ze is verbonden met de grote Centrale Zon. Die zon
in combinatie met de rode achtergrond van de vlag biedt de energie van Macedonië je de
mogelijkheid om je eigen oorspronkelijke staat van zijn - je eigen Licht - weer in je
basis(chakra) te brengen. Dit is dus één van de mogelijkheden om voorbij de Archontische
perceptie heen te komen. Dit wordt bevestigd, doordat in Macedonië lorandite gevonden
wordt. Lorandite is een mineraal dat zonlicht het sterkste weerkaatst. Alexander de Grote
gebruikte dit mineraal om de wapens van zijn leger mee in te smeren, zodat de weerkaatsing
van het zonlicht op de wapens de tegenstanders verblindden. Dit mineraal biedt je ook de

mogelijkheid om je eigen Godsvonk/Zon te verankeren in je basischakra. CERN gebruikt dit
mineraal om de werking van de zon te onderzoeken in hun zoektocht naar het Godselement.
De vorige Macedonische vlag (1992 - 1995), die van Griekenland niet mag worden gevoerd
vanwege het Griekse karakter van het antieke Macedonië, had de Vergina Sun op een rode
achtergrond. De Vergina Sun is een zon met 16 stralen. 16 is verbonden met de gouden
ratio (1,61803398875), de gulden snede, de gouden middenweg. Daarom voelt die vlag bij
Macedonië voor mij vanuit mijn kijk nog passender. Deze vlag biedt de mogelijkheid om de
Golden Mean te belichamen. De kleur rood staat in dit geval voor belichaming, in je
basis(chakra) zijn. De vlag van Grieks-Macedonië bevat de Vergina Sun op een blauwe
achtergrond. Blauw staat voor blauwdruk, maar dat is geen belichaming. Potentie is één,
maar dan is het aan jou de vraag wat je ermee doet. Doe je er niets mee of kun je er niets
mee doen, omdat je geblokkeerd bent, dan gebeurt er niets met de potentie. Bij belichaming
is er geen keuze: belichaming is daadwerkelijk uitdragen en leven in de fysieke werkelijkheid.
De Griekse God Kronos is één van de Archonten, zijnde helpers van Yahweh. Kronos is
verbonden met Saturnus en Saturnus is verbonden met controle en tijd. Dat is mijns inziens
de reden waarom Griekenland (onbewust) de vorige Macedonische vlag niet accepteert. Het
biedt namelijk de mogelijk om voorbij de Archontische verdraaiing/aftakking heen te gaan en
de Galactische zon weer als uitgangspunt te nemen: jouw midden. En dat wil Yahweh niet.
Hij vindt alles goed, zolang hij maar kan bepalen wat jij doet. Dus Kronos/Griekenland heeft
er belang bij om Macedonië het gebruik van de Vergina Sun te onthouden, want het verstoort
de energie en de mogelijkheid om je eigen Centrale Zon/je oorspronkelijke staat van zijn/je
midden als uitgangspunt te nemen.
Een andere bevestiging van de Golden Mean verwerkt in de Macedonische energie is Zrze
Monastery. Daar staat de Kerk van Transfiguratie. In die kerk hangt Jezus aan een
gelijkbenig kruis. Dan ben je in je midden. Het katholieke kruis is een kruis met drie gelijke
benen en één langer been. Dat is de weg van het lijden, want je bent uit balans.
Mededogen/compassie kun je alleen ervaren, als je in je midden bent en dus uit het
emotionele, vervormde gevoel. Maar het ego is slim. Spirituele mensen beweren dat we uit
het hoofd moeten komen/het denken loslaten en in ons gevoel moeten komen. Maar wat nu
als het gevoel vervormd is door negatieve emoties (angst)? Dan is in je gevoel komen in een
emotioneel vervormd gevoel gebaseerd op angst komen en dan hebben de Archonten je
precies waar ze je willen hebben: in angst. Maar op het moment dat je denkt vanuit je hart is
logica een prachtige manier om uit dat emotioneel vervormde gevoel te komen, uit het
medelijden te komen, zodat je vanuit mededogen en compassie naar de situatie kunt kijken
zonder emotioneel beïnvloed te worden. Je ziet lijden en onrecht, maar je hoeft niet per se te
handelen; je voelt of handelen nodig is.
Alles is al aanwezig. Alle potentie is al in jou aanwezig. Een potentie is een blauwdruk.
Zolang de blauwdruk/potentie niet belichaamd wordt, blijft het ongegrond. Door bewustzijn in
je lichaam grond je de potentie. Meesterschap is belichaming van (kosmisch) bewustzijn.
Meesterschap is belichaamd bewustzijn. Elke lichaamscel is bewustzijn en is zich bewust
van zichzelf. Gronding is essentieel.
Golden Mean/Gulden snede
Harmonieuze schepping is gebaseerd op de Golden Mean, die opgesloten zit in de
Fibonacci-reeks (1 + 1 = 2; 1 + 2 = 3; 2 + 3 = 5; 3 + 5 = 8; 5 + 8 = 13; enz.). Meer dan
genoeg mensen hebben hier kennis van en erover geschreven. Op internet is er dan ook
voldoende info over te vinden en daarom ga ik er hier niet verder op in. De Golden Mean is
de gulden middenweg (gulden snede). De schepping is alleen harmonieus op het moment
dat het vanuit het midden/in balans wordt geschapen. Elke onbalans leidt tot een zichzelf
vernietigende schepping. Dat laat 3D zien, maar ook alle voorgaande. Doordat we uit ons
midden zijn, bestaat de wereld zoals die nu is. Dit is natuurlijk niet alleen onze huidige
wereld, maar alle voorgaande, die ook vanuit onbalans zijn geschapen. Uit het midden zijn is
het gevolg van het toelaten van angst: de emotionele programmering. Je verticale lijn is
verbogen. Daarmee is het contact met God beperkt/afgesloten. Je kunt pas weer volledig
vanuit balans creëren, op het moment dat je op alle vlakken in balans bent, dus ook

financieel. Daarom zijn een onvoorwaardelijk basisinkomen, gratis geld of elke andere vorm
van inkomens-/vermogensoverdracht geen oplossing, want jouw verticale lijn blijft verbogen.
Elke afhankelijkheid verbuigt jouw verticale lijn. Pas als je lijn weer verticaal is kun je
rechtstreeks tappen uit je eigen Bron.
Harmonieuze schepping
Schepping in harmonie met de natuur is altijd schepping via de gulden snede (1,6), de
gulden middenweg. Daarom heette de Nederlandse valuta de gulden. Nederland als
waterland (emotie) en molens (de elementen in beweging zetten) in combinatie met de
gulden middenweg. De vier elementen zijn: aarde, water, vuur en lucht. Het vijfde element is
ether (N-ether-lands) en het zesde element is harmonie/balans. Dat is onvoorwaardelijke
liefde. Spirituele mensen hebben het altijd over het scheppen vanuit onvoorwaardelijke
liefde. Maar onvoorwaardelijke liefde is iets anders dan emotionele liefde gebaseerd op de
emotionele programmering van het elkaar moeten helpen en alles moeten delen. Dat laatste
is slechts een programmering/idee, zoals eerder uitgelegd.
Je kunt alleen de gulden middenweg bewandelen op het moment je in je midden/balans
bent; dat is dus als je je ontdaan hebt van de negatieve emoties ogv de emotionele
programmering. Pas dan ben je uitgelijnd met de Bron en kun je tappen uit eigen Bron. Je lijn
is weer verticaal ipv - dankzij angst - verbogen of horizontaal. Leven vanuit je hart zegt nog
niets over leven vanuit Liefde, want zolang je (hart) nog verbonden bent (is) met de
emotionele programmering, is er geen Liefde.
Belasting, elke vorm van inkomens- en vermogensoverdracht, gratis geld, een uitkering, een
onvoorwaardelijk basisinkomen houden iemand uit diens midden en verticale lijn. Je kunt
geen verlengstuk meer zijn van de oneindige spiraal, zijnde de gulden snede. De
verbuiging/uit je midden zijn verstoort de benodigde doorstroming om vanuit jouw lijn te
kunnen scheppen, in overeenstemming en harmonie met het leven. Dit is voor mijn gevoel
de geheime kennis van de Tempeliers.
Dat is te zien in hun kledij met daarop een gelijkbenig rood kruis. Dat betekent dat ze in hun
midden zijn. Ook is dat terug te zien in de door hen gebouwde kathedralen. Voor die tijd
konden kerken en kathedralen maar een bepaalde hoogte bereiken en geen grote koepels
hebben, omdat ze anders onder hun eigen gewicht instortten. De Tempeliers maakten
gebruik van bogen, zodat een zichzelf dragende constructie ontstond. Dat geldt ook voor de
mens. Gods tempel is een zichzelf dragend mens, oftewel een mens dat geheel op eigen
benen kan staan zonder blijvend afhankelijk te zijn van anderen. Zo’n iemand is
onafhankelijk en kan dan ook vanuit onvoorwaardelijkheid leven!
Tappen uit eigen Bron
Het betekent voor mijn gevoel je eigen ding doen, wat jouw unieke kwaliteit is, wat jij de
wereld te bieden hebt. Jouw handelen in die verbinding creëert het geld dat je nodig hebt. Al
jouw handelen verandert in goud. Dat is inherent aan in je midden zijn, want alleen dan
schep je vanuit harmonie en in overeenstemming met het Goddelijke. Financieel zijn veel
mensen uit balans, met name spirituele mensen, want ze wijzen geld af, zien het als een
illusie of zetten het op een tweede plaats en moeten vervolgens hun handje ophouden. Maar
met geld kun je ook liefde en waardering tonen. Pas op het moment dat jij door jouw angst
heen gaat, kun je de angst gronden en dan gaat de overvloed stromen, want jij kunt jouw
unieke kwaliteit neerzetten/doen.
Uiteraard moet je dan wel hier willen zijn, want dat is waar (spirituele) zwevers constant niet
willen: hier zijn; ze willen hier niet incarneren. “We moeten onthechten van deze wereld”,
“deze wereld is maar van tijdelijke aard” of "deze wereld is zo liefdeloos en harteloos" zijn
hun uitspraken. Precies wat het ego wil: uit het hier en nu zijn, waar het geen kracht en
macht heeft. Het zijn de ‘hogere’ delen van iemands wezen, die moeite hebben hier te zijn/te
incarneren. Het zijn die delen van ‘Licht’ dat neerkijkt op het zwart en het zwart als iets
negatiefs/iets minder ziet en daardoor liever op de roze wolk blijven zitten ipv te gronden.
Bang dat ze vies worden. Daar ligt voor mijn gevoel de werkelijke oorzaak dat de blanke
(witte) mens de zwarte mens discrimineert.

Scheppen vanuit onvoorwaardelijke liefde. Veel spirituele mensen beweren, maar weinig
weten wat onvoorwaardelijke liefde werkelijk inhoudt. Zij geloven dat overvloed en rijkdom
met elkaar gedeeld moet worden en noemen dat liefde. Maar dat is juist de emotionele
programmering en dat is GEEN onvoorwaardelijke liefde. Overvloed en rijkdom kun je
nimmer gelijk verdelen onder iedereen, behalve obv idealen en gedachten, dus vanuit het
hoofd. Dat is dus totaal iets anders dan vanuit het hart. Immers, wat voor de een overvloed
is, is voor de ander een tekort. Juist mensen die moeite hebben hun eigen Licht te gronden
vanwege angst wijzen geld af, vinden dat het een illusie is of dat de rijkdom herverdeeld
moeten worden.
Maar goed, ervan uitgaande dat je weet wat jouw unieke kwaliteit is, dat je hier wilt zijn en
dat je vrij bent van de emotionele programmering, dan is vervolgens vereist dat je handelt.
Het is immers doen wat jij leuk vindt. Doen betekent handelen. Wachten totdat er gehandeld
wordt leidt tot niets. Wachten is stilstaan en stilstaan is achteruitgang. Wil je hebben dat jouw
handelen in goud verandert, dan zul je moeten handelen. En daarmee kom ik meteen weer
op het punt van uitkeringen, gratis geld verstrekken, een onvoorwaardelijke basisinkomen: er
gebeurt niets en hoeft er niets te gebeuren. Voorstanders beweren echter dat mensen dan
eindelijk kunnen gaan wat ze leuk vinden. Op dit moment is via uitkeringen ook al inkomen
geregeld, dus wat let iemand om (zelfstandig) inkomen te gaan generen? Angst! Angst voor
het eigen Licht en eigen grootsheid en hier niet werkelijk willen zijn, omdat het hier zo
liefdeloos en harteloos is. Daarmee komen ze in een wachtstand te staan. Allemaal ruimte
voor het ego om tijd te rekken. Dat wil absoluut niet zeggen dat ik vind dat je niet tijdelijk
ondersteund mag worden of dat ouderen en zieken niet ondersteund mogen worden. Dat is
iets totaal anders. Als je niet voor een baas wilt/kunt werken, wat let je om ondernemer te
worden? Angst, want in één keer ben jezelf verantwoordelijk voor het vinden van klanten en
je product/dienst verkopen, je moet zaaien en oogsten en je krijgt te maken met ontberingen,
wanbetalers en tegenslagen. Dat allemaal om je doorzettingsvermogen, je geloof in jezelf en
je doorzettingsvermogen te beproeven: hoe graag wil je dit neerzetten? Ben je bereid om
door je angsten heen te gaan en over te geven aan de stroom van het leven, leven in
vertrouwen? Is jouw wens/droom in overstemming met het universum of is het gebaseerd op
een gedachte/ideaal hoe de wereld zou moeten zijn? Bovendien worden, als je een uitkering
hebt, de verdiende inkomsten gekort op je uitkering. Maar de uitkering was toch tijdelijk,
bedoeld als ondersteuning voor een tekort aan inkomen? Waarom vindt men het dan
vervelend gekort te worden?? Omdat als men niet had gewerkt, men hetzelfde inkomen
zonder enige inspanning zou hebben gekregen. Dat is de omgekeerde wereld. In 3D is
doen/handelen/werken nodig om te kunnen tappen uit eigen Bron en een uitkering beperkt
de noodzaak. De Tempeliers werden ook niet van de ene op de andere dag steenrijk. Daar
ging ook een generatie overheen.
Maar hoe kun je je zielskwaliteiten ontwikkelen, als er geen opleiding/school voor is? Wat
nou als in dat geval het leven jouw opleiding/scholing is? Een vriendin van mij heeft ooit
anorexia gehad. De methode van het GGZ enz. hielpen niet bij haar. Toen is ze zelf op
onderzoek gegaan en heeft voor haar de oplossing gevonden en sindsdien heeft ze geen
last van anorexia meer. Vanwege de anorexia heeft ze verschillende jaren niet kunnen
werken. Ze had wel bijna een HBO-opleiding afgerond, maar door de anorexia niet af kunnen
maken. Daardoor was haar kans op werk zeer beperkt, dacht ze, omdat ze geen opleiding
had afgerond. Totdat ik haar vertelde dat haar opleiding niet de HBO-opleiding was, maar de
anorexia! Toen is ze daarmee aan de slag gegaan en dat is door haar coaches goed
ontvangen. Helaas is zij vanwege angst - hoe kom ik aan klanten? - niet verder gegaan,
maar ik ben ervan overtuigd dat zij succes zou hebben gehad.
Kortom, een door de overheid erkende en gesubsidieerde opleiding is niet per definitie de
enige opleidingsvorm en manier om je zielskwaliteiten te ontwikkelen.
De Heilige Graal
De Tempeliers zijn ook verbonden met de Heilige Graal: het Heilige Vrouwelijke. Dat staat
voor leven in overgave, vrij meegaand met de levensstroom en vertrouwen. Dat zijn thema’s
van het basischakra. Leven in overgave en vertrouwen betekent dat je volledig aanwezig

moet zijn in je basis. Wat nou als de emotionele programmering het Heilige Vrouwelijke
ontkracht? En het basisinkomen als uitvloeisel van de emotionele programmering de
ontkrachting in stand houdt? Doen alsof je er bent, maar er feitelijk niet zijn. Dus de wens
van leven in overgave en vertrouwen wordt niet belichaamd, waardoor je een speelbal en
voeding blijft voor de Archonten.
Het vrouwelijke is in dit verband het scheppende principe. Het mannelijke is het
manifesterende principe. Beide zijn nodig dingen aan te kunnen trekken. Maar wil je echt
tappen uit eigen Bron, dan dien je in harmonie te scheppen, in lijn met jouw Goddelijke
uitlijning. Dat is scheppen vanuit onvoorwaardelijke liefde. Spirituele mensen verwarren
emotionele liefde nog wel eens met onvoorwaardelijke liefde. Emotionele liefde is echter
totaal iets anders; het is namelijk voorwaardelijke liefde en voorwaardelijke liefde is niet
harmonieus.
Buiten bestaat niet
Ik heb wel eens de opmerking gekregen dat er eigenlijk geen buiten bestaat, want het is
weerspiegeling van jouw innerlijke wereld. OK. In de buitenwereld is financiële rijkdom
genoeg. Waar is de jouwe?? Door je verlangen naar (tijdelijke) rust blijf je hangen in een
lagere trilling, want ipv te zoeken naar je eigen stroming, ga je steunen op een inkomensbron
buiten jezelf. Stop daarom met het ontkrachten van het Heilige Vrouwelijke door vast te
houden aan je angst. Vind de financiële zekerheid in jezelf en neem ook daarin je financiële
verantwoordelijkheid, zodat het Heilige Vrouwelijke weer kan opstaan en wederkeren. De
Heilige Graal zit in jezelf en kun je alleen maar in jezelf vinden.
Een ander is niet de werkelijke oorzaak van jouw armoede. In mijn eerste artikel over geld
schreef ik: "Claim je geld". Ik heb niet geschreven ga bij een ander (bijvoorbeeld een bank of
een miljardair) je geld op eisen. Zij zijn niet de oorzaak van jouw armoede en financiële
tekort; dat ben jezelf en jouw verbinding met/gehechtheid aan het armoedebewustzijn. Geld
is energie. Als jij de energie van geld niet kunt toelaten, dan verdwijnt die niet; het is er nog
steeds. De energie gaat dan naar hen, die het wel kunnen ontvangen. Als je vervolgens dan
jouw (energie van) geld bij hen gaat halen, dan zoek je buiten jezelf. Alles wat je buiten jezelf
zoekt (zekerheid, geborgenheid, partner, liefde, veiligheid, enz.) legt een claim ( = druk =
spanning = belasting) op die ander neer. Natuurlijk is het logisch dat we dingen buiten
onszelf zoeken: zo zijn we opgevoed en opgegroeid. Slechts weinigen hebben een andere
opvoeding gehad. Gedane zaken kun je niet veranderen, maar het heden wel door je
bewustzijn (gedachten en gevoel) te veranderen. Dat verandert nu jouw gevoel, zodat er NU
een mogelijkheid ontstaat om een andere keuze te maken. Verandert dan opeens je leven??
Nee, al jouw oude overtuigingen en programmeringen moeten eerst verwijderd worden. Dit is
dus een geleidelijk proces. Het staat hier natuurlijk heel gemakkelijk geschreven, maar het
vraagt (veel) innerlijk werk en aangezien de materie traag is, gaat er ook een bepaalde tijd
over heen. Maar het begint met het erkennen van de energie achter geld en de afsluiting van
de eigen verbinding met de Bron door de afhankelijkheid. En voor de mensen, die van
mening zijn dat je het verleden wel kunt veranderen: laat maar zien. Verander jouw verleden
zodanig dat je NU € 1.000.000 op je bankrekening hebt staan. Succes! De fysieke
werkelijkheid werkt anders. Je kunt alleen je emoties en gedachten uit het verleden
veranderen, niet je fysieke bestaan.
Lemurische waanideeën
Men zegt dat we In Lemurië in Liefde, Licht en eenheid leefde, maar dat is niet waar.
Lemurië was een 5D-wereld. Leven in Liefde, Licht en eenheid betekent belichamen. Je kunt
niet zeggen dat je volledig in Liefde, Licht en eenheid leeft, als je in één of meerdere chakra's
niet aanwezig bent. En dat is wat Lemurië niet was: gegrond in het basischakra. In het eerste
tot en met het vierde chakra was minimaal tot geen aanwezigheid. Vanuit een Lemurisch
perspectief leefden in Lemurië wel in onze basis. Echter, aangezien als tegelijkertijd bestaat
en aanwezig is (multidimensionaliteit), had de afwezigheid in de onderste vier chakra's wel
invloed op het leven in Lemurië en leefden we dus in Lemurië niet in onze basis, ondanks dat

dat vanuit het Lemurisch bewustzijn niet mogelijk was. Daarom klopt Lemurië als
paradijselijke staat voor mijn gevoel niet. Het was niet leven vanuit Licht, Liefde en eenheid,
maar leven vanuit een idee, een gedachte, een programmering, gebaseerd op angst.
Daarom is Lemurië ten onder gegaan: er was geen mogelijkheid om onze angsten werkelijk
te gronden. Dat is alleen mogelijk in 3D!
Angst is een thema van het basischakra. Iemand in angst is alleen maar bezig met
overleven. Dat is de ideale voedingsbodem voor Archonten. Geld wordt door de Archonten
gebruikt om iemand in angst te houden. Dat lukt alleen, zolang men geen verbinding met
geld heeft. Zodra de connectie met geld hersteld is (lees: bewustzijn op geld en overvloed),
dan verdwijnt de angst. En wat is de algemene, spirituele opvatting over geld? Loslaten,
want het is de oorzaak van alle ellende. Daar zit het probleem!
Yahweh, de Archonten en het goud van de Joden
Zoals eerder in dit artikel te lezen is, is door elke val in bewustzijn angst vrijgekomen. De
eerste angst bij de eerste val in bewustzijn is zichzelf op enig moment Yahweh gaan
noemen. Het is immers ook een vorm van bewustzijn. In het boek 'De Nag Hammadigeschriften' van Jacob Slavenburg is te lezen dat Yahweh zichzelf als een jaloerse god ziet.
Zo noemt hij zichzelf ook. Yahweh heeft helpers: de Archonten. De Archonten sturen de
Annunaki, Greys, Draconiërs, de elite, de koningshuizen, de bankiers en alle andere
bewustzijnsvormen aan, die resoneren op angst.
Yahweh erkent alleen zichzelf als eerstgeborene en niemand daar buiten. Hij erkent de
Christus ook niet, terwijl hij weet dat er een Hemel is, want hij ziet de reflectie ervan in de
wateren. Hij kan echter alleen maar de reflectie zien: een kopie van het origineel. En dat
kopie verdraait en vervormt hij. Vanuit deze gedachtekronkel denkt hij daadwerkelijk dat alles
uit hem is voortgekomen: dus ook de mensheid. Iedereen die angst vasthoudt, is van
Yahweh. Als gevolg daarvan denkt hij dat wij zijn eigendom zijn en dat hij mag doen en laten
met ons zoals hij wil.
In de Bron is alles vormloos. Buiten de Bron ontstaat vorm. De eerste vorm is drakenenergie.
Dat is scheppende, vormgevende en manifesterende energie. Om zijn wereld te kunnen
scheppen heeft Yahweh de draken, die gevoelig waren voor angst, beïnvloed en
gemanipuleerd. In die hoge Lichtwerelden was het Licht zo krachtig dat Duisternis niet
zichtbaar was. En bij elke val in bewustzijn is er meer angst bijgekomen. Yahwah zag hoe
het in de Hemel was, maar was buitengesloten als gevolg van zijn lagere trilling. Duisternis
wil altijd terugkeren naar Licht. Dat is alleen mogelijk, als het Licht daarvoor open staat. Maar
wat doe je als je buitengesloten bent en je terug naar binnen wilt? Dan klop je op de deur.
Als degene die de deur opent, schrikt en de deur vervolgens dichtgooit, ben je de eerste keer
verbaasd en klop je opnieuw aan. Als dat een aantal keren doorgaat, ontstaat frustratie bij je.
Als dan op enig moment de deur niet meer wordt opgedaan, word je boos, want je bent
buitengesloten en je voelt in de steek gelaten. Dat gaat van kwaad tot erger, totdat je
innerlijke demon is ontstaan. Zo erg, dat je het Licht wilt vernietigen. Enkele
draken/Draconiërs waren meer open/gevoeliger voor angst dan andere draken. Zij die meer
open/gevoeliger waren, werden beïnvloed door Yahweh. Op die manier kon Yahweh
creëren: via een ander bewustzijn te beïnvloeden. En vervolgens werden de reptielen en
andere buitenaardse rassen, voorzover zij ook openstonden voor angst, ook beïnvloed door
Yahweh. Op deze manier heeft Yahweh zijn Matrix kunnen bouwen: via anderen.
Ten tijde van de ondergang Lemurië was de angst al flink toegenomen en bij de laatste Val
van Atlantis ging de 3D-beerput open: allerlei lage energieën kwamen vrij. Zo kwamen we in
3D terecht, een wereld die volledig opgezet en ontworpen is door Yahweh, waarin hij bepaalt
hoe hij ons ziet en wij zijn genoodzaakt ons daaraan te conformeren. Bij de Val van Atlantis
raakten wij gevangen in zijn web/de illusie/de Matrix. Pas op het moment wij volledig
beseffen (weten en voelen) dat Christus in ons leeft, bevrijden we onszelf uit de Matrix. Maar

wat is Christus? Christus is een naam voor je oorspronkelijke wezen, wat je was, voordat je
in de angst schoot. In je oorspronkelijke staat van zijn, je oorspronkelijke wezen, maakte de
buitengesloten energie van angst nog deel van jouw wezen; het was Licht. Angst is in die zin
illusie, omdat het buitengesloten Liefde is. Wil je jezelf dus bevrijden uit de Matrix, dan zul je
je angst onder ogen moeten zien, op elk gebied van je leven. Dus ook geld. Dat is verbonden
met het goudenbewustzijn. Op het moment dat je angst onder ogen ziet, wordt angst in
eerste instantie neutraal, omdat het erkend wordt. Het kan weer deel van jouw wezen zijn en
is niet langer buitengesloten. Op het moment dat je vervolgens het neutrale zwart integreert,
wordt het Licht. Wit bewustzijn en zwart bewustzijn wordt goudenbewustzijn. Als het
mannelijke veld (wit) en het vrouwelijke veld (zwart) samenkomen, ontstaat er een derde
veld: het kind (goud). En om in de Hemel te komen, moet je worden als kinderen, heeft
Jezus gezegd.
Yahweh is tevens de naam van de Joodse god. Yahweh (h)erkent de Christus niet. Daarom
herkenden de Joden Jezus Christus niet als de Messias, vanwege hun geloof in Yahweh,
waardoor ze Yahwehs niet-erkenning ook in hun bewustzijn hebben. De Joden zijn
verbonden met het goudenbewustzijn. Achter dit goud zat Hitler aan. Hij vond dat de Joden
het goud niet alleen voor zichzelf mochten houden. Maar zolang iemand in angst leeft, zal
het goud niet gedeeld worden. Wil je je weer verbinden met je eigen goud (het goud van de
Joden in jezelf), dan moet je door alle angst heen. Becoming full circle gaat door alle
dimensies heen.
Verbinding met Ierland
St. Patrick is een Ierse heilige en heeft het Christendom in Ierland verspreid en daarbij de
slangen uit Ierland verwijderd. Het Christendom houdt in deze context verband met je eigen
oorspronkelijke zelf weer kunnen vinden: de Christus in jezelf. Steeds met iemand rekening
houden, omdat er voor hem/haar een uitzondering moet worden gemaakt, zorgt voor
gekronkel en gedraai, een heleboel regels en handhaving en controle op naleving. Er was
een rechte verticale lijn, maar door al dat gekronkel en gedraai ontstaat een gekronkelde lijn.
Zo'n gekronkelde lijn lijkt op een slag. Dat zijn de slangen, die St. Patrick uit Ierland
verwijderd heeft, want sinds de laatste IJstijd hebben er geen slangen meer in Ierland
geleefd. De slangen zijn voor mijn gevoel dan ook niet het paganisme, de natuurvolken of
oud Atlantische en/of Lemurische natuurvolken. Nee, de slangen zijn afkomstig uit de
emotionele programmering. Daarom is Ierland ook verbonden met het onbevlekte,
emotionele veld: het oorspronkelijke, emotionele veld voorbij de emotionele
programmering/het virus.
De bedoelde slangen zijn eveneens de slangen van Apophis uit de Egyptische mythologie,
waar Ra tegen vecht.
En ik ben verbonden met Ra en St. Patrick.
Nanco Immanuel schreef het volgende over de blauwdruk van Ierland: “Ierland symboliseert
de intrede van het oneindige bewustzijn binnen het emotionele veld. Ierland is het
startbewustzijn van de ascensie van het emotionele bewustzijn. Ierland is de ingang
waarbinnen oneindig bewustzijn zich koppelt aan de cyclus van de emotionele manipulaties.
Ierland is het punt waarbinnen het bewustzijn zelf binnenkomt, en ook letterlijk begint met de
oerbewustwording van het fysieke hart zelf. Ierland is de Spirit waarbinnen de navelstreng
met oneindigheid groeit binnen onze innerlijke wereld. Ierland is de motor om het 5e veld te
herstellen, waar de kern zit emotionele verbindingen. Dit kunnen oeremotionele verbindingen
zijn, maar ook de manipulaties binnen de emoties. Wanneer het bewustzijn zelf aanwezig is
binnen de creatie van het emotionele veld in het fysieke lichaam, ontstaat de
sterrenalchemie. Ierland is de bewuste intrede in het emotionele veld. Ierland is de
herinnering van de oneindige waarde, de oerblauwdruk van ons emotionele bewustzijn. Dit is
de bakermat van waaruit we onszelf weer kunnen erkennen, en letterlijk een blauwdruk om
uit de kunstmatige oneindige vicieuze cirkel te stappen. De intrede van het bewustzijn op wat

het emotionele veld eigenlijk is vanuit essentie wordt gesymboliseerd door de Ierse
infrastructuur”.
Kort gezegd: Ierland is verbonden met het oneindige bewustzijn dat zich gekoppeld heeft
aan het emotionele veld. Skellig Michael biedt daarbij de mogelijkheid om uit het vervormde
emotionele lichaam te stappen. De Ring of Kerry biedt vervolgens de mogelijkheid om weer
opnieuw het emotionele veld in te stappen, maar dan wel zodanig dat je realiseert dat jij
schepper bent van jouw emotionele veld. Dat betekent ook dat jij jouw emoties bepaalt, in die
zin dat jij jouw emoties beheerst, en niet andersom, in die zin dat iets of iemand anders jouw
emoties bepaalt. Het ego is altijd op zoek naar meer negatieve emoties, schrijft Eckhart
Tolle. Als je in je midden/de verticale lijn bent, dan ga je niet mee met die negatieve emoties.
Als de energie van Skellig Michael haar werk heeft gedaan, kan de
levensstroom/levenskracht/the force weer volledig stromen, omdat je het vervormde
emotionele lichaam hebt kunnen loslaten. Door angst wordt dat immers afgesloten. Dat is de
reden dat in de films Star Wars deel VII en VIII Skellig Michael voorkomt. Deel VII heet the
force (de levenskracht) awakens. Dat kan alleen in een mens gebeuren, die vrij is van angst.
Het zijn de negatieve emoties/de afhankelijkheden obv de emotionele programmering
vanwege angst zijn, die iemand in gevangenschap houdt en niet (bank)geld, de bankiers, de
elite, de Illuminati of de Archons.
Door al die angsten kan de levensenergie/levensstroom niet (meer optimaal) stromen. De
natuurlijke, flexibele, vloeiende lijn kent blokkades, hindernissen en afgesloten delen.
Vergelijk die lijn met een rivier (de levensstroom). De rivier stroomt op een natuurlijke wijze.
Maar de angst werpt een dam op, legt sluizen aan of verlegd de rivier. Dat is wat het
basisinkomen en elke andere vorm van gekunstelde, geforceerde vorm van inkomens- en/of
vermogensoverdracht metaforisch gezien doen: het verleggen, reguleren van de natuurlijke
levensstroom.
Om in volledige verbinding met God/de Bron te zijn is een verticale lijn essentieel. Zodra de
lijn horizontaal wordt, buigt de verticale lijn en daarmee ook het rechtstreekse contact met
God/de Bron. En dat is nu precies wat de emotionele programmering doet: van elkaar
afhankelijk worden, Licht bij een ander moeten halen (parasiteren), omdat je eigen verticale
lijn gebogen is door angst. Op het moment dat de ander meegaat in jouw lijden, ontkracht
hij/zij zichzelf ook. Je gaat steunen op een ander. Dus jouw verticale verbinding/contact met
de Bron/God is verbroken.
Wie is de parasiet: de slaaf of de slavenmeester?
Regelmatig lees ik berichten van mensen, die afgeven op de bankiers, de rijken, de
Illuminati, enz. en hen verwijten dat zij parasiteren op het volk via belastingheffing en andere
manieren van geld afhandig maken. Die mensen wijzen vaak het systeem af, wensen buiten
het systeem te leven, willen niks met geld te maken hebben en/of verkondigen dat werken
voor slaven is, terwijl ze zelf een uitkering ontvangen en gebruik maken van alle openbare
voorzieningen onder het mom dat het van ons allemaal is en het een geboorterecht is van
ieder mens om ondersteund te worden. Wie is dan parasiet: de bankier of de ontvanger?
Daarbij maakt het voor mij verschil wie de uitkering ontvangt: een ouder iemand, een zieke of
iemand, die het systeem afwijst. De eerste twee personen, die een uitkering ontvangen, zijn
niet meer in staat om zelf een inkomen te genereren, hebben vaak steeds hun bijdragen
geleverd en belasting betaald. Zij hebben daadwerkelijk steun nodig. De laatste persoon is
iemand, die vanuit een bepaalde overtuiging leeft, vaak nimmer zelf een bijdrage heeft
geleverd, maar ondertussen wel gebruik maakt van alle publieke voorzieningen en maar
even vindt dat hij/zij ondersteund moet worden. Dat anderen voor hem/haar betalen, vindt
hij/zij de normaalste zaak van de wereld, omdat we solidair moeten zijn/in eenheid moeten
leven. Maar die persoon realiseert zich niet dat hij/zij zelf feitelijk zich ook gedraagt als een
parasiet/slavenmeester. Wie betaalt zijn/haar uitkering?

Bovendien als we overeenkomstig de verhalen naar een samenleving gaan, waarin we
(steeds meer) volledig uitgelijnd zijn met onze Bron, waardoor we langer leven, in balans
zijn, in onze kracht staan, dan is een basisinkomen en elke andere vorm van een
vast/geregeld inkomen een beperking van (geloof in) je eigen scheppings- en
manifestatiekracht. Verbonden zijn met de Bron/God zijn, maar niet in staat zijn om zelf een
inkomen te genereren/manifesteren??! Je kunt niet verwachten dat je tot in lengte der dagen
onderhouden wordt door anderen. Dat kan ieder nuchter mens met gezond boerenverstand
bedenken. Dat is geen hogere wiskunde of iets waarvoor je financieel expert moet zijn. Dit
vraagt alleen gevoel voor geld en weten wat geld betekent.
Sommige leden van de Illuminati schijnen met volle overtuiging te geloven dat ze het Licht
zijn, terwijl ze in werkelijkheid een aftakking van het oorspronkelijke Licht zijn. Spirituele
mensen, die beweren dat ze Licht en Liefde hier op Aarde komen brengen, maar vinden dat
alles gedeeld moet worden, voorstander zijn van een onvoorwaardelijk basisinkomen of een
andere vorm van inkomensafhankelijkheid geloven daadwerkelijk dat ze Liefde en Licht zijn.
Maar het moeten delen is geen Liefde. Geen idee hebben wat geld is, is geen Licht
(bewustzijn) brengen; afhankelijk zijn van een ander is geen onvoorwaardelijke Liefde, want
afhankelijkheid zorgt voor voorwaardelijkheid. Beide kanten zitten er naast/zien maar een
deel van het geheel.
Emotionele programmering (oordeel) versus wetmatigheid
Als een kopje op de tafel staat, dan staat het op de tafel. Als een kopje op de grond staat,
dan staat het op de grond. Als een kopje voor meer dan 50% op de tafel staat, dan staat het
op tafel. Als het voor minder dan 50% op tafel staat, valt het eraf en ligt het op de grond.
Pure logica, pure wetmatigheid. Het staat op tafel of het staat/ligt op de grond. Dat is de Wet
van Zwaartekracht. De wet maakt geen uitzondering: op het moment dat het kopje voor
minder dan 50%, valt het. De wet maakt daarbij geen onderscheid tussen een mooi of een
lelijk kopje. De wet is zonder emotie, zonder voorkeur, zonder oordeel. De wet is. Het is het
ego dat daar moeite/medelijden mee heeft, vindt dat er voor hem/haar een uitzondering moet
worden gemaakt omdat hij anders, geen vrede heeft met de situatie zoals die is. En dan
ontstaan de vervormingen, verdraaiingen en vertekeningen. Dat is de emotionele
programmering. Die zit in ieder van ons. Dat zorgt ervoor dat we ons gaan aanpassen aan
de ander, rekening houden met een ander ten koste van onszelf, ons Licht minder laten
schijnen/stralen en onszelf in die zin wegcijferen/-geven. Die aanpassing zorgt dat we uit ons
midden raken. Door onszelf aan te passen aan een ander, te pleasen, 'buigt' onze rechte lijn;
het vervormt en dan begint het gekronkel. Hoe meer de verticale lijn buigt en verbuigt, hoe
meer de lijn gaat kronkelen. Zo ontstaat een slang. En dat zijn de slangen, die St. Patrick uit
Ierland heeft verwijderd. Dat zijn de slangen van Apophis, die Ra bevecht.
De wetmatigheid geldt ook voor de definitie van een dief. Of je nu € 1.000.000.000 of € 1
steelt, je bent een dief volgens de wet, zelfs al steel je om de buit te delen met anderen: je
bent een dief. Alleen de straftoemeting is anders. Dat geldt ook voor parasiteren. Iemand, die
vindt dat hij/zij geen bijdrage hoeft te leveren, maar wel gebruik maakt van alle openbare
voorzieningen parasiteert. Dat is een feit/gegeven. Het is iemands gedrag. Alleen het ego,
dat zich geïdentificeerd heeft met het parasitaire gedrag, vindt het niet leuk, als het wordt
aangesproken op zijn/haar parasitaire gedrag. Onder het mom van harteloosheid en geen
compassie hebben, wordt het feit weggewuifd.
Door de emotionele programmering zit het parasitisme in de mens zelf. Het is Archontische
energie. Dat deel van jezelf dat afgesloten is van zijn/haar eigen Licht. Wat je mist, ga je dan
bij een ander halen/zoeken. Daarom is voor heelwording noodzakelijk dat alle angsten,
schaduwkanten en demonen onder ogen worden gezien. Dat laat het yin-yangsymbool ook
zien: het licht bevat ook duisternis en de duisternis bevat ook licht. Het ultieme teken van
dualiteit. Het buitengesloten deel is duister, maar bevat ook licht; het was Licht, totdat het

buitengesloten werd. Het Licht is pas compleet als het de duisternis omarmt. En op dat
moment vindt er transcendentie van de dualiteit plaats.
Geld is bewustzijn
Voor mijn gevoel is geld bewustzijn/energie, net zoals een mens, een dier, een plant of een
rots. Banken scheppen met een minimale dekking aan geldwaarde geld uit het niets. "Met
geld kun je geld maken" is een bekend gezegde. In die zin is geld verbonden met
scheppings- en manifestatiekracht. Er is niets en ineens is er iets; geen vorm, krijgt vorm;
niet-manifest wordt manifest. Er is een bestaand spiritueel bewustzijn dat ook met
scheppings- en manifestatiekracht verbonden is en dat is het drakenbewustzijn.
In het Atlantische en Lemurische tijdperk waren draken aanwezig. Waar zijn ze nu? Energie
gaat nooit verloren. Voor mijn gevoel zijn ze gekoppeld aan de geld. Wat nou als het
bewustzijn achter geld, zijnde de draak, niet langer wil dat het vervormd of afgewezen wordt?
Waarom is het onvoorwaardelijke basisinkomen nog niet ingevoerd? Wat nou als het
drakenbewustzijn vervorming en afwijzing niet meer langer toestaat?? Draken zijn de
hoeders van Godsbewustzijn. Na de Val van Atlantis zijn ze vertrokken. Sinds de Val zijn we
het directe contact met het Godsbewustzijn kwijtgeraakt. Dat bood de Archonten (het
onbewuste) de mogelijkheid om de energie van geld te gaan gebruiken, zoals zij geld zien.
Draken zijn hele fijngevoelige wezens. Saint Germain is een drakenheer. Dat is mijn
verbinding met St. Germain.
Geld wil ook vrij zijn en vanuit vrijheid naar je toe kunnen komen. Door nood en behoefte
komt geld echter niet vanuit vrijheid naar je toe. Dat alles komt voort uit angst: je weet niet
meer hoe je geld op een natuurlijke manier kunt aantrekken. Dus het enige wat je nog kunt
doen, is of steeds meer willen, omdat je bang bent voor tekort, of eisen dat rijkdom
herverdeeld wordt. Beide uitersten komen voort uit armoede/tekort/schaarste/gemis. Dat is
ontstaan, toen jij (energetisch) niet meer bij je eigen overvloedsbewustzijn kon en je
daarvoor afgesloten was geraakt. Daarom gaat de werkelijke herwaardering van het
geld(systeem) via bewustzijn. Sterker nog: het kan alleen maar via bewustzijn gaan. Dat wil
helaas niet zeggen dat door even dit artikel te lezen dat het dan opgelost is. Sommige
afsluitingen/dichte deuren zitten zo diep in het bewustzijn, dat het veel tijd kan kosten om de
kern te pakken kunnen krijgen.
Maar door bewust te worden waar je bewustzijn gesloten is en je bewustzijn te veranderen,
kun je weer leven in overgave, vertrouwen en meegaan met de stroom, want op die manier
kan geld ook naar je toekomen. “Wil je het geheim van het universum vinden, denk dan in
termen van energie, frequentie en vibratie (trilling)”, heeft Tesla gezegd. Ontvangen kan dan
alleen als je van binnenuit vibreert en resoneert op de gewenste frequentie: de Wet van
Aantrekkingskrach, zo binnen, zo buiten. Via resonantie en vibratie kan iemand ontvangen
vanuit het hart en kan een ander delen vanuit het hart. Het huidige bewustzijn van de mens
op geld is vervormd door de emotionele programmering, waardoor delen en geven vanuit het
hart is niet meer mogelijk en men vanuit het hoofd gaat zoeken naar oplossingen als een
onvoorwaardelijk basisinkomen, gratis geld en andere vormen van inkomens- en
vermogensoverdrachten en herverdelingen. Voorstanders van dergelijke, gekunstelde
oplossingen zijn onbewuste spreekbuizen voor de Archonten. De Archont/onbewustheid blijft
in leven, omdat er geen bewustzijn komt.
Waarom zou je geld (moeten) delen met iemand, die geld afwijst of vervormt? Wiens
bewustzijn niet verder reikt dan: “Geld is een illusie”. Hoe groot is de kans dat hij/zij het geld
in liefde en dankbaarheid zal ontvangen? Nul komma nul. Hoe zinvol is het dan om geld te
delen?? Delen in zo’n geval kan alleen vanuit het hoofd! Als de ontvanger niet vanuit
onvoorwaardelijkheid/Liefde kan vragen, kan het ook niet vanuit onvoorwaardelijkheid/Liefde
ontvangen worden. Inkomensoverdracht en een onvoorwaardelijk basisinkomen simuleren
de onvoorwaardelijkheid, maar zijn echter voorwaardelijkheid (de wolf in schaapskleren).

Bovendien als er al iets geregeld is, hoef jezelf niets meer te doen. Je krijgt zonder te
vragen, terwijl de bedoeling is: vragen vanuit je hart (wie vraagt, krijgt). Dat is een wezenlijk
verschil. In het laatste geval pas je de Wet van Aantrekkingskracht toe.
Ieder mens heeft als Godsvonk een onuitputtelijke Bron en een onmetelijke kracht tot
zijn/haar beschikking. Door de verbinding met je eigen Godsbewustzijn te herstellen kun je
weer bij je eigen geldstroom/overvloedsstroom. Dat gaat via geld. Machtsmisbruik via geld
gebeurt door de mens, die luistert naar de Archont in hem/haar.
Gewenste herwaardering van het geldsysteem door bewustzijn op geld
Sinds 2003 hoor ik al verhalen over nesara en andere initiatieven (zoals deze:
https://www.youtube.com/watch?v=-I--8E4NU80&feature=share) om de rijkdom op Aarde
anders te verdelen, maar uiteindelijk gebeurt er niets. Steeds kan het worden voorkomen.
Hoe kan dat? Voor mijn gevoel heeft het allemaal met bewustzijn (op geld) te maken. Door
de emotionele programmering kan het systeem niet tot in de kern hervormd worden. Je kop
in het zand steken voor het werkelijke probleem (jouw gebrek aan bewustzijn op geld en
overvloed) en vervolgens klagen dat je je genaaid voelt door de bank, is niet de oplossing. Er
is immers belasting binnenin het systeem. De automatische en logische reactie van het
systeem is opnieuw balans gaan zoeken, op een geforceerde manier. Vergelijk dat maar als
je een zwaar voorwerp optilt met één hand. Jouw lichaam/systeem zorgt automatisch voor
(gewichts)compensatie aan de andere kant, want anders val je om. Je lichaam/systeem wil
altijd in evenwicht/balans zijn. De Archonten maken slim gebruik van de aanwezige
belasting/onbalans en tappen op die manier geld (energie) van ons af onder het mom van
herverdeling. Tegelijkertijd kennen ze zichzelf een beloning toe onder het mom van één voor
jou, negen voor ons.
Mensen, die volledig geloven in de kracht van het Licht buiten zichzelf, delen steeds
berichten of vertellen steeds dat achter de schermen alles in gereedheid wordt gebracht voor
de op handen zijnde verandering, dat de Lichtkrachten in andere dimensies zware gevechten
hebben gehad met de duistere krachten, die hier de Aarde controleren en de mensheid in
gevangenschap houden. En dat onze buitenaardse broeders weer de duistere krachten een
gevoelige klap in een galactische oorlog hebben toegebracht en dat de overwinning nabij is.
Prachtig! Prachtig al die overwinningen, maar op Aarde is er weinig van te merken. Hoe kan
dat?? Waarom volgt er geen verandering in 3D, als er in de hogere sferen dergelijke
overwinningen zijn behaald?? Omdat wij de kracht buiten onszelf plaatsen. Wij geloven dat
de krachten van het Licht het allemaal oplost voor ons. Maar dergelijke Lichtkrachten hebben
geen gronding, zolang we ze buiten onszelf plaatsen. Ons bewustzijn voorkomt dat
Lichtkrachten gronden. Zonder gronding is er geen basis. Pas zodra jij de kracht in jezelf
verankert, krijgt de Lichtkracht de benodigde gronding. Zolang wij dat niet doen, is het ons
(on)bewustzijn, die het duister kracht geeft en alles in stand houdt!
Wij maken allemaal deel uit van het systeem (the Matrix). Zodra ons collectief bewustzijn
verandert (de zogenaamde kritieke massa of het 100ste aap-effect) en wij weer onze
financiële verantwoordelijkheid nemen en dat niet langer bij een ander neerleggen, verandert
het systeem. Op het moment dat je iets buiten jezelf plaats, kunnen de Archonten de
(energie)stroom gaan manipuleren.
Onze Aarde bevindt zich in een quarantaine zone, volgens sommige mensen. Dat zorgt
ervoor dat er een soort schild om onze Aarde is, dat voorkomt dat Licht/hogere energie onze
Aarde kan bereiken. Dat schild komt door de lage vibratie als gevolg van alle angsten. We
zijn letterlijk van alles afgesloten. Mijns inziens is het de collectieve geest, de gemiddelde
trilling van alle op Aarde aanwezige mensen, dat het schild vormt. Dat schild houden we met
z’n allen in stand door vast te houden aan oude overtuigingen, die vervolgens angsten in
stand houden. Lichtkrachten en buitenaardse rassen kunnen dan ook geen wezenlijke
verandering teweeg brengen, omdat wij een vrije wil hebben om te kiezen voor Liefde of
angst: de fles is half vol of half leeg. Wat kies jij?

Dat is de verandering, die van binnenuit komt. Wij zijn die verandering, maar dan moet jezelf
wel willen veranderen! Op het moment dat je kiest voor overvloed, wil nog niet zeggen dat je
dan ook overvloed belichaamt. Daarvoor moet je eerst alle oude, negatieve overtuigingen tot
in de kern hebben verwijderd. Een goede manier is het opschonen van de acht stamcellen,
zoals beschreven in mijn artikel 22 september 2017.

“Wie wil verandering? Wie wil veranderen?” is volledig van toepassing op geld. Veel
(spirituele) mensen roepen om verandering, maar velen weigeren zelf te veranderen, waarbij
sommigen stug blijven vasthouden aan het idee dat geld niet thuis hoort op de nieuwe Aarde
en alles gedeeld moet worden, omdat alles van iedereen is. Voor 5D is een bewustzijnsshift
nodig. Maar de maatschappij is een afspiegeling van de collectieve, innerlijke wereld, waarin
we het contact met Goddelijke zijn verloren; we maken allemaal deel uit van het systeem
(the Matrix). De verandering kan dan ook alleen maar van binnenuit komen. Alle regels van
buitenaf zijn dan ook zinloos. Bewust worden van hoe je zelf geld aantrekt/inkomen
genereert en je eigen financiële stroom in beheer nemen vormen de oplossing.
Zolang je aan de oppervlakte bezig blijft (door te wijzen naar de bankiers, de elite, de rijken,
het banksysteem, ed), verander je slechts een gevolg, maar niet de oorzaak. Er zijn
verschillende mensen, die goed, gedegen onderzoek hebben gedaan naar de mankementen
van ons geld- en banksysteem. Jammer genoeg gaan ze voorbij aan de werkelijke oorzaak:
gebrek aan bewustzijn op geld! Bovendien ben je alleen maar aan het wijzen naar de ander,
zodat je de ander de schuld kunt geven en jezelf geen verantwoording hoeft te nemen. Het
bevestigt je slachtofferschap.
Bewustzijn op geld krijgen is mijns inziens dan ook de echte gewenste herwaardering van
het geldsysteem. Bewustzijn heelt. Net zoals een medicijn bestrijden een onvoorwaardelijk
basisinkomen, gratis geld ed armoede, maar dat is een gevolg/symptoom. Het onbewuste/de
parasiet kan ongestoord verder gaan. Daarom heb ik mijn artikel van 22 september 2017 ook
geschreven: "It's all about the money". Enkel bedoeld om aan te geven dat geld er toe doet
en net zo belangrijk is alle andere aspecten in iemands leven. Geld een bijrol geven is
zinloos. Totdat er bewustzijn op geld is kunnen de ‘tegenkrachten’ steeds alles tegenhouden
of weer naar hun hand zetten. In verschillende spirituele artikelen is te lezen dat wij (lees:
spirituele mensen) hier zijn gekomen om Licht te brengen in de Duisternis. Licht betekent
bewustzijn. En hoe groot is het gemiddelde bewustzijn op geld van een spiritueel iemand?
Nul komma nul.
Alles wat de Archonten doen laten ze zien. Daarom heet de vergoeding over geld ook
interest (ander woord voor rente). Interesseer je in het geld(systeem): het is belangrijk. En dit
bewustzijn wordt niet bereikt door gratis geld te geven, geld een bijrol te geven, een
onvoorwaardelijk basisinkomen of een andere gekunstelde manier van gekunstelde

inkomens- of vermogensoverdracht. Bewustzijn wel. Voldoende bewustzijn zorgt voor
onderscheidingsvermogen. Door onderscheidingsvermogen ontstaat er een gevoel. Dat
gevoel ‘doorziet’ illusies en manipulaties. Mensen, die je proberen op te lichten of voor te
liegen, zul je dan sneller doorzien. Spirituele leraren benadrukken het belang van
onderscheidingsvermogen.
Living matter en de pijnappelklier-hart-basisverbinding
Passie is bezieling. Materie bezielen en living matter ontstaat. Living matter is bezielde
materie. Dat komt door het belichamen van je Godsvonk; je Godsvonk in je basis(chakra). Je
hart is dan magnetisch goud. Dan veranderen al je handelingen in goud. Daarvoor is
verbinding tussen je basis, hart en de pijnappelklier nodig. Fluoride verstoort die verbinding:
het is de ziekte van goud. De pijnappelklier is het vijfde element: ether/geest. Als er dan een
verbinding is tussen de pijnappelklier, het hart en de basis vindt manifestatie plaats.
Manifesteren gaat via de vijf elementen.
Naast de verstoring van de verbinding pijnappelklier-hart-basis heeft fluoride ook andere,
negatieve effecten. Fluoride reduceert de kracht van een individu en diens weerstand om
niet gedomineerd te willen worden. Hitler maakte hier gebruik van om de Joden te
onderdrukken. De Joden zijn verbonden met het Goudenbewustzijn; zij zijn het uitverkoren
volk. Hitler zat achter het goud van de Joden aan. Dat was niet alleen het fysieke goud, maar
ook het goudenbewustzijn/het Joodse bewustzijn. In een artikel dat te lezen is op
wanttoknow.nl (https://www.wanttoknow.nl/overige/mind-control/fluor-is-puur-gif/) wordt meer
verteld over fluoride. Hieronder heb ik een stukje daaruit gekopieerd.
** wanttoknow.nl **
Fluoride als oorlogsgif, om mensen mak en gedwee te maken. Een paar citaten uit militaire
kringen?
Mr. Dickinson, Australisch parlementslid onthulde tijdens een debat het parlement in 1987
het volgende over het gebruik van fluoride in oorlogstijd: “Tegen het einde van de Tweede
Wereldoorlog, zond de regering van de VS, Charles Elliot Perkins, een onderzoeker in de
chemie en biochemie, psychologie en pathology, naar Duitsland om de leiding te nemen over
de overblijfselen van de Farben chemische fabriek. Terwijl hij daar werkzaam was, werd hem
door Duitse chemici een plan onthuld, dat zij hadden ontwikkeld en dat werd aangenomen
door de Duitse Generale Staf.
Dit plan bestond eruit dat de controle over een bevolkingsgroep in een specifiek gebied
eenvoudig werd door het toevoegen van medicaties’ in het drinkwater van dat gebied of die
stad. Herhaalde doses van minieme hoeveelheden fluoride zullen mettertijd de kracht van
een individu reduceren en zijn weerstand breken om niet gedomineerd te willen worden.
Door langzaam een specifiek gebied in de hersenen te vergiftigen en narcotiseren, zal dit
individu zich overgeven aan de wil van hen die hem onderdrukken.
** wanttoknow.nl **
Of in (bron)water fluoride zit, is te lezen op het etiket. Als er een F staat, zit er fluoride in. F =
foute boel.
Vertrouwen op je eigen kracht ipv een systeem
Het basis(chakra) is verbonden met thema's als vertrouwen, overgave, zekerheid en
veiligheid. Vertrouwen en overgave zijn kenmerken van het vrouwelijke. Dat betekent ook
steeds mee gaan met jouw stroom. Erop vertrouwen dat je genoeg hebt en actie
ondernemen om genoeg te hebben. Maar op het moment dat vanuit de samenleving er al
een inkomen is geregeld, is de noodzaak om te vertrouwen op je eigen kracht minder nodig
en neigt men te vertrouwen op het systeem. Hoe groter de neiging, des te meer men leunt
op het systeem en dus het systeem belast. Je geeft je eigen kracht weg aan een systeem
dat je in eerste instantie mogelijk dient, totdat het je beperkt en niet meer zonder kunt. Dan
ben je afhankelijk geworden en tevens gevangen geraakt in een systeem.

Bovendien mag je je afvragen of jij schepper bent van dat systeem. Hooguit ben je
medeschepper, maar er zijn duizenden anderen. Als jij niet de alleen-schepper bent, hoe kun
jij dan bepalen dat het systeem in jouw behoefte voorziet? Daarom is het essentieel je eigen
verbinding tussen hart en basis/God en Bron neer te zetten. Vanuit een magnetisch hart trek
je aan wat je nodig hebt voor je (basis)behoeften, en meer. Het onvoorwaardelijk
basisinkomen verhindert dit. Het houdt je uit je basischakra en doet alsof er al een basis is.
Om in je basischakra te komen moet je je angsten, die te maken hebben met overleven,
armoede en tekorten (thema's van het basischakra) allemaal doorzien en transformeren.
De Wet van Aantrekkingskracht: vibratie (trilling), frequentie en resonantie
“Abundance is not something we acquire, but something we tune into”. Om deze reden ben
ik ervan overtuigd dat herwaardering van het geldsysteem via bewustzijn gaat. Dat begint
door kennis en gevoel op te bouwen over geld, zodat er bewustzijn ontstaat, waardoor
onderscheidingsvermogen ontstaat.
Eind 2015 begon ik meer te begrijpen van de Wet van Aantrekkingskracht: zo binnen, zo
buiten. Op dat moment had ik minder werk en daardoor minder inkomsten. Toen besloot ik
om de die wet toe te gaan passen. Wil ik overvloed in mijn leven hebben in de buitenwereld,
dan moet ik het van binnenuit voelen. Dus niet alleen in overvloed denken, maar ook
overvloed voelen. In 3D zijn overvloed en geld erg nauw verbonden met elkaar. Vraag
iemand wat hij/zij onder overvloed verstaat en velen zullen geld en rijkdom als antwoord
geven. Wil je dus overvloed ervaren, dan is het van uit mijn perspectief belangrijk dat er
bewustzijn op geld komt, dat er gevoel komt. Bovendien heeft Tesla aangegeven dat de
wereld gebaseerd is op frequentie, vibratie (trilling) en resonantie.
Toen ik deze zomer in Macedonië was, voelde ik die uitlijning van de Golden Mean. Die
rechte lijn/gulden middenweg/Fibonacci-reeks volgend ga je merken, waar er onbalans is in
je systeem. Afwijkingen van die rechte lijn/Golden Mean/Fibonacci-reeks komen voort uit
angst (de emotionele programmering); het ego dat het anders wil, vinden dat er steeds
uitzonderingen gemaakt moeten worden. Dat leidt tot niet-harmonieuze creaties.
Sinds ik zo de wet ben gaan toepassen/leven, merk ik meer overvloed in mijn leven. Na het
overwinnen van enkele blokkades, merkte ik nadien dat het me lukte om makkelijker aan te
trekken wat ik nodig heb, uiteraard in overeenstemming met mijn ziel. En ik ben bereid er
voor te werken en inspanning te leveren. Het is niet zo dat iemand mij geld geeft, maar ik
krijg de mogelijkheid om geld te verdienen: een klant vraagt om advies. Dat ik een
universitaire opleiding heb afgerond en daardoor volgens de maatschappelijke ideeën meer
kans heb op goed betaald werk, is irrelevant. Plezier hebben in je werk en
doorzettingsvermogen zijn mijns inziens belangrijk. Dat trekt mensen aan. Een diploma zegt
alleen maar dat je met succes een opleiding hebt afgerond. Niet meer, niet minder.
Is mijn manier dé manier? Nee. Ik kan alleen zeggen dat het voor mij werkt: ik heb mijn
gulden middenweg gevonden. Vanuit mijn punt is het dan ook pertinent onjuist om te
spreken over de Wet van Aantrekkingskracht, in balans zijn, beweren soeverein te zijn en in
je kracht staan, terwijl je voorstander bent van inkomens- en vermogensoverheveling, omdat
alles gedeeld moet worden in het kader (schijn)liefde. Om de simpele reden dat je je
woorden niet leeft: walk your talk. Los van het feit dat moeten delen een negatieve
eigenschap van de Waterman is en het voor afhankelijkheid, onbalans en belasting zorgt. Dit
laatste valt samen met mijn code om de belasting op te heffen. Ik begrijp mijn code. Voor mij
is de cirkel rond. Maar dat betekent wel dat er een heleboel heilige huisjes gaan sneuvelen.
Want ik heb ook al gemerkt dat op het moment dat ik mijn mening/kijk deel, mij uitspreek,
verschillende mensen afhaken…
Door de keuzes, die ik heb gemaakt, ben ik niet meegegaan de kudde en dus ook niet met
de emotionele programmering. Daardoor heb ik een hele andere kijk ontwikkeld. Daarnaast
ben ik nuchter en praktisch ingesteld. Ik spreek uit mijn (werk)ervaring en heb dat verwoord
in dit artikel. Kijk maar of er voor jou iets aan waarde in staat. Maar één ding staat buiten kijf:

ik leef mijn woorden. Ik geloof in de Wet van Aantrekkingskracht, op eigen benen staan, in je
kracht staan, vrijheid, onafhankelijkheid, de Wet van Balans en de werking van frequentie,
vibratie (trilling) en resonantie en pas dat ook toe. Geen woorden, maar daden: toepassen en
belichamen. Dit is wat het leven mij laat zien: deze manier werkt (voor mij). De enige hoop
die ik heb, is dat hetgeen ik schrijf in dit artikel ooit begrepen zal worden. De reacties tijdens
de afgelopen jaren op mijn artikelen hebben mij geleerd dat het soms enige tijd kan duren,
voordat iemand begrijpt wat ik bedoel. Waar men in eerst instantie negatief/afwijzend
reageert, komt men enige tijd later tot bewustzijn dat er toch waarheid in mijn artikel zit.
Slechts enkelen zien gelukkig wel direct de waarde van mijn artikel en daarvoor ben ik
dankbaar.
Eerder heb ik het woord 'parasiet' gebruikt voor mensen, die gebruik maken van openbare
voorzieningen zonder daarvoor een bijdrage te leveren. Naast het feit dat ze het parasiteren
van een ander feilloos herkennen, zijn ze blind voor hun eigen parasitaire gedrag. Ik besef
me dat dat confronterend kan zijn. Er gelden uitzonderingen en je moet het per situatie
bekijken; de ene is de andere niet. Het vinden dat er rekening moet worden gehouden met
anderen, komt allemaal voort uit de emotionele programmering. Dat zorgt voor uitzondering
op uitzondering op uitzondering op uitzondering. Het vraagt dat je jezelf aanpast aan
anderen ten koste van jezelf. Kijk naar de politiek: door alle compromissen die gesloten
moeten worden, omdat met dat belang rekening moet worden gehouden en ook met dat
belang, ontstaat er een onwerkbare situatie. De regel- en wetgeving wordt zo complex,
waardoor ze onwerkbaar en ondoorzichtig wordt. Datzelfde geldt voor alle uitzonderingen: de
hele schepping stagneert, loopt vast en komt tot stilstand. Alle uitzonderingen zijn
aftakkingen en aanpassingen. Zo verbuigt een rechte lijn, de gulden middenweg/Golden
Mean, de Fibonacci-reeks en zo ontstaan slangen. Dit zijn de slangen, die St. Patrick uit
Ierland heeft verwijderd en de slangen van Apophis, die Ra bevecht. Zoals in het begin van
mijn artikel verwoord, voor mij voelt de Liefde van de Vader direct, rechtvaardig, to the point,
geen excuses en onvoorwaardelijk.
Maar het ego wil graag definiëren wat precies verstaan wordt onder parasiet om daarover te
kunnen gaan muggenziftten, zodat de essentie gemist wordt (afleiding). De Liefde van de
Vader accepteert dat niet. Wanneer je de essentie mist, ben je uit het midden en uit het
midden zijn zorgt voor lijden. Dat is het Christus-kruis: een kruis met één langer been. En zo
blijven we rondjes draaien. Pas wanneer je de schaduw durft te benoemen en aan te kijken,
kun je gaan helen, transformeren en oplossen, waardoor dingen tot in de kern veranderen.
Dit is mijns inziens ook de Babylonische spraakverwarring: ipv de energie achter de woorden
te voelen, worden de woorden vanuit het hoofd zonder gevoel geïnterpreteerd.
Ik ben er niet op uit om mensen te beledigen of kwetsen, hoewel dat zo zou kunnen lijken,
maar om bewustzijn te brengen. Dat betekent dat ik de schaduw belicht: de waarde geld.
Want dat is wat we hebben weggestopt - al dan niet aangeleerd -: geld is niet belangrijk. Het
gedrag van de banken laat ons de onbalans op het gebied van geld zien. Als een kind zo’n
gedrag vertoont, zegt men dat het kind om aandacht vraagt. Wellicht vraagt het geld ook om
aandacht, omdat het gezien wil worden??! En dan komen we weer bij de andere naam voor
een vergoeding van geld: interest. Interesseer je in je eigen geld: het is belangrijk!
Zoals in het begin van mijn artikel genoemd, schieten woorden soms tekort om bepaalde
dingen te verwoorden. Het gevoel begrijpt wat er bedoeld wordt. Dat is bewustzijn. Daarom
heeft herwaardering van het geldsysteem weinig zin, zolang er geen gevoel en bewustzijn is.
De kern wordt gemist. Men probeert eerst het gevolg op te lossen en hoopt daarna ooit een
keer de kern aan te pakken. Nee! Eerst bewustzijn, dan herwaardering en dan herverdeling.
Als je niet eerst naar de oorzaak gaat, dan kan de oorzaak doorgaan. Vergelijk het met
onkruid, zolang de wortel niet verwijderd is, komt het onkruid terug, oftewel: dweilen met de
kraan open. Hoe wil je een parasiterende wereld veranderen, als je parasiteren in stand laat
en het zelfs een taboe is om het te benoemen? Want stel dat je iemand beledigt. Hoe wil je
een wereld veranderen, als je die zelf in stand houdt?

In het navolgende behandel ik een aantal onderwerpen, die de mensheid ontkrachten door
vervorming, verdraaiing, illusie, misleiding en parasitisme.
Ontkrachting van de mens in maatschappij
Vooraf: elke vorm van ontkrachting werkt pas, als jij dat gelooft, als jij je laat beïnvloeden, als
jij je ermee verbindt.
De ontkrachting van de mens gaat via belasting, ambtenaren, speciale gebeurtenissen, geld,
symbolen, giftige stoffen, het volk in het ongewisse te laten en af te leiden met
entertainment, maar ook via onbewustheid van spirituele leraren als het gaat om geld. Er is
zelfs een pipo, die zich zelf uitgeroepen heeft tot levend meester en ondertussen een
basisinkomen promoot?!! Hoe misleid je mensen?
Licht betekent in deze context bewustzijn. Als iemand beweert naar Aarde te zijn gekomen
om Licht en Liefde op Aarde te brengen, maar vervolgens geen bewustzijn heeft op de
energie achter geld en de spirituele betekenis van geld, kan afgevraagd worden of hij/zij wel
alleen maar Licht en Liefde komt brengen. Misschien mag hij/zij zijn/haar onbewustheid en
angsten mbt geld komen transformeren, zodat hij/zij weer toegang heeft tot de eigen
levensstroom en daadwerkelijk vanuit de basis kan leven en niet langer afhankelijk hoeft te
zijn van een ander. Het parasiteren op het Licht van een ander, zoals in 3D gebeurt, is dan
niet langer meer nodig, omdat hij/zij weer bij zijn/haar eigen Licht kan. Dat is de gewenste
herwaardering van het geld(systeem). Dat gaat via bewustzijn.
Ontkrachting via symbolen: Zwarte Zon en swastika
Willemien Timmer vertelde me: “De Zwarte Zon 12 spaken heeft en dat verwijst voor haar
weer naar de 12 dimensiesferen, de 12 gouden Stralen van Ra, de 12 Galactische Stralen.
Dwz dat de verdraaiing op alle 12 lagen zit. Externsteine is een groot centrum/vortex, waar
allerlei belangrijke leylijnen samenkomen, die zo de disbalans ook weer vasthouden en
verspreiden via de leylijnen. De Zwarte Zon bestaat uit twee cirkels. de binnenste is de
Zwarte Zon. Tussen beide cirkels zijn er 12 spaken, die bestaan uit de symboliek van de rigel
rune; deze staat voor overwinning! Interessant genoeg komen de twee cirkels overeen met
het oorspronkelijke symbool van Ra, maar dan een vervormde/gewijzigde versie [PS: de
vervorming is afkomstig van de Archonten].
De verdraaiing in de Zwarte Zon heeft letterlijk het mannelijke vooropgezet en het
vrouwelijke veld eruitgeperst. Dit is de verdraaiing en tevens de schaduwkant van Orion, die
in feite verwond is geraakt in de Galactische oorlogen, omdat Orion het middelpunt daarvan
werd. Want Orion was de hoeder van het Goud(en Bewustzijn). Osiris (de kracht van
opstanding, gouden bewustzijn, oprijzen in oorspronkelijke goud) is de krachtkant van Orion.
Daar gingen in elk geval een deel van de Galactische oorlogen om: om het Goud(en
bewustzijn).
De Zwarte Zon komt uiteindelijk op Aarde via de Scandinavische volkeren, de Vikingen dus,
en de tijd van de Germanen, waarbij deze symbool stond voor het einde van de wereld en de
strijd met de Goden. Dat voor Willemien verwijst naar wat juist de verdraaiing teweeg heeft
gebracht! Dit is het effect van de verdraaiing: het afsplitsen van onze Goddelijkheid en de
innerlijke strijd daarmee/daar tegen, het einde van de 'wereld van Eenheid' en de creatie van
een stuk dualiteit”.
Het afsplitsen van onze Goddelijkheid heeft tot gevolg dat we God buiten onszelf zijn gaan
zoeken. In het eenheidsveld is God energieuitwisseling (God in beweging). De Archonten
vervormen dit en zijn het geld gaan noemen.
De swastika is een positief teken dat staat voor leven en overvloed. Door Hitlers verdraaiing
van de swastika naar het hakenkruis roept de swastika nu een negatief gevoel. De mensheid
is gehersenspoeld. Door de vervorming af te wijzen wordt ook het oorspronkelijke
afgewezen. Dus je eigen koppeling met overvloed en leven(sstroom) wordt verstoord.

Ontkrachting via (controle)ambtenaren
Financiering van de AOW gebeurt via het omslagstelsel. De werkenden betalen voor de
ouderen en de werknemerslasten. Werkgevers betalen werkgeverslasten. Daarnaast betaalt
iedereen voor een veel te dure zorgverzekeringspremie. Allemaal onder de noemer van de
verzorgingsstaat. Dat hele stelsel kost de bevolking klauwen met geld. Zouden alleen de
gerechtigden betaald hoeven te worden, dan zou veel minder nodig. Maar voor de uitvoering
is ook geld nodig. Dat hele systeem kost dus extra geld, naast de uitkeringen. Het hele
ambtenarenapparaat is een zware, financiële belasting. Eigen productiviteit heeft een
ambtenaar nauwelijks; regels bedenken, opstellen, uitvoeren, controleren en handhaven zijn
de taken van een ambtenaar. Alle grappen over de productiviteit van ambtenaren zijn ergens
op gebaseerd. Dit heeft niets met de mens te maken, maar met de functie ‘ambtenaar’.
Op het moment dat mensen weer zelf volledig of nagenoeg volledig verantwoordelijk worden
voor hun financiële leven (zelf sparen voor de oudedag, eventueel verzekeren voor
arbeidsongeschiktheid en ziekte) zullen veel ambtenaren overbodig zijn. Dat verlaagt de
maatschappelijke kosten, los van de verspilling van gemeenschapsgelden, de
steekpenningen en overschrijding van begrotingen vanwege de bureaucratie. Dat zal een
aanzienlijke belastingbesparing voor de burger opleveren. Daarnaast bleek uit het
opmerkelijke bericht over IceSave in 2008, dat gemeenten en provincies aanzienlijke
bedragen op een IJslandse bank hadden staan. Ipv dat geld te besteden aan
gemeenschappelijke projecten staat het op een bank! Ondertussen blijft de belasting voor de
burger gelijk of stijgt zelfs.
Als je het over ambtenaren hebt, dan kan de politiek natuurlijk niet ontbreken. Immers, de
ambtenaren zijn de uitvoerders en controleurs van de regels en wetten, die de overheid
bedenken. Hoe linkser het kabinet, hoe meer regels, want voor speciale doelgroepen moeten
uitzonderingen worden gemaakt. In hoeverre dat je dat terecht of onterecht vindt, is niet
relevant in dit kader. Punt is dat voor de uitvoering en controle (meer) ambtenaren nodig zijn.
Al die mensen moeten betaald worden voor de controle. Daar is niks mee, maar het zorgt
wel voor allerlei meer kosten.
Het maken van regels is vanuit de natuurlijke orde/staat van zijn overbodig, omdat het
rechtvaardigheidsgevoel ook aanwezig is. In het mentale veld is er geen
(rechtvaardigheids)gevoel aanwezig, alleen een idee over wat rechtvaardigheid is. Maar wat
de een rechtvaardig vindt, vindt de ander niet rechtvaardig. Daarom moeten er regels
worden opgesteld, zodat er een leefbare en ordelijke samenleving ontstaat. Komt men er
echt niet uit, dan is er als laatste middel nog het leerstuk van de redelijkheid en billijkheid.
Pas dan gaat men naar het gevoel luisteren. Daarom zijn ook een heleboel wetten en regels
overbodig.
Een prachtig voorbeeld is de AVG. Ieder eerlijk en integer mens gaat vertrouwelijk om met
de privacy van een ander. Maar grote commerciële bedrijven, die alleen maar hun eigen
winstbelang voorop hebben staan, denken daar anders over. Vervolgens komen er allemaal
wetten en regels om dit strafbaar te maken, ook voor mensen die eerlijk en integer zijn.
Toepassen van de redelijkheid en billijkheid maakt de hele wet overbodig. Mensen die
privacygevoelige informatie doorverkopen, worden gestraft. En scholen die klassenfoto's
maken zullen ongestraft blijven. Compleet doorgeslagen wetgeving, waarvoor de overheid
een heleboel ambtenaren inzet voor controle en handhaving. De waanzin is de norm
geworden! Zie hier de overbodigheid van controleambtenaren. En het ergste is: het volk
bepaalt die ambtenaren. Parasitisme ten top!
Die hele controlebehoefte komt voort uit onbewustheid en angst. Het onbewuste/de
Archonten weten niet wat de mensen precies doen of ze keurig de Archontische regels
naleven. Wil je dat weten, dan zul je moeten controleren. Op het moment dat je in je gevoel
zit, dan voel je wanneer iets in balans is en wanneer iets in onbalans is. Dat gaat voorbij het
denken. Je weet of het klopt, zodra het hoort of leest. Dat is intuïtie: het oorspronkelijk,
onbevlekte gevoel zonder enige emotie/kleuring. Intuïtie is dus niet gekoppeld aan het

vrouwelijke. Mijn intuïtie is inmiddels zo sterk dat ik financiële onbalans vrijwel direct opmerk.
Ik heb aan een half woord genoeg om te weten dat er financieel iets niet in de haak is.
Ontkrachting via verstoring in het basischakra
Zuid-Afrika staat op wereldniveau voor het basischakra. Juist in dat land is de apartheid
ontstaan, waarin de blanke mens de zwarte mens discrimineert. De oorsprong van
discriminatie komt voor mijn gevoel voort uit ons Hogere Zelf. Het Hogere Zelf dat het zwart
als minder ziet. Die delen van ons die liever in de hogere dimensies blijven hangen dan een
keer met beide voeten op de grond willen komen/hier op Aarde willen zijn. Vanwege de
verkeerde uitleg van het Boeddhistische gezegde dat we de materie los moeten
laten/onthechten, gronden veel mensen niet. De Aarde wordt als iets negatiefs gezien, waar
we even tijdelijk verblijven en daarna weer snel terug naar het Licht gaan. Op een bepaalde
manier voelen die hogere delen zich te goed voor die duale wereld vol met angst of zijn zich
helemaal niet bewust van de diepte van het neutrale zwart. De arrogantie van het Witte Licht
voor het Zwart.
Ontkrachting via godsdiensten
De dalai lama, de paus en alle andere geestelijke leiders zijn naar mijn mening geen echte
voorbeelden/leraren/meesters. Zij houden zich 24 uur per dag bezig met spiritualiteit (of hun
versie van spiritualiteit via de religieuze dogma's), maar mensen zoals Jezus hebben in
relatief korte tijd ascensie bereikt. Alle religieuze leiders hadden dus ook in relatief korte tijd
ascensie moeten hebben kunnen bereiken, maar geen van allen heeft iets bereikt, behalve
een hoogstaande, maatschappelijke positie. Dus je kunt je met recht afvragen of het volgen
van één van deze geestelijke leiders je ergens brengt.
Het Christendom houdt je af van je eigen Christusenergie (Christus = jouw oorspronkelijke
wezen, de Adam Kadmon) door te beweren dat alleen via de Kerk men God kan bereiken.
Het Jodendom sluit je via de keppel je kruinchakra af en daarmee het contact met je Hoger
Zelf en andere hogere delen van jezelf.
De Islam houdt je uit je vrouwelijkheid/gevoel door het onderdrukken van de vrouw.
Het boeddhisme vertelt je om alle materie los te laten, wat je verhindert om materie te
accepteren en op die manier hier op Aarde gegrond te kunnen zijn en die materie aan te
trekken, die je nodig hebt.
Ontkrachting werkgevers en werknemers
De huidige regelgeving is zo ingericht dat een werknemer na drie tijdelijke contracten een
vast contract MOET krijgen. Als een werkgever dat niet, omdat hij twijfelt of hij genoeg werk
zal hebben, is hij gedwongen de werknemer te ontslaan. Zo niet, dan is hij een
transitievergoeding verschuldigd op het moment dat hij een werknemer met een vast
contract wil ontslaan. Alleen bij een slechte, financiële situatie kan hij met toestemming van
het UWV een werknemer met een vast contract alsnog ontslaan. De werknemer wordt dus
overmatig beschermd, maar het leidt wel tot kapitaalvernietiging. Beide partijen hebben
immers geïnvesteerd in tijd, kennisoverdracht, begeleiding en opleiding om ervaring op te
doen. Bij ontslag is de groot dat dat verloren gaat op het moment dat de werknemer werk
vindt in een andere bedrijfstak.
Dat een werknemer beschermd moet worden tegen mogelijke uitbuiting van de werkgever is
terecht. Maar wordt een werknemer zoveel beschermd dat het voor goedwillende
werkgevers een groot risico kan zijn, om zijn personeel een vast contract te geven. Op het
moment dat een werknemer met een vast contract ziek wordt en de werkgever nalaat om
actief passend werk te vinden in zijn organisatie, loopt de werkgever het risico dat hij
gedurende twee jaar het loon van de werknemer moet doorbetalen, naast het feit dat hij
mogelijk ander personeel moet aannemen om het werk te klaren. Dit vormt een enorme,
potentiële last en risico voor een werkgever. Dat is te verzekeren, maar kost ook weer geld
en kent ook nog kleine lettertjes…

Ontkrachting via ‘verworven rechten’
Ik realiseer me dat het volgende heel gevoelig kan liggen, maar toch is het belangrijk om dit
aan de orde te brengen. Het laat zien hoe parasitisme ons wordt aangeleerd en hoe graag
men vasthoudt aan een 'verworven recht'.
Je realiserend dat financieel onderhouden worden tot in lengte der dagen onhoudbaar is, is uitgaande van de potentie om veel ouder te kunnen worden - de AOW-gerechtigde leeftijd
ook voor herziening vatbaar.
Ouderen zouden via lichte arbeid, denk aan kennisoverdracht en opgedane ervaringen delen
in het kader van kennisbehoud en niet het wiel opnieuw te hoeven uitvinden, dienstbaar
kunnen blijven aan de maatschappij en daarbij op die manier een bijdrage kunnen blijven
leveren ipv op een AOW-gerechtigde leeftijd uit het arbeidsproces (het zelf genereren van
inkomsten) worden gehaald en wachten op het moment van hemelen. Immers, als jij jouw
passie leeft, geeft je dat kracht, energie en voldoening. Werken is dan geen straf meer (in de
zin van moeten werken), maar je passie leven en tegelijkertijd zorgt het ook voor zingeving.
Uiteraard is de huidige maatschappij verre van dat ingericht, waardoor veel mensen letterlijk
met tegenzin hun werk doen om de privé-lasten te kunnen betalen. Werken vanuit je passie
(van je hobby je werk maken) is leven vanuit jouw flow. Dat geeft je energie en hou je veel
langer vol, ook na de huidige AOW-gerechtigde leeftijd. Je werkt dan simpel wanneer je zin
hebt; niets moet, alles mag. Dus ook het aantal uren bepaal jezelf. Momenteel is er een
kleine groepen, die ook na hun AOW-gerechtigde leeftijd (willen) werken.
Is dit een vreemde gedachte? Voorzover mij bekend dragen ouderen in natuurvolkeren ook
hun steentje bij door lichte arbeid te verrichten, in ieder geval te doen wat zij nog kunnen.
De AOW-gerechtigde leeftijd zou dus veel verder opgeschoven kunnen worden. Dat wil dus
absoluut niet zeggen dat ik vind dat ouderen niet meer financieel ondersteund hoeven te
worden, maar dat men pas ondersteund wordt op het moment dat het echt nodig is. Zolang
iemand in staat is zelf inkomen te genereren is inkomensondersteuning overbodig en voor de
samenleving belastend. Mensen met een slijtend beroep, zoals stratenmakers, zullen dus
eerder recht op een (AOW-)uitkering krijgen dan mensen met een zittend beroep.
Ontkrachting via geld: kuddedieren en -gedrag
Vanaf de jaren ’90 tot en met 2013 is veelvuldig een aflossingsvrije hypotheek
geadviseerd/aangesmeerd door banken, onder het mom van “Leef nu, betaal later, maximale
hypotheekrenteaftrek, laagste lasten en de beleggingsportefeuille levert genoeg op om op
einddatum ineens de hypotheekschuld af te lossen. Inmiddels is duidelijk dat nagenoeg alle
effectenportefeuilles ontoereikend zullen zijn om de schulden af te kunnen betalen. Mensen
verwijten de banken dat ze slecht geadviseerd zijn. Hoewel dat terecht is, is de vraag of
alleen de bank schuldige is. Iedereen met gezond boerenverstand (financieel bewustzijn)
begrijpt dat ooit terugbetaald moet worden en dat jaarlijks aflossen leidt tot lagere
maandelijkse lasten. Het belastingvoordeel dat de meeste mensen krijgen, is meestal
maximaal 42%, soms zelfs maar 36%, maar slechts heel zelden 52% (en sinds 2013 wordt
die 52% jaarlijks minder). Met basale rekenkennis begrijpt iedereen dat 100% rente betalen
en maar 42% terugkrijgen van de Belastingdienst, nog steeds betekent dat je 58% zelf hebt
betaald. Je houdt financieel dus 16% minder over, tenzij je een goed rendement weet te
maken. Bij de bank gaat dat niet lukken en wil je dan een goed rendement halen, dan moet
je risicovol gaan beleggen.
De meeste mensen willen dat. Tegelijkertijd is bijna iedereen gefocust om zo min mogelijk
belasting te betalen en zoveel mogelijk terug te krijgen, want heel veel mensen hebben een
hekel aan belasting betalen. Daar maken de overheid en banken handig gebruik van. Is in
dat geval alleen maar de bank schuldig of heeft de klant zelf ook een aandeel erin? Immers,
niemand verplicht jou om niet af te lossen. Maar omdat iedereen het doet (het is de norm:
waarom nu al aflossen, terwijl het later ook kan), volgt men: kuddegedrag. Veel spirituele
mensen geven aan dat ze tegen de stroom ingaan, maar met geld gaat het overgrote deel

rustig mee met de norm: aflossen komt later. Zolang iemand geen bewustzijn op iets heeft,
wordt hij/zij gewoon meegenomen met de massa.
Sinds 2013 heeft de wetgever maatregelen getroffen en is voor nieuwe hypotheken aflossen
verplicht.
Datzelfde kuddegedrag is nog steeds aanwezig: een Archont komt voorbij met het idee van
een onvoorwaardelijk basisinkomen en de kudde volgt hem blindelings. Ik vraag je eens voor
jezelf de volgende vraag te beantwoorden. Waar leer je meer van: zelf de oplossing vinden
of de oplossing aangereikt krijgen? Zelf leren geld/inkomen te generen of
gratis/onvoorwaardelijk geld krijgen? Voel zelf wat jouw weg is en bij jou past. Maar één ding
weet ik zeker: je wordt pas meester, zodra je het zelf kunt en zelf de oplossing weet. Dan
beheers en begrijp je het ook.
Uitgavenpatroon
Er worden verschillende workshops aangeboden om geld/overvloed aan te trekken. Maar
wat heb je er aan om alleen dat te leren, als je een gat in je hand hebt? Overvloed dicht geen
gat; net zoals dweilen met de kraan geen oplossing is. Bewust/verantwoord omgaan met
geld is dus net zo belangrijk.
Als je weinig inkomen hebt, is het financieel onverantwoord om bijvoorbeeld drie
telefoonabonnementen te hebben, terwijl je er maar één nodig hebt. Ook het maken van
schulden omdat je wenst de nieuwste telefoon te hebben, een betere/mooiere auto te
hebben dan de buren of drie keer per jaar op vakantie wilt kunnen gaan. Allemaal het ego
dat behoefte heeft aan status en/of erkenning.
Een ander voorbeeld mbt financieel bewustzijn is de drang om zo min mogelijk belasting te
betalen door zoveel mogelijk kosten te maken. Je betaalt 100% en krijgt maar een beperkt
deel terug, nooit meer dan 50%. Dus financieel ga je er altijd op achteruit.
Besparen op uitgaven zorgt ook voor meer overvloed. Realiseer je daarbij wel dat als je
steeds korting wilt hebben, dat je dan feitelijk aangeeft dat je (de dienst/inspanning van) een
ander niet waardeert. Maw, korting bedingen is mijns inziens geen overvloed, korting krijgen
wel; uitgaven beperken tot hetgeen nodig is wel.
Nu kun je dit interpreteren als oordeel of bemoeizucht, maar dan mis je de essentie van dit
stuk. De essentie van bovenstaande is namelijk financieel in balans te zijn. Waar jij je geld
wel of niet aan uitgeeft, is jouw keuze, zolang je maar beseft dat je niet meer uit kunt geven
dan je hebt.
Er is een roep om te consuminderen en de consumptiemaatschappij een halt toe te roepen.
Dat begint met verantwoord omgaan met geld. Dat vereist bewustzijn. Hoe bereikt een
basisinkomen dat? Een basisinkomen en gratis geld bieden dan enkel de mogelijkheid om
meer uit te geven/een tekort aan te vullen, zonder dat er bewustzijn komt dat men verspilt en
eventueel zijn/haar koopgedrag aanpast. Misschien dat al die rare uitspattingen van de
bankiers ed betekent dat er eens bewustzijn mag komen op geld ipv het steeds in de
schaduw te laten voortbestaan, een bijrol te geven, te ontkennen, de banken de schuld
geven van de financiële situatie of de rijken van onrechtvaardige verdeling van geld en
rijkdom. Een ander woord voor rente is niet voor niets interest.
De illusie van het Paradijs
Een onvoorwaardelijk basisinkomen voor iedereen is goed, als je in 3D wilt blijven hangen en
verder gaan met parasiteren. Feitelijk is er nu al een basisinkomen aanwezig: de
bijstandsnorm zijnde het 100% van het minimumloon, alleen dan met voorwaarden. Geëist
wordt dat men een aantal dagen werk verricht, uiteraard als men daartoe in staat is. Maar wil
je naar 5D, dan lijkt het mij verstandiger om te onderzoeken waarom het niet stroomt, dan te
opteren voor een onvoorwaardelijk basisinkomen of afhankelijk te zijn van een uitkering.
Daarvoor is het nodig helder te krijgen hoe jezelf je eigen inkomen genereert en dat je zelf je
financiële stroom in beheer neemt. Want als je dat in 3D niet kunt manifesteren, hoe wil je
dat dan in 5D manifesteren? Wat ga je in 5D doen, wat je in 3D niet kunt doen en gaat dat in
5D wel lukken? Verwacht je dat als er meer Licht komt, dan jouw zwaarte als sneeuw voor

de zon verdwijnt? Het argument van "In 3D is het zo zwaar en hard" is slechts een excuus
om in je slachtofferrol te blijven zitten, want je geeft de omstandigheden de schuld dat het
niet lukt. Maar wij zijn zelf de schepper van ons leven, zeggen spirituele leraren ons.
Schepper zijn van je eigen leven betekent dat jezelf je eigen omstandigheden bepaalt,
creëert en neerzet. Dat is meesterschap.
Van veel spirituele mensen hoor ik dat in 5D het creëren moeiteloos gaat. Naar mijn mening
is dat alleen mogelijk als je met je eigen flow meegaat en dus in je basis bent; als jij aan
jezelf de benodigde veiligheid, geborgenheid, bescherming en zekerheid kunt geven, oftewel
Liefde. Zolang jij niet in je eigen basis kunt zijn, voel je je minder zeker, minder beschermd,
minder geborgen en minder veilig. Automatisch beperkt dit de flow - angst sluit de verbinding
met je Bron af - en word je meer afhankelijk van een ander en ben je meer genoodzaakt te
gaan parasiteren. En dan komt weer het punt: hier willen zijn. Veel spirituele mensen willen
hier niet volledig zijn, zijn niet bereid hun schaduw onder ogen te zien en verlangen naar die
andere, liefdevolle wereld. En dan ben je weer uit het hier en nu. Zo blijf je in een negatieve
spiraal zitten. Maar wat nou als we hier zijn gekomen om ons aandeel in de schaduw/het
duister te komen helen om de cirkel te kunnen doorbreken?? Want niet alleen hier stagneert
het, maar het hele universum. En dat het daarvoor nodig is om dingen te benoemen, waar
een taboe op rust?
Geldschepping
In hoeverre het terecht is dat banken bij het uitlenen van geld, geld uit het niets scheppen - in
die zin dat er geen waarde tegenover staat - en dan de lener vervolgens het uit het niets
geschapen geld moet terugbetalen en rente daarover rente moet betalen, is een legitieme
vraag. Maar los van het antwoord op deze vraag, op het moment dat iemand dat geld
gebruikt (heeft) om een woning te kopen - dus voor consumptie -, is het een reële schuld
geworden, die daadwerkelijk terugbetaald moet worden en zolang die niet terugbetaald is,
moet ook rente betaald worden. Het zou op dat punt reëler zijn dat de rente betaald wordt
aan de gemeenschap en niet aan commerciële/private banken, zodat de geldschepping en
de rente de gehele maatschappij ten goede komt. Nationalisatie van de banken of
centralisatie van de geldschepping is dan een oplossing.
Het gras bij de buren is altijd groener
Vanuit parasitair bewustzijn is verplicht delen met elkaar het grote goed. Waarom zou
iemand meer moeten hebben, als iedereen gelijk is? Vanuit parasitair bewustzijn/ego
vergelijkt men zichzelf altijd met een ander. Men ziet de rijkdom bij de ander en het tekort bij
zichzelf. Als een ander meer heeft, dan ontstaat bij een iemand met een negatief ego al snel
jaloezie. Vanuit de gedachte dat we alles met elkaar moeten delen, vindt men dat iemand die
meer heeft een deel moet afstaan aan diegenen, die minder hebben. Maar wat nou als
degene, die meer heeft dat nodig heeft voor een droom, die hij/zij wil realiseren? Moet hij/zij
zijn/haar droom laten varen om met iemand anders te moeten delen, omdat delen met de
groep belangrijker is dan je eigen droom leven?
Het oude is niet het nieuwe
Alle oude natuurvolken zijn matriarchale samenlevingen. De huidige, westerse samenleving
is een patriarchale samenleving. Er zijn mensen, die beweren dat de oplossing voor onze
huidige samenleving terugkeer naar de oude samenlevingsvorm is. Voor mijn gevoel is dit
niet de oplossing. In de nieuwe tijd (5D) is er balans. Noch het mannelijke, noch het
vrouwelijke geeft sturing aan de samenleving. Ditmaal zal het kind sturing geven. “Wees als
kinderen om de Hemel te bereiken”, oftewel mannelijk en vrouwelijk in balans.
Er zijn mijns inziens dan ook minimaal drie stromingen: 1) mensen die in de huidige,
patriarchale samenleving blijven (technologie en controle: smartphones, biochips,
bioscanners, nanotechnologie, controle, individualiteit is belangrijk dan eenheid, enz.), 2)
mensen die terugkeren naar wat geweest is (matriarchale samenleving, saamhorigheid,
schijnsolidariteit, evolutie op groepsniveau, eenheidsbewustzijn zonder gronding, groep is

belangrijker dan individu). Beide samenlevingen zijn per definitie in onbalans, wat links- of
rechtsom tot afhankelijkheid en ontkrachting leidt. De derde stroming bestaat naar mijn
mening uit mensen, die kiezen voor balans en in hun eigen kracht staan, volledige
ontwikkeling van individualiteit (mogelijkheid om los van de groep de eigen weg te volgen
zonder uitgestoten te worden), maar ook kunnen samenwerken en -leven).
Verschuiving van tijdlijnen
Op dit moment vindt er een verschuiving/shift van tijdlijnen plaats. Kies jij voor een tijdlijn,
waarin onvoorwaardelijkheid, Licht en Liefde als grondslag van de samenleving fungeren,
dan moet je dat zelf wel belichamen. Je bent niet onvoorwaardelijk als je nog - hoe klein dan
ook - voorwaardelijk/afhankelijk bent: 99,99% onvoorwaardelijk en 0,01% voorwaardelijk
betekent nog steeds dat je niet onvoorwaardelijk bent. Het is alles of niets: minder dan 100%
onvoorwaardelijk is niet onvoorwaardelijk: zwart-witte rechtlijnigheid.
Verschillende (spirituele) mensen blijken hier helemaal niet te willen zijn. "Het is zo zwaar
hier te zijn", "Het is zo liefdeloos hier", "Ik mis mijn zielefamilie". Ja, dat klopt en het is een
uitdaging: de eenzaamheid, het gemis en er alleen lijken voor te staan. Tegelijkertijd is het
ook een ontsnapping uit het heden. Het ego wil niet in het hier en nu zijn, want daar heeft het
geen kracht. Dus het is belangrijk om de emoties te beheersen, want het ego/de Archont
heeft emoties nodig als voeding. Bevestigen dat het zwaar en moeilijk is, maakt het niet
lichter. Door dit emotionele geklaag ontkent men ook de functie van 3D: het gronden van de
illusie van angst en er door heen gaan. Je bent uit het hier en nu.
Niet Uw wil geschiede, maar Mijn wil geschiede
Meesterschap betekent volledig verantwoordelijkheid nemen voor je leven. Je bent
(voldoende) in balans en bent zelf in staat een keuze te maken vanuit dienstbaarheid zonder
jezelf daarbij weg te cijferen. Je weet ook dat jij - en alleen jij - schepper bent van jouw leven.
Jij en God vallen samen. Jij bent God. Jij neemt het heft volledig in eigen handen: jouw wil
geschiede. Op dat moment kun je met recht zeggen: “Mijn wil geschiede”.
Tenslotte: leven in onvoorwaardelijkheid door in je basis te komen
Veel spirituele mensen wijzen geld af. Welk recht heeft iemand die geld afwijst, geen
interesse erin toont, ontkent of zijn/haar verantwoordelijkheid op financieel gebied niet
neemt, om te bepalen/oordelen dat geld gedeeld moet worden? Obv opgelegde regels zal
nimmer gedeeld kunnen worden vanuit onvoorwaardelijkheid. De maatschappelijke
solidariteit is in feite schijnsolidariteit: geen oprechte/gemeende solidariteit, want
belastingheffing gaat via verplichting/dwang.
Dat wil niet zeggen dat iemand niet ondersteund kan/mag worden, alleen kan niet verlangd
worden dat het allemaal gratis gebeurt en oneindig zal zijn. Alternatieven heb ik beschreven
in mijn artikel van 22 september 2017. Maar hoe houd je het volk onbewust en dus onder
controle? Geef het brood (basisinkomen of een andere (gratis-)geldverstrekking) en spelen
(voetbal en concerten).
De onvoorwaardelijkheid gaat via het hart. Alleen als je vanuit onvoorwaardelijkheid kunt
vragen en ontvangen, kan een ander delen en geven vanuit onvoorwaardelijkheid. Dan komt
het van binnenuit en hoeft er niets buiten jezelf geregeld te worden, hoeft er geen systeem
opgezet te worden. Dat is een ESSENTIEEL verschil met het idee van een onvoorwaardelijk
basisinkomen. Leven vanuit je hart kan alleen als je in je basis bent, dwz in overgave en
vertrouwen. Dan maakt het niet meer uit of je wel of niet werkt, of je rijk of arm bent, gezond
of ziek bent, jong of oud. Je trekt aan wat je nodig hebt, creëert wat nodig is, omdat je
vertrouwt en kunt ontvangen. Voor de een gaat dat via werk, voor een ander gaat dat via een
financiële gift. Veel spirituele mensen beweren in onvoorwaardelijkheid/vanuit het hart te
leven, maar slechts weinigen leven echt in het hart op het moment dat het op geld aankomt.
Wil je weer kunnen terugkeren naar eenheid, dan hoort de energie achter geld daarbij. Het is
een kopie van de monadische energie. Daarvoor is vereist dat je geld accepteert en toelaat:

becoming full circle. Het basisinkomen komt voort uit de emotionele programmering,
gebaseerd op angst, ontstaan bij elke val in bewustzijn. Wij zijn hier gekomen om onze angst
onder ogen te zien. Dat leidt tot meer Licht en dientengevolge tot een verandering in de
maatschappij.
Wat ik je leer, is je verantwoordelijkheid nemen voor je eigen financiën, verantwoord/bewust
omgaan met geld en financiële stroming, zodat je kunt tappen uit eigen Bron. Uit je eigen
Bron geld aantrekken voor wat je nodig hebt: herverbinden met je overvloedsbewustzijn en
van daaruit geld aantrekken via vibratie, frequentie en resonantie. Daarvoor moeten alle
afwijzingen, vervormingen en afhankelijkheden losgelaten, waaronder het idee van een
onvoorwaardelijk basisinkomen en herverdeling via regelgeving. Zodra die Archontische
vervormingen ed zijn losgelaten, herstelt de rechte, verticale lijn met de Bron weer. Je bent
weer uitgelijnd met je eigen Bron. Het contact met je Goddelijkheid is hersteld, zodat je kunt
tappen uit eigen Bron. Maar tappen uit eigen Bron vereist handelen: jouw unieke
(ziels)kwaliteiten neerzetten en uitdragen. Wachten levert niets op.
Alle mooie ideeën over herverdeling van inkomens- en vermogens zijn gebaseerd op idealen
en gedachten. Het is allemaal vanuit het hoofd en niet in de praktijk uitvoerbaar zonder een
legioen aan overbodige controleambtenaren, die bezig zijn met het innen, toezicht houden,
controleren en uitkeren. Alles is gebaseerd op de herinnering uit de Bron dat iedereen in
overvloed leeft in het Paradijs. Kopiëren, plakken. Maar er zit geen bewustzijn op, enkel een
herinnering. Pas als iedereen weer met zijn/haar overvloedsbewustzijn is verbonden, dwz
dat kan belichamen, vindt de gewenste herverdeling plaats. Men is dan in zijn/haar midden
en via de verticale lijn (open verbinding met God) werkt God door hem/haar heen. Men is
weer een open onderdeel van de Fibonacci-reeks en Gulden snede ipv een door angst
afgesloten deel. De schepping is in harmonie/balans. Vanuit dat bewustzijn trokken de
Tempeliers hun overvloed en rijkdom aan, want harmonieuze schepping is ALTIJD
overvloedig voor alles en iedereen!
Uit het midden zijn leidt tot belasting. In het begin van dit artikel vertelde ik over de reading,
waaruit naar voren kwam dat ik de code heb op de belasting op te heffen en belasting niet
langer meer een belasting te laten zijn, maar een vrije gift, vanuit Spirit. Hij zag mij lopen ten
tijde van Jezus als Esseense meester en ik onderhandelde tussen de Essenen en de
Romeinen over… de te betalen belasting. In de tweede reading kwam ook de naam van die
Esseense meester naar voren: apostel Mattheüs. Toen ik later op internet zocht op zijn
naam, bleek dat hij tollenaar was. Tollenaars waren belastingbeambten. Dus ik ben niet
alleen in dit leven bezig met belasting…
Het wordt tijd om je eigen geld weer te accepteren en niet afhankelijk te zijn van het
(bank)geld van een ander, zodat de belasting eindigt en daarmee de spanning/belasting in
het systeem. Geld weer te waarderen voor wat het is en niet een bijrol of een hoofdrol te
geven.
Geld: g = 7 = scheppingskracht, el = Elohim = scheppingsgoden en d = hart; oftewel geld is
de scheppingskracht van de Elohim vanuit het hart.
Bewustzijn heelt; een onvoorwaardelijk basisinkomen, gratis geld, medicijnen ed bestrijden
het gevolg/het symptoom, zodat het onbewuste/de parasiet ongestoord verder kan gaan. Dat
leidt tot stilstand, in het hele universum. Daarom zijn alle ogen op ons/’Experiment Aarde’
gericht. Kunnen we de angst transformeren in Liefde, zodat het weer kan stromen?
Yes, we can!
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