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Inleiding
In Atlantis heeft de mensheid haar Godskracht misbruikt. Dat leidde tot de Val van Atlantis.
Het misbruik van de Godskracht leidde tot zo’n grote onbalans dat de samenleving wel ten
onder moest gaan. Immers, elke actie zorgt voor een (tegen)reactie. De reactie leidde tot het
verlies van onze Godskracht, zodat we geen schade meer konden aanrichten. Want ten tijde
van Atlantis was het negatieve ego inmiddels zo gegroeid, dat het eigenbelang ging
nastreven ipv het groter geheel te dienen/dienstbaar zijn aan de samenleving. Een negatief
ego ontstaat door een opstapeling van niet-opgeloste trauma’s. De trauma’s zijn emotioneel
zo pijnlijk dat men ze vaak niet eens meer wil oplossen/helen. Daardoor blijft de wond
bestaan, de pijn wordt verdrongen en na een enige tijd (één of meerdere levens) wordt het
trauma onbewust. Er is een gewoontepatroon ontstaan, die het trauma ontwijkt. Op het
moment dat de getraumatiseerde mens samen met een ervaren hulpverlener/zorgverlener
het trauma probeert op te lossen, komen de (emotioneel heftige) herinneringen vrij. Dat kan
genoeg zijn voor sommige mensen om te stoppen met het oplossen van het trauma. Of zoals
Carl G. Jung het verwoordde:

Precies wat voorstanders van een onvoorwaardelijk basisinkomen doen. Hun bedoeling om
de mensen te helpen is goed, maar het is van de regen in de drup komen, want het
aankijken van de eigen ziel gebeurt niet.
Misbruik van de Godskracht
Volgens de Gnostici en oude inheemse volkeren is deze wereld een illusie. Die illusoire
wereld bevindt zich in een matrix. In onze Matrix zijn Archonten (parasitair bewustzijn)
aanwezig dat teert op de (Licht)energie van de aanwezige wezens/zielen. Dat is in het kort de ene kant van - het verhaal. De andere kant naar mijn mening is dat de bouwers van de
Matrix (Archonten/Elohim) de mensheid straffen vanwege het misbruik van de Godskracht,
omdat een enorme onbalans veroorzaakte. Atlantis was de druppel, maar in alle voorgaande
of gelijktijdige beschavingen misbruikte de mensheid - op een bepaalde manier - haar
Godskracht, vanwege de emotional rollercoaster, zie mijn artikel 'You understand money,
you understand life: the next step in evolution'. In Lemurië leidde het misbruik van de
Godskracht bijvoorbeeld tot het ontstaan van wezens, die half mens en half dier waren (zie:
https://www.google.com/search?q=half+menshalf+dier+wezens&tbm=isch&source=univ&client=firefox-bab&sa=X&ved=2ahUKEwiG2ar0v9fkAhWFI1AKHcFrCBgQsAR6BAgFEAE&biw=1525&bih=7
41).
In die zin is de volgende vraag interessant: is de scheefstand van de Aarde het gevolg van
een toevallige botsing met een groot object of komt dat voort uit het bewustzijn van de
mensheid en heeft dat bewustzijn een groot object aangetrokken, zodat het de scheefstand
in de mensheid kon laten zien?

De spirituele taak van de bank
De Godskracht is verbonden met het Godsbewustzijn en dat is verbonden met het
goudenbewustzijn. Daarom werd goud opgeslagen in kluizen (safe) bij de bank. Waardevolle
spullen moeten goed beschermd en veilig bewaard (save) worden. De spirituele taak van
een bank is het bewaren/veiligstellen van het goud(enbewustzijn). Het huidige banksysteem
beheert het goud van de mensheid, totdat de mens weer in staat is haar Godskracht op een
zuivere, aan het geheel dienstbare manier te gebruiken. Daarvoor moet de mens in balans
zijn. Zolang men in de emotional rollercoaster zit en leeft van de daaruit voortkomende
emotionele programmering en groepsbewustzijn is je midden vinden/in balans komen
onmogelijk.
De emotionele vervorming
Het Bronlicht komt onze kruin binnen via het kruinchakra. Van daaruit gaat het naar
beneden. Op enig moment komt het Bronlicht door het emotionele lichaam en daar begint de
vervorming/verdraaiing. Vervolgens gaat het verder naar beneden en komt door het ki-punt
heen, waar de drakenkracht/Godskracht/scheppingskracht verblijft. Door de emotionele
vervorming ontstaan er vervormde, niet-harmonieuze scheppingen. Emoties willen steeds
dat er een uitzondering word gemaakt voor iemand of een groep, dat er rekening wordt
gehouden, omdat ze het slechter hebben. Wat de oorzaak is, is voor de emoties geen vraag.
Als ze maar uit hun lijden geholpen worden. Maar dit helpen leidt niet tot de oplossing. De
anderen hoeven geen bewustzijn te krijgen op de oorzaak van hun gewoontepatronen.
Sterker nog, er ontstaat afhankelijkheid van de hulp en men blijft in het slachtofferschap
hangen. Daarom werkt armoedebestrijding niet.
De werkelijke oorzaak is immers dat men geen toegang meer heeft tot diens eigen Licht.
"Nee", zeggen de emoties, "we passen ons aan de anderen, aan de groep, zodat iedereen
meekomt". Dat leidt tot het verlaten van de rechte lijn, de eigen directe verbinding met
God/de Bron, met als gevolg dat er niet-harmonieuze scheppingen ontstaan. En dat leidt
weer tot onwerkbare situaties, doordat met iedereen rekening moet worden gehouden en
ieder een ander (eigen)belang heeft. Kijk maar naar de politiek. Doordat partijen met
tegengestelde belangen moeten samenwerken, ontstaan er veel compromissen, is er veel
overleg nodig en worden er zoveel uitzonderingen gemaakt om iedereen tegemoet te komen
dat de gemaakte wet ondoorzichtig, uiterst complex en in het ergste geval onuitvoerbaar
wordt. Een prachtig voorbeeld daarvan is de Wet inkomstenbelasting 2001: eenvoudig van
opzet, maar na de parlementaire behandeling zijn er veel uitzonderingen bijgekomen.
Daardoor is de beoogde vereenvoudiging niet gerealiseerd. De wet is net als zijn voorganger
nog steeds complex.
Pensioen en AOW
De verplichte pensioenleeftijd/AOW-gerechtigde leeftijd zorgt ervoor dat iemand uit het
arbeidsproces wordt gehaald en thuis mag gaan zitten. Als iemand geen plezier heeft in
diens wek, dan is thuisblijven beter, maar mensen die volop genieten van hun werken,
waarom zouden die verplicht moeten stoppen? Ze hebben plezier in hun werk, dus dat
betekent dat ze hun passie leven. Dat geeft energie en levensvreugde. Waarom dan
stoppen?
Vervolgens hebben ze inkomen nodig. Deels is dat zelf opgebouwd via (verplicht) pensioen.
Dat is zelf gespaard. Daarnaast krijgt men recht op de AOW. De huidige financiering van de
AOW gebeurt door de werkenden. Dat levert een scheefstand/onbalans op. De natuurlijke
manier is doorgaan met werken. Kijk naar de natuur: de natuur bloeit en groeit door, totdat
het sterft. Een boom, die bijvoorbeeld met een gemiddelde levensverwachting van 200 jaar,
stopt niet op 52-jarige leeftijd om met pensioen te gaan. Nee, die blijft vrucht dragen, totdat
die erbij neervalt. Daarom geloof ik dat mensen geboren vanaf 1970 zelf voor hun oudedag
moeten zorgen en geen AOW krijgen.

Spirituele leraren geven aan dat we losgeraakt zijn van onze natuur en dat het belangrijk is
om daarnaar weer terug te keren (in balans komen). Onze natuur was/is de uitlijning met de
Bron en daarmee in harmonie leven. Elke afwijking zorgt voor een verlies/(ver)val van ons
contact met onze natuur.
Doorwerken is dan het logische antwoord, zelfs tot ver na de pensioendatum volgens het
systeem, waarbij de zwaarte van de arbeid uiteraard aangepast kan worden. Kennis
overdragen is licht werk. Gezien de huidige technologische ontwikkelingen leren kinderen
niet meer zelf denken, de onderliggende techniek van hoe het werkt. In plaats daarvan
vertrouwen ze op de uitkomst, die computer of andere machine geeft. Mensen geboren voor
2000 kennen nog wel de onderliggende techniek. Genoeg werk voor hen de komende jaren,
want die kennis wordt goud waard.
Maar in de verzorgingsstaatgedachte en de solidariteitsgedachte - beide voortkomend uit de
emotionele programmering - leeft het idee (oordeel) dat ouderen verzorgd moeten worden,
omdat ze hun leven lang al hard hebben gewerkt. Tevens leeft het idee (oordeel) dat
mensen - als ze niet in staat zijn zelf voldoende inkomen te genereren - geholpen moeten
worden. De onderliggende oorzaak hoeft niet onderzocht te worden. In plaats daarvan krijgt
men een aanvulling op het inkomen tot bestaansminimum. “De breedste schouders dragen
de zwaarste lasten” is hetzelfde laken van een pak. Hierop is het belastingstelsel mede
gebaseerd: de zwakkeren moeten geholpen worden (inkomensnivellering). Dat iemand
tijdelijk financieel geholpen wordt, is geen probleem, zolang die persoon maar bezig is om de
blokkade op de eigen financiële stroming aan het oplossen is. Dat kan meerdere jaren duren.
Oordelende emoties
Echter, geld verstrekken lost het armoedebewustzijn (het gebrek aan (toegang tot het) eigen
Licht) niet op. Het creëert een blijvende situatie van voorwaardelijkheid en afhankelijkheid:
dus een blijvende scheefstand/onbalans. Dit is een duidelijke inbreuk/afwijking op de
natuur/de natuurlijke ordening vanuit emotionele oordelen/meningen. Het zijn immers de
emoties, die een oordeel hebben. Vanuit de emotionele programmering/vervorming creëert
gedachten/hogere idealen over hoe het zou moeten zijn, al dan niet gebaseerd op eerdere
(onbewuste) herinneringen voor de val in bewustzijn.
Sommige mensen leven al jaren van een uitkering, zonder dat ze een poging hebben
gedaan om hun bewustzijn te veranderen. Wellicht dat ze in het begin geprobeerd hebben
weer aan het werk te komen, maar dat is niet gelukt. Komt dat voort uit domme pech of uit
gebrek aan bewustzijn??
Iemand met een negatieve kijk op het leven (armoedebewustzijn; het glas is half leeg) ziet
altijd beren op de weg en geen mogelijkheden. Altijd “ja, maar …”. Iemand met een positieve
kijk op het leven (overvloedsbewustzijn; het glas is half vol), ziet altijd mogelijkheden.
Invalide raken en daardoor je werk, waarbij je veel loopt, niet meer kunnen uitoefenen is
vervelend, maar een positieve kijk/instelling opent deuren. Als je je werk verliest, omdat er
een drastische wijziging optreedt, dan zorgt een positieve instelling ervoor dat er zich iets
nieuws aandient.
Hulp vanuit het systeem
Als je echt wilt (veranderen), dan word je geholpen. Denk bijvoorbeeld aan het UWV dat
actief mensen weer het arbeidsproces in probeert te krijgen en ondersteunt bij het opzetten
van een eigen bedrijf. Soms versoepelen ze de regels. Er zijn echter een aantal mensen dat
klaagt over de strenge regels en de verplichtingen/voorwaarden, die gesteld worden om een
uitkering te kunnen krijgen. Ze vinden dat niemand hen iets mag verplichten. Ze vinden het
de normaalste zaak van de wereld dat zij geld krijgen. Dat een ander daarvoor een offer
moet brengen (een deel van diens inkomen moet afstaan) vinden ze sociaal. Niets is minder
waar. Het is gelegaliseerde diefstal en dit gedrag/bewustzijn is de werkelijke oorzaak dat het
systeem belasting kent, want de ontvangers zijn financieel in onbalans en trekken de rest
van de maatschappij daarin mee, omdat de meerderheid van de rest medelijden heeft met

de minderbedeelden. Dus ook de rest van de maatschappij is in onbalans. Medelijden trekt je
uit je midden. Gevoelige mensen vinden dat ze medeleven tonen door te helpen, maar het
gebeurt feitelijk uit medelijden. Zij verwarren medelijden dus met medeleven. Ze kunnen het
niet aanzien dat een ander lijdt en willen dus helpen (emotionele programmering), want
volgens hen is alles licht.
Overvloed is niet iets wat we verwerven, maar waarop we ons afstemmen. Het gaat om
bewustzijn. Dan vraagt men zich af: “Waarom lukt het iemand niet om zelf inkomen te
genereren”? En kijkt men verder, dieper, voorbij de oppervlakte, naar de onderliggende
oorzaken. Men gaat op zelfonderzoek. Dan zal men erachter komen dat er ooit mbt geld
overtuigingen zijn ontstaan en/of overgenomen, familiepatronen zijn geaccepteerd, negatieve
ideeën van vrienden voor waar zijn aangenomen, geen overvloed meer voelde, waardoor
men afgesloten raakte van de eigen financiële stroming. Als je niet begrijpt hoe geld werkt en
hoe de spirituele wetten correct toe te passen, ben je heel arm. Pas op het moment dat je je
eigen verantwoordelijkheid op financieel gebied weer neemt, ga je weer toegang krijgen tot
je eigen financiële stroming. Zolang je afhankelijk bent van een uitkering, heb je niet zelf het
beheer over je eigen geld. Zodra de uitkering eindigt, stopt je financiële stroming.
Helaas willen een heleboel mensen dat onderzoeken naar de onderliggende patronen en
beweegredenen niet vanwege de (heftige emotionele) trauma’s, die kleven op geld (en dus
ook de financiële stroming). In plaats daarvan kiezen voor een uitkering, zodat ze geen
inspanning hoeven te leveren (waarom zou ik 40 uur werken, als een uitkering net zoveel
inkomen oplevert?), gaan ze voor een passief inkomen, (dromen van) slapend rijk worden:
dat is het Paradijs! Toch?! Of is het de illusie van de Matrix, die je gevangen wil houden??
Kijk naar de kabinetsplannen om de lage inkomens te ‘helpen’. Luiheid is één van de zeven
hoofdzonden. Het systeem probeert de mensen welbewust in staat van luiheid te houden,
zodat het systeem op hun Licht kan teren. Eerlijke ruil toch??
De hulp van de Archonten: de andere kant
Bekend is dat de Archonten parasiteren op de emoties van de mensen. Ze proberen letterlijk
alle emoties op te eten, uit de mens weg te zuigen, omdat de emoties zorgen voor de nietharmonieuze schepping, de onbalans. Enerzijds kun je dat zien als parasiteren, anderzijds
kun je dat zien als de mensheid willen helpen los te komen uit de emotionele verstikking (het
opeten van de emoties). Dat doen de Archonten door bewust die emoties op te roepen,
zodat de mensheid leert weer neutraal naar een situatie te kijken en niet vanuit emoties
(oordeel en medelijden).
Omdat misbruik van het Godsbewustzijn het hele universum schaadt, is er een behoefte
vanuit de Bron ontstaan om te gaan controleren teneinde de onbalans/scheefstand te
herstellen. Zolang de mens emotioneel instabiel is, in onbalans is, is zij letterlijk een gevaar
voor zichzelf en het hele universum. Die controle is inmiddels zo vergevorderd dat er
technologie is, waarmee men probeert de scheppingskracht van de mensheid aan banden te
leggen en zelfs te vernietigen. Dat gaat oa via 5G. Op die manier ontstaat er een volgzaam,
programmeerbaar en controleerbaar wezen dat nimmer meer zijn/haar Godskracht zal
(kunnen) misbruiken. Het kan volledig gestuurd en gecontroleerd worden.
De behoefte om te controleren vervalt op het moment dat de mensheid weer in balans is. Dat
zal ieder voor zich dienen te doen. Een ander kan je aanwijzingen en adviezen geven, maar
jij zult zelf de stappen moeten nemen. Boeddha's uitspraak "leven is lijden" is een verkeerde
vertaling volgens mijn taiji-leraar. De juiste vertaling is: uit je midden zijn is lijden. In balans
komen is dus essentieel. Dat betekent ook financieel, want financieel is de mensheid het
meest uit balans. Geld is gematerialiseerd Licht. Doordat men afgesloten is van diens eigen
Licht, moet men ergens anders Licht halen en als het niet gegeven wordt, dan maar stelen of
parasiteren onder het mom van ‘solidariteit’. In de energie van geld zit het misbruik van de
Godskracht opgeslagen, waardoor gevoelige mensen geld afwijzen en mensen alleen maar

het misbruik van geld zien, zonder te beseffen dat geld neutraal is en het de gebruiker is, die
bepaalt wat er gebeurt. Niet het wapen is gevaarlijk, maar degene, die de trekker overhaalt.
Balans
Zodra je je eigen balans weer (her)vindt en dus loskomt uit die emotional rollercoaster, zal
5G ed allemaal geen impact meer op je hebben en opent zich de weg uit de Matrix. Dat gaat
via geld, omdat in de energie van geld het misbruik van de Godskracht opgeslagen zit. En
dat moet eerst geheeld worden en in balans gebracht moeten worden. Daarom is geld de
zwaarste materie en wijst men geld af.
Het belichamen van het Godsbewustzijn en op een zuivere en integere manier hanteren is
de weg uit de Matrix. Dat begint door in balans te komen met geld en dus ook financieel op
eigen benen staan, een gezonde eigenwaarde, je eigen inkomen genereren, geld durven
vragen voor je inspanningen en daarmee je eigen overvloed creëren en neerzetten en je
eigen ruimte/plaats in de natuurlijke Flower of Life innemen door te weten wie je bent, wat je
Godskwaliteiten zijn en die vrucht te dragen. Je Godskwaliteiten uitdragen betekent je passie
leven. Dat trekt mensen aan. Dat levert inkomen op.
Geld-Goud-God is de weg uit de Matrix, door het duister heen, terug naar het Licht door het
belichamen van het Godsbewustzijn en correct hanteren van de eigen Godskracht.
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