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En dan zitten we ineens al twee maanden een lock down en moeten we in quarantaine, want
we zouden maar eens een ander besmetten. Ineens worden we verantwoordelijk gemaakt
en gehouden voor het welzijn van anderen!!? Omdat anderen bang zijn besmet te worden.
Maar angst verzwakt ook het immuunsysteem, waardoor je vatbaarder bent voor ziekten.
Mensen met smetvrees zijn vaak vatbaarder voor virussen en bacteriën. Daar komt nog bij
het placebo-effect. Je kent het verhaal wel: de dokter geeft de patiënt een pilletje en vertelt
de patiënt dat hij daardoor beter wordt, terwijl het geen geneesmiddel was, achteraf gezien.
Het is enkel de verwachting dat het middel helpt. Kortom, geloof. Dat het ook de andere kant
op werkt, blijkt wel uit het feit dat mensen zichzelf ook ziek kunnen praten. Zou dat bij het
coronavirus ook kunnen zijn gebeurd?
In hoeverre is het dan terecht dat de hele samenleving verplicht wordt om 1,5 meter afstand
te houden, omdat bepaalde mensen bang voor besmetting? Hoe iemand denkt, hoe iemand
in het leven staat, kan ik niet bepalen. Het in eerdere artikelen aangehaalde voorbeeld van
een halfgevuld glas, dat zowel gezien kan worden als halfvol of halfleeg, geeft iemands
instelling aan. De negatieve kijk van de een is dan ook niet de verantwoordelijkheid van de
ander. Datzelfde geldt als iemand voor kiest angst. Het is heel simpel: of je kiest voor angst,
koopt een beschermingspak en verstopt je diep onder de grond in een bunker, zodat je
beschermd bent tegen alle gevaren (oorlog, hongersnood, natuurrampen, oorlog, virussen,
invasie van buitenaardsen, Godzilla) en het leven aan je voorbijgaat, of je kiest voor het
leven en ziet alle gevaren als deel van het leven. Dat vraagt vertrouwen. Het ki-punt (zie mijn
artikel van 30 juni 2019) helpt om diep in en vanuit vertrouwen te kunnen leven. Dat punt ligt
enkele centimeters onder de navel; het bevindt zich dus in het onderlichaam. In het westen
leven we echter veelal vanuit het bovenlichaam door stress, slechte verbinding met de
natuur. Hyperventilatie is daar een gevolg van. Buikademhaling zorgt voor rust.
De bedoeling van de 1,5 meter afstand is je eigen ruimte in te nemen door los te koppelen
van het oude groepsveld dat vol zit met angst, zie mijn artikel van 22 april 2020 ‘Op weg naar
Meesterschap dankzij corona’. Maar daarvoor is fysiek afstand houden niet nodig, maar
bewustzijn! Het oude groepsbewustzijn zit vol met angst: angsten dat de ander het niet redt
(overbezorgdheid), delen zodat ieder iets heeft (‘solidariteit’). Elke val in bewustzijn zorgde
ervoor dat er minder licht was. Het trauma werd niet geheeld. Dat is ook allemaal angst. De
angst voor besmetting laat zien dat veel mensen nog in angst leven en verbonden zijn met
het oude groepsbewustzijn. Angst maakt wijze mensen dom/onbewust.
de quarantaine is er altijd geweest
Die angst is dus funest en heeft de wereld op dit moment in haar greep. Die angst heeft
geleid tot draconische maatregelen: lock downs en zelfquarantaine. Alles is gebaseerd op
angst. Angst is de oorzaak van alles. Zodra de (innerlijke) angst verdwijnt, verdwijnen de op
angst gebaseerde draconische maatregelen ook. Zo binnen, zo buiten. Soort zoekt soort.
Volgens de spirituele verhalen zijn we in quarantaine geplaatst na de Val van Atlantis, omdat
we in Atlantis onze Godskracht hebben misbruikt tbv ego-belangen. Inmiddels zijn we op een
punt in onze evolutie aangekomen dat we de quarantaine weer kunnen zien. Zoals ik in mijn
artikel van 22 februari 2020 ‘Geld is er altijd al geweest’ schreef, konden de Maya’s destijds
de Spaanse schepen niet zien, omdat hun bewustzijn geen schepen kende. Datzelfde geldt
voor ons bewustzijn. Het trauma van de Val van Atlantis heeft ons in een diepe staat van
onbewustheid/slaap gebracht (het sprookje van Doornroosje). Pas als het bewustzijn eraan
toe is, wordt iets manifest. Daarom zijn Gods wegen niet ondoorgrondelijk. Bewustzijn grondt
onbewustheid.

de noodzaak van de quarantaine
Bij elke val in bewustzijn is er angst vrijgekomen. Dat is al bij de eerste val gebeurd, toen we
in die zin ‘uit de Bron stapte’. We verlieten de rechte lijn! Voor een deel van de Bron leverde
dat een schrik op, ook een vorm van angst/trauma. Een ander deel wilde vast blijven houden
aan de rechte lijn van de Bron, maar door de vrijgekomen angst was er een deel van het
bewustzijn verminkt, vervormd, beschadigd, donkerder en in een lagere trilling dan de rest
van het veld terechtgekomen. Daardoor was terugkeer naar de rest van het veld niet meer
mogelijk, omdat het verminkte deel niet meer herkend en gezien werd. In licht wordt donker
niet gezien. Het donker wilde terug, maar dat kon niet. Daardoor ontstond boosheid en
woede naar het licht. Bij elke val in bewustzijn kwam er meer trauma/angst vrij, waardoor de
zwaarte toenam. Trauma’s kunnen zielen splitsen; het bewustzijn kan niet aanzien wat er
gebeurt en kijkt weg. Dat is naar mijn mening de werkelijke reden van zielssplitsing: trauma.
Een deel van het zielsbewustzijn raakt afgesloten van het zielsbewustzijn. En zo begon de
ziel aan zijn reis naar heelheid.
Naarmate we verder zakten in bewustzijn werd het misbruik van onze Godskracht groter.
Daarbij werden natuur- en kosmische wetten geschonden. In eerste instantie nog onbewust,
maar naarmate de verdichting toenam, werd het misbruik groter. Toen het ego ontstond en
groeide, vond het misbruik bewuster plaats. Atlantis was de tijdsperiode dat het genoeg was
geweest en greep het universum in : de mensheid werd in quarantaine geplaatst, teneinde
het universum te beschermen tegen de mensheid, alsmede de mensheid tegen zichzelf.
Want het misbruik schaadde de heilige geometrie, de natuurlijke orde (het ordenend
principe), welke in de rechte lijn opgesloten is. In quarantaine plaatsen en het ontnemen van
de Godskracht is dan de enige oplossing.
Natuurlijk was het misbruik van de Godskracht in voorgaande beschavingen reeds aanwezig,
maar bij de Val van Atlantis greep het universum in, omdat ze vond dat het genoeg was.
“Misbruik van de Godskracht: never ever again”!
identificatie
Het ego kan zich identificeren met de wond. Een kenmerk van het ego is ook dat het ego
alleen maar de mooie kant van zichzelf wil zien (ijdelheid) en blind is voor de eigen schaduw
(waarschijnlijk al aanwezig vanaf de eerste val in bewustzijn). Zolang de wond/schaduw niet
wordt opgelost, is er een blinde vlek en handelt iemand vanuit onbewustheid. Die
onbewustheid zorgt dat men niet voelt en dat men vanuit emoties handelt, ongecontroleerd.
Ongecontroleerde emoties maken iemand een ongeleid projectiel. Zo’n iemand moet wel
gecontroleerd worden, want anders richt hij/zij schade aan. Daarom heeft de schaduw
behoefte aan controle en desnoods vernietiging van de mensheid, omdat ze zichzelf niet
controleert en blind is in emoties. De angst voor besmetting laat dat zien. De Archonten
staan bovenaan, als het gaat om het oproepen van emoties. Zij voeden zich daarmee. Of
helpen ze juist de mensheid van haar emoties af, zodat de mensheid weer bij het
oorspronkelijke gevoel kan komen, in de rechte lijn? Dat is mogelijk, als men in zijn/haar
midden is. Je moet dan door de emoties heen zijn gegaan en er helemaal klaar mee zijn.
Elke val in bewustzijn leidde tot afsluiting/vermindering van het eigen licht. Dat zorgde voor
armoedebewustzijn. In tijden van crisis en natuurrampen zijn mensen eerder en meer bereid
elkaar te helpen. Als men daarin blijft hangen, nadat het de crisis of ramp voorbij is, ontstaat
er afhankelijkheid. Men gaat op elkaar steunen ipv dingen zelf te doen. Dat komt met name,
doordat het opgelopen trauma niet geheeld werd, omdat het niet gezien kon worden of men
het niet wilde zien vanwege de verminking. Zo ontstond binnen het groepsbewustzijn een
afhankelijkheid. Door het armoedebewustzijn en het lijden van de ander niet kunnen aanzien
ontstond de behoefte om actief in te grijpen: de emotionele programmering (het
helperssyndroom). Altijd maar de ander willen helpen om de eigen pijn niet onder ogen te
hoeven komen en er niet aan herinnerd hoeven te worden. Dat is verantwoordelijkheid
nemen voor het welzijn van de ander, terwijl dat niet jouw verantwoordelijkheid is; de ander
dat zelf moet doen. Momenteel is dat weer gaande met alle draconische maatregelen. Maar

ook het idee van een onvoorwaardelijk basisinkomen hoort daarbij: verantwoordelijk zijn voor
het welzijn van de groep.
In de Matrix van angst is er maar een beperkte hoeveelheid licht beschikbaar, omdat veel
mensen afgesloten zijn van hun eigen Licht(Bron). Kinderen hebben heel veel licht bij zich,
omdat hun verbinding met de Bron nog open is. Maar gaandeweg sluit die verbinding door
de opvoeding(spatronen), waarbij een kind licht/kracht weggeeft aan een ander. Bovendien
is er door het groepsbewustzijn, waarin men gevangen/verstikt zit, nauwelijks enige vorm
van eigen identiteit. Jij doet waar de groep behoefte aan heeft; de eigen zielsontwikkeling
komt op de tweede plaats. Voor de pasgeboren zoon staat vaders tractor al klaar; voor de
pasgeboren dochter moeders wasmachine. Als je niet weet wie je bent en wat van jou is, dan
is parasiteren op het Licht van een ander een logisch gevolg. In dualiteit probeert men terug
te keren naar de Bron via de energie van een ander.
de Matrix van angst verlaten
Alleen als jij zelf verantwoordelijkheid neemt voor jouw leven, jouw Godskracht zuiver en juist
gebruikt, meester wordt over jouw emoties, in balans bent, individu wordt (jij weet wie je
bent), vind je de weg uit de Matrix; jij controleert jezelf (Meesterschap). Zelfcontrole gaat via
een gegrond hart. Dan opent het hoger hart zich. Op die manier hoef jij niet gecontroleerd te
worden. Dat kan alleen als je in midden bent. Je leeft weer vanuit je rechte lijn, in
overstemming met het leven. Gods wil geschiede! De natuur-/universele wetten en rechte lijn
zijn Gods wetten.
Angst hoort bij de Archonten; jouw oorspronkelijke zelf kent geen angst. Maar bij het verlaten
van de Bron is er wel angst vrijgekomen. Om deze op angst gebaseerde Matrix te verlaten,
moet je alle angst helen. Zolang angst in je systeem aanwezig is, ben je verbonden met deze
Matrix. Uit angst voor tekorten, jijzelf of een ander, gaat men op zoek naar de ander, die
heeft wat men zoekt. Uit de wens om elkaar te helpen (emotionele programmering) komt het
idee van een onvoorwaardelijk basisinkomen voort. Bang dat men of een ander niet in staat
zal zijn om zelfstandig voldoende inkomen te genereren. Daarom hoort een onvoorwaardelijk
basisinkomen of andere vorm van gratis geld niet thuis in een wereld gebaseerd op liefde en
overvloed. Bovendien: als je in je midden bent, kun je ook zelfstandig een inkomen
genereren, omdat de directe verbinding met je eigen Bron tappen uit eigen Bron mogelijk
maakt. Jij hebt een unieke code, die de groep kan verrijken, maar daarvoor moet je wel uit je
eigen Bron tappen; in de Bron van een ander vind je jouw code niet.
In tegenstelling tot wat de emotionele programmering ons doet geloven, is de ander niet
onze verantwoordelijkheid, in de zin dat de een de verantwoordelijkheid van een ander over
moet nemen. Iemands onvermogen zelfstandig voldoende inkomen te genereren is niet jouw
verantwoordelijkheid; wel kun je - na diens toestemming - hem/haar helpen leren zelfstandig
een inkomen te genereren. De functie van dualiteit/3D is onbalans zichtbaar maken en het
eigen aandeel in de angst oplossen, zodat de verbinding met de eigen Bron hersteld wordt.
Aangezien vorm/materie veranderlijk is en geest onveranderlijk is, zal de onbalans zich
opnieuw manifesteren - in welke dimensie dan ook -, zolang het niet is opgelost.
beroep op de natuurwetten
Een aantal mensen vindt dat iedereen vrij moet zijn van welk gezag buiten zichzelf dan ook.
Dat iedereen een beroep kan doen op natuurwetten. Maar is dat zo? De natuur leeft in
harmonie en balans; de mens momenteel niet. Veel mensen en sommige landen zelfs leven
financieel in onbalans. Hoe kan iemand in onbalans dan een beroep doen op natuurwetten,
als natuurwetten uitgaan van balans??

Het wordt zo gemakkelijk gezegd en geroepen, zonder dat men zich realiseert wat het
daadwerkelijk inhoudt. De mens heeft inderdaad geboorterechten, maar die veronderstellen
wel correcte toepassing van natuurwetten. Door emoties heeft iemand uit vrije wil de rechte
lijn verlaten. Dat is zijn/haar eigen schuld. Alleen als iemand bereid is de onbalans op te
lossen, dus ook de bereidheid om financieel in balans te komen, kan men - ondanks dat men
nog in onbalans is - toch met recht een beroep doen op de natuurwet(ten). Je kunt alleen
aanspraak maken op iets, als je je eraan houdt, als je dus voldoet aan de voorwaarden van
de wet. Alleen dan heb je recht op jouw geboorterecht van zelfbeschikking en overvloed.
Op de afwijking van de rechte lijn is het schuldensysteem gebaseerd: men wijkt af van de
natuurwet. Dat is de erfzonde, zoals de Kerk dat noemt. De schuld van het afwijken van de
rechte lijn is vervormd zichtbaar geworden via het huidige op geld gebaseerde
schuldensysteem. Geld is verbonden met God. Die rechte lijn is verbonden met Gods wil,
waarvan de Wet van Balans een onderdeel is. Zolang iemand niet in balans is, mag hij/zij tot
de orde worden geroepen, want hij/zij schendt de Wet van Balans, zijnde een natuurwet.
Want welk recht heeft iemand om een beroep te doen op de rechte lijn, terwijl hij/zij uit
verbinding is met de rechte lijn en geen wil tot werkelijke verandering heeft??
Voorstanders van een onvoorwaardelijk basisinkomen vertellen dat overvloed ieders
geboorterecht is en om die reden er een onvoorwaardelijk basisinkomen moet worden
ingevoerd. Ze beroepen zich op het geboorterecht overvloed van de mens, maar als
iemand geen verantwoordelijkheid neemt, dan kan hij/zij ook geen aanspraak maken
op diens geboorterecht. Iemand die weigert zijn/haar armoedebewustzijn los te laten,
weigert in harmonie te leven met de natuurwet/rechte lijn, heeft geen recht op
overvloed. Bovendien wil zo’n iemand vaak helemaal niet hier in 3D zijn, want 3D is maar
3D, zwaar en hard. Dat is vluchtgedrag. Mensen, die bereid zijn te veranderen, maar er
moeite mee hebben, mogen ondersteund worden. Want zij keren naar binnen, steken de
hand in eigen boezem ipv de hand op te houden en uit te reiken buiten zichzelf. Zij vinden vroeg of laat - de doorgang.
Je controleert jezelf (Meesterschap) of je wordt gecontroleerd (slaaf). Heel simpel. Ik ben ook
geen voorstander van controle, maar als iemand alleen maar schulden maakt en die niet kan
betalen, dan is naar mijn mening nodig dat die persoon wordt gecontroleerd = onder bewind
of curatele wordt gesteld om te voorkomen dat schuldeisers gedupeerd raken. En dan kan

die persoon zich wel beroepen op natuurwetten, maar als hij/zij die natuurwetten schendt en
geen verantwoordelijkheid voor zijn handelen/schending neemt, mag er een autoriteit zijn,
die ingrijpt en hem/haar controleert. Die persoon verkeert dan namelijk niet in zijn natuurlijke
staat en schaadt anderen met zijn/haar gedrag.
leven in overeenstemming met de natuur
Terugkeer naar de natuur houdt ook in leven in overeenstemming met de natuur. Ook een
veel gehoorde wens van zwevers, maar wederom zonder te begrijpen wat het werkelijk
inhoudt, want een onvoorwaardelijk basisinkomen is wel heel erg aantrekkelijk. Het betekent
verantwoordelijkheid nemen voor je eigen handelen. Een boom stopt niet met groeien op 67jarige leeftijd. Een boom is zijn hele leven actief en parasiteert niet op/tapt geen energie af bij
zijn soortgenoot (basisinkomen); wel is er concurrentie/strijd. Denk aan bomen in de jungle.
Ze hebben licht nodig om te groeien.
Bij natuurvolken blijven ouderen en gehandicapten in het actieve arbeidsproces betrokken,
uiteraard op een bij hen passende manier. In de natuur is er geen aanspraak op
ondersteuning en geldt het recht van de sterksten. Dat wil niet zeggen dat een nieuwe
samenleving gebaseerd dient te worden op het recht van de sterksten, maar wel op een
actieve arbeidsparticipatie. Ieder mens heeft immers een unieke code//kwaliteit, waarmee
hij/zij de samenleving verrijkt. Die code kan te gelde worden gemaakt.
Iedereen, die zich beroept op natuurwetten, dient derhalve in balans te zijn, danwel de
bereidheid daartoe te hebben door actief de eigen onbalans op te heffen (zelf willen
veranderen). Men dient een constante en actieve bijdrage te leveren aan de samenleving.
En zoals in eerdere artikelen verwoord: een actieve bijdrage is jouw Godskwaliteit vrucht
laten dragen; het aantal uren is niet relevant, mits je maar voldoende inkomen genereert.
Wel mag iemand die meer bijdraagt, meer ontvangen. Iemand, die 80 uur werkt, heeft recht
op meer, dan iemand, die 20 uur werkt.
quarantaine nader bezien
Als je dan het woord ‘quarantaine’ ontleedt, ontstaat het volgende.
De q = 17 is vrouwelijke scheppingskracht; u = 21 is man-vrouwdualiteit/-strijd; a = 1 is
gronden en dus beëindigen; ra is jouw licht, maar Ra staat ook voor verbindingen; n = 14 is
gevoel; t = 20 is blauwdruk van de Bron = blauwdruk van je oorspronkelijke zelf; a = 1 is
gronden of uitlijning; i = 9 is alle negen lagen; n = 14 is gevoel; e is emoties of ether.
De quarantaine biedt je de mogelijkheid om de (innerlijke) man-vrouwstrijd/-dualiteit te
beëindigen, zodat jouw licht weer verbonden wordt met jouw gevoel (het oorspronkelijke
vrouwelijke; niet het emotionele vrouwelijke), of je gegrond (1) kunt verbinden (8) met je
androgyne wezen (an); je androgyne wezen is je oorspronkelijke zelf. Jouw oorspronkelijke
zelf komt daardoor weer beschikbaar, omdat je ermee uitgelijnd wordt en op alle negen
lagen jouw gevoel weer het uitgangspunt kan vormen ipv de verstorende emoties. Kortom,
ook hier gaat het er weer om terugkeren naar het midden, zodat je je oorspronkelijke zelf
hervindt en de rechte lijn weer het uitgangspunt is.
Dat sluit aan bij ‘COVID-19’ en ‘vaccin’, zoals ontleed in mijn artikel van 22 april 2020 ‘Op
weg naar Meesterschap dankzij corona’. Let wel: het biedt je de mogelijkheid. Dat betekent
dat het je niet wordt aangereikt; je zult het zelf moeten doen. Daar stopt het helaas bij veel
mensen: de bereidheid om zelf echt te willen veranderen door de eigen schaduw onder ogen
te komen. Je midden vinden betekent balans en dat betekent dus ook financiële balans. Je
leeft van binnen naar buiten. Een onvoorwaardelijk basisinkomen verhindert dit, want dat
wordt van buitenaf verstrekt.
vaccinatieschade
Vaccineren is een geforceerde manier van de schaduw om de mensheid te dwingen terug te
keren naar het midden. Heel simpel: de Bron wil de balans hersteld hebben. De schaduw

weet deze intentie heel goed, want zij komt uit dezelfde Bron voort, maar is buitengesloten
vanwege niet-geheelde trauma’s. Gaat het niet goedschiks (uit eigen beweging), dan maar
kwaadschiks (wij helpen wel een handje). Vanuit Bron is het niet langer de bedoeling dat de
mensheid uit balans leeft. De vrije wil biedt de mogelijkheid om te kiezen voor
bewustzijnsontwikkeling of niet. Door bewustzijnsontwikkeling vind je zelf de weg terug naar
het midden, je rechte lijn. Vaccineren is dan overbodig. Maar houd je vast aan de onbalans,
dan zijn dwang en controle nodig. In beide gevallen is het resultaat dat er weer controle is:
zelfcontrole of gecontroleerd worden. Want ook de natuurlijke orde kent controle. Ook dat
vergeten zwevers. Alles groeit en leeft volgens een bepaalde orde/bepaald principe.
Onbalans/scheefstand schaadt dat principe.
Volgens verschillende artsen wijzen op het feit dat vaccins schade opleveren. Eén van de
schades is autisme. Kenmerk van een autist is de behoefte aan structuur en orde. Als iets
niet op de juiste plek staat of iets niet klopt, dan merkt een autist dat op. Een autist is daar
gevoelig voor. Hij is afgestemd op de kosmische/natuurlijke orde van het universum. Het
leven hier in 3D is compleet uit het lood geslagen: chaos. Autisten zijn hier om de universele
orde en structuur te herstellen. Die afstemming op de universele structuur is alleen mogelijk,
als iemand in zijn/haar midden zit, uitgelijnd met de eigen Bron, zodat de Bron door
hem/haar heen werkt. Autisme ontstaat vaak na vaccinatie. En als je de code van vaccin
begrijpt, dan klopt dat ook, want de code van ‘vaccin’ is om iemand naar het midden te
brengen/uit te lijnen, weliswaar op een geforceerde manier helaas.
De vrije opvoeding vanaf de midden jaren ’90 door opvoedingsdeskundigen en
kinderpsychologen heeft ertoe geleid dat een kind veel te vrij is gelaten. Zo’n kind heeft
weinig tot geen structuur meegekregen en moeite met autoriteit. Ze leven vanuit hun
emoties, ongecontroleerd. Is dat de andere kant dat er vaccins zijn, naast geld en macht??
na de coronacrisis
Zodra de coronacrisis voorbij is, zal de volgende crisis komen: de financiële crisis. Op dit
moment wordt zonder enige dekking/daar tegenover staande waarde geld bijgedrukt. De
staatsschuld van elk land neemt toe. Maar hoe kan een staatsschuld toenemen, als het de
eigen nationale munt is? Omdat de centrale bank geen staatsbank is! De bank staat los van
de Staat. De Staat leent het geld van een derde, in die zin van iemand buiten de
samenleving.
De enige manier om dat recht te trekken is de centrale banken te nationaliseren. Daardoor
komen de staatsschuld en de vordering op de Staat dan in dezelfde hand en gaan door
vermenging teniet. Op deze manier zal ook de belastingheffing voor de bevolking kunnen
dalen. Schulden kwijt schelden is niet de oplossing, want dat leidt tot bevoordeling van de
een tov de ander. Immers, iemand met een lening van € 1.000.000 heeft meer voordeel bij
kwijtschelding dan iemand met een schuld van € 100.000. Ook al heeft het geld wellicht nooit
bestaan, het is gebruikt voor consumptie. Er is iets voor gekregen. En hoe om te gaan met
mensen, die steeds hebben afgelost? Of huurders? Vandaar dat alleen kwijtschelding van de
Staatsschuld een gelijke uitkomst voor iedereen geeft.
Om minder of geen last te hebben van een volgende financiële crisis is het essentieel je
focus op overvloed te hebben, zoals uitgelegd in mijn artikel van 9 april 2020 ‘Focus op
overvloed’. Jouw focus bepaalt jouw leven. De media zullen weer richten op het negatieve:
de faillissementen van bedrijven, niet op het positieve (succesvolle, goedlopende bedrijven).
tot slot
Een beroep doen op een natuurwet heeft pas zin, als je bereid bent om vanuit die wet te
(gaan) leven. Zolang jij jouw eigen onbalans niet los kunt laten, zal de natuurwet voor jou niet
(optimaal) kunnen werken. Veel mensen wensen verandering, maar zijn zelf niet echt bereid

te veranderen vanwege het moeten zien van de eigen schaduw en wensen dat de
samenleving/de ander verandert.
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