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Inleiding
Voor mijn gevoel is ware magie (alchemie) mogelijk wanneer Licht (man) en gevoel (vrouw)
samenkomen. Er ontstaat een derde veld met de kwaliteiten van beide velden en daardoor
sterker dan de afzonderlijke velden: het 1 + 1 = 3-effect. Emoties horen daar niet in thuis,
want die verstoren ware magie.
Op zoek naar ware magie in Bran en Iran
Bran is een stad in Roemenië. In de buurt van Bran is een kasteel en dat kasteel wordt in
verband gebracht met de legende van Dracula, hoewel het geen connectie heeft met de
historische noch met de fictieve figuur (https://nl.wikipedia.org/wiki/Kasteel_Bran). Toch is er
vanuit bewustzijn wel een verband: beide namen zijn verbonden met Ra, het innerlijk
(zon)licht. Als je de code van Bran ontleedt, krijg je de blauwdruk (B) van Ra’s gevoel (N). In
mijn artikel van 22 februari 2020 heb ik geschreven dat Ra voor mijn gevoel betrokken is bij
de schepping van Dracula: vervormde drakenenergie, die leeft op de energie van anderen
(vampier/parasiet). De reden daarvan was het verdriet en de onmacht van Ra om de mensen
de gevolgen van onbalans aan het verstand te brengen. De D is de vierde letter van het
alfabet en dus ook verbonden met het hart. Ra is de verbindingslijn tussen mensen.
Onbalans zorgt voor disharmonie, voor belasting en voor lijden. Het schaadt de Heilige
Geometrie, de kosmische orde. Dat alles voelt Ra. Ra is in dit verband een bewustzijnsveld
in jezelf. Onbalans, disharmonie, belasting en lijden komen allemaal voort uit het
armoedebewustzijn als gevolg van het verlaten de rechte lijn, de gulden snede, Gods wil.
Roemenië grenst ook aan de Zwarte Zee: de zwarte emoties of de zwaarte van de emoties.
Iran betekent het land van de Ariërs (https://nl.wikipedia.org/wiki/Iran). Een ariër is een lid
van een groep volkeren, maar de afbakening van die groep is in de taalkunde, geschiedenis,
antropologie en de rassenleer van de nazi’s verschillend. Het woord ‘ariër’ is afgeleid van het
Sanskrietse woord ‘āryan’ (https://nl.wikipedia.org/wiki/Ari%C3%ABrs) en betekent nobel,
rein, puur. Ik gebruik het woord ‘ariër’ om een bewustzijnsveld in onszelf aan te duiden. Ieder
mens (ongeacht kleur, geloof, afkomst enz.) heeft een Arisch bewustzijnsveld. Ik gebruik het
dus om een zijnsstaat aan te duiden. Vanuit bewustzijn gaat ariër om een pure, zuivere
staat: onbevlekt. Emoties bevlekken de boel, wat leidt tot disharmonische scheppingen.
Dergelijke scheppingen zijn schadelijk voor het universum.
Als je de code van Iran ontleedt, dan krijg je: de uitlijning (I) van jouw Licht (Ra) met het
gevoel (N = 14de deel). Licht en gevoel zijn uitgelijnd/afgestemd op elkaar. De ware
alchemie kan beginnen.
Swastika
Eerder heb ik al aangetoond dat de energie van geld zuiver is, maar vanwege het trauma
van het misbruik zijn er verdraaiingen en vervormingen op gekomen. Dat kan alleen door
onbewustheid/Archontisch bewustzijn gebeurd zijn. Omdat zwevers geen gedegen
zelfonderzoek doen, alleen maar de schaduw willen verdrijven ipv deze aan te kijken, weinig
tot niets belichamen, materie afwijzen en feitelijk niet op Aarde willen zijn, blijft die
onbewustheid in stand en komen er overtuigingen als “geld maakt niet gelukkig” en ideeën
als een onvoorwaardelijk basisinkomen en alles met elkaar delen. Zij zijn dus eveneens
onbewust en door de negatieve associatie laat men het links liggen. Sterker nog: zij zorgen
ervoor dat onbewustheid en alle vervormingen en verdraaiingen in stand blijven. Daardoor
sluit men zichzelf af van de oorspronkelijke energie af, die er ook is. Op die manier komt men
in armoede(bewustzijn) terecht.
Op dezelfde manier is het symbool van de swastika verdraaid. Van oorsprong staat het voor
levenskracht, geluk of heiligheid, zie https://nl.wikipedia.org/wiki/Swastika_(symbool). Van

oorsprong is het dus een zuiver symbool. Maar het is door Hitler en zijn nazi’s
vervuild/vervormd, net zoals het woord ‘ariër’, Hetzelfde heeft de Kerk dat gedaan met de
Christus. Zo blokkeer je iemands bewustzijn. Daardoor identificeert hij/zij zich met hoe hij/zij
zichzelf ziet, met diens komaf, huidskleur en/of werk. Hij/zij is gericht op de buitenkant, de
uiterlijke wereld. Doordat (een deel van) het bewustzijn geblokkeerd wordt, wordt het
spirituele gezegde “alles zit in iedereen” niet begrepen. Maar alles heeft een bewustzijnsveld:
elk mens, elk ras, elk dier, elk wezen, elke plaats, elk symbool. Haat je iets of iemand, dan
haat je vanuit bewustzijn dat deel in jezelf. Die haat kun je alleen oplossen/helen door
gedegen zelfonderzoek/bewustzijnsontwikkeling ipv de haat te projecteren op (de) ander(en).
Maar dat is wel wat emoties doen: ze maken een beweging naar buiten, zorgen dat mensen
projecteren en oordelen. Daarom mogen emoties niet het uitgangspunt vormen en moeten
ze gecontroleerd worden. De huidige, ongecontroleerde emoties - zoals zichtbaar is in de
maatschappij - zijn geen kracht van de mensheid, maar een ontkrachting van de mensheid.
Ongecontroleerde emoties zijn ongeleide projectielen, welke leiden tot projecties. Bij
gedegen zelfonderzoek stel je vragen als “Wat raakt die ander in mij aan”, “Wat in mij/welke
pijn in mij wil gezien worden”.
Ongecontroleerde emoties zijn geen kracht en zorgen voor alle verdraaiingen/vervormingen.
Ze zijn bedoeld om de mensheid te ontkrachten of om te laten zien dat we onszelf hebben
ontkracht door de rechte lijn te verlaten. Jij bepaalt echter of je daarin meegaat of niet. Denk
aan het bijgeloof van een zwarte kat of vrijdag de 13de. Daarvoor is eerst bewustzijn nodig.
Daarom is bewustzijnsontwikkeling belangrijk, want anders krijg je een soort placebo-effect,
waarbij jouw negatieve denken als gevolg van negatieve associaties jouw bewustzijn
blokkeert en gevangen zet. Door je midden te hervinden lost de blokkade op. Zo’n blokkade
komt door onbewustheid. Bewustzijn lost onbewustheid op.
Gods koninkrijk
In vorige artikelen heb ik geschreven dat in dualiteit licht net zo duister is als duister licht is.
Jezus verwoordde het als volgt: “Zelfs een moordenaar kan tot mij komen”. Beide komen
erop neer dat vanuit eenheid/bewustzijn iets simpelweg gebeurt; in dualiteit is er oordeel op.
El Morya is een geascendeerde meester (http://el-morya.nl/ en https://summitlighthouse.nl/elmorya/); hij helpt de mensheid op weg naar Gods Koninkrijk. Hij heeft - net zoals iedere
Meester - ook schaduwlevens gehad. Vraag je maar eens wie hij was ten tijde van de
Tweede Wereldoorlog.
Om toegelaten te kunnen worden tot Gods koninkrijk moet je worden als kinderen. Het Derde
Rijk - hoewel de nazi's formeel nooit gebruik hebben gemaakt van dit concept
(https://nl.wikipedia.org/wiki/Nazi-Duitsland) - heeft te maken met het kind. Een kind is het
derde veld, het midden, voortkomend uit veld 1 (moeder) en veld 2 (vader). Een kind is altijd
puur en zuiver. De opvoeding is de (mentale en emotionele) programmering van de
persoonlijkheid, dat leidt tot onzuiverheid: de normen en waarden van de collectieve geest.
Die onzuiverheid is ontstaan bij aanpassing, zodat je erbij hoort en lief gevonden wordt, maar
ook ontstaan door trauma’s, waarbij men een oordeel heeft gekregen op iets. Stel je bent
ooit gebeten door een grote hond en hebt er een trauma aan overgehouden. Zolang je dat
trauma bij je draagt, ben je bang voor grote honden en blijf je uit de buurt. Maar het kan
verder gaan: het kan zijn dat je je kinderen verbiedt om bij grote honden in de buurt te komen
of dat je vindt dat alle grote honden gedood moeten worden. Uiteraard kan die onzuiverheid
alleen maar beklijven, als de ziel de energie van die onzuiverheid bij zich draagt. Zo binnen,
zo buiten.
Dus hoewel de termen ‘ariër’ ‘swastika’ en ‘Derde Rijk’ op het eerste gezicht niets met elkaar
te maken hebben, vanuit bewustzijn zijn ze echter wel verbonden. Je dient je te zuiveren van
(verstorende) emoties, zodat je kind wordt (zuivere staat van zijn; onschuld), waardoor je
Gods koninkrijk kunt betreden. En zoals uitgelegd in mijn artikel van 22 april 2020 zijn
vaccinaties een geforceerde manier om iedereen te brengen naar het midden, onder controle

(van een select groepje mensen). Vanuit Bronbewustzijn is diezelfde intentie er ook: Gods
wil geschiede. Iedereen wordt geleid door God/Bron, die we zelf zijn. Het verlaten van de
rechte lijn heeft ertoe geleid dat we van God los zijn, met als gevolg scheppingen, die het
universum schaden. We voelen niet langer Gods bedoeling. Gods bedoeling vind je niet in
de Kerk of andere religie, maar enkel en alleen in jezelf, door in je onderbuik te zijn, zodat je
je kunt verbinden met de rechte lijn. Dat is de terugkeer van de verloren zoon. Jij keert terug
naar de rechte lijn, je midden. In de rechte lijn vind je het kosmisch ordenend principe, welke
opgesloten zit in universele en natuurwetten. Iedereen, die van daaruit leeft, stuurt zichzelf
vanuit Bron aan. Men controleert zichzelf door het kosmisch ordenend principe te volgen.
Verval van de Tempeliers
Zoals altijd: licht trekt duisternis aan. Als licht nog duaal is/niet de eigen schaduw heeft
geheeld, zal het licht het duister aanvallen en andersom. Denk aan leefgemeenschappen
waarin eerste instantie alles koek en ei is, totdat de irritaties/ego’s de kop opsteken. Hoewel
de intentie van de Tempeliers voor mijn gevoel in eerste instantie zuiver was, waren de
afzonderlijke Tempeliers waarschijnlijk niet allemaal zuiver. Dat heeft op enig moment tot
een splitsing geleid. Een deel van de Tempeliers wilde de mensen helpen, een ander deel
niet: de Dark Templars (Duistere Tempeliers). Zij gingen zich ook daarna kleden. Voor mijn
gevoel zijn uit de Duistere Tempeliers de geheime genootschappen voortgekomen. Ook zijn
zij voor mijn gevoel de oorzaak dat op vrijdag 13 oktober 1307
(https://nl.wikipedia.org/wiki/Vrijdag_de_dertiende) in Frankrijk alle (witte) Tempeliers op
bevel van Philips de Schone werden gearresteerd, op grond van valse beschuldigingen. Dit
was de opmaat voor de uiteindelijke vernietiging van de Orde van de Arme Ridders van
Christus en de Tempel van Salomo, beter bekend als de Tempeliers.
Het zijn voor mijn gevoel de Duistere Tempeliers, die het huidige banksysteem hebben
opgezet. Een banksysteem was al opgezet door de Tempeliers, maar het idee van centrale
banken onder leiding van een elite komt van de Duistere Tempeliers, evenals het loslaten
van de koppeling met goud, waardoor geld uit het niets geschapen kan worden.
Bijzonderheidje is dat Hitler gefinancierd werd door Wall Street bankiers. Dit wordt in de
spirituele wereld vervolgens in verband gebracht met de 13 satanische bloedlijnen, Illuminati
en de Cabal. Hierover zijn inmiddels verschillende boeken geschreven en ook op internet is
er veel over te vinden.
Profetieën over de eindtijd
In de profetieën over de eindtijd wordt gesproken over het teken van het Beest. In de
spirituele wereld wordt dat momenteel uitgelegd als een chip, die de Cabal in ieder mens wil
plaatsen. Een mogelijke manier om dat te bereiken is via vaccinaties. Dat zou de hoofdreden
zijn waarom Bill Gates (medefinancier van Wereldgezondheidsorganisatie, die het RIVM
financiert) de hele wereldbevolking wil vaccineren. Andere reden zijn de wereldbevolking
decimeren en controleren en - niet te vergeten - geld verdienen.
Daarnaast wordt de mensheid vertrouwd gemaakt met het idee van mens en machine: sffilms, smartphones, het chippen van (huis)dieren, de digitalisering van overheidsdienst en
het bedrijfsleven (alleen maar in kunnen loggen met juiste code), het contactloos betalen,
computers die ons te woord staan op de digitale klantenafdeling, wetenschappelijke artikelen
over technologische ontwikkelingen over robots die emoties kunnen tonen, medische
artikelen over verloren lichaamsdelen herstellen met mechanische protheses, verhalen over
bovenmenselijke krachten dankzij machines (denk aan cyborgs), ziekten overwinnen en
langer leven door ons bewustzijn over te dragen aan een machine. Allemaal manieren om
ons ontvankelijk te maken voor die (gewenste) realiteit. Maar wie verstrekt de invoer? Wat
zijn de criteria en wie bepaalt die? Wie bepaalt de objectiviteit van het systeem? Als je ziet
hoe gemakkelijk technologie gebruikt kan worden om de privacy van de mensheid in te
perken. Hoe zit het met de mensenrechten? Zijn we nog wel mens?

China is bezig met de ontwikkeling van een Sociaal Kredietsysteem, waarmee het sociale
gedrag van de burgers beoordeeld en gestuurd kan worden. Bij goed gedrag wordt men
beloond en bij slecht gedrag bestraft. De bedoeling is dat dat in 2020 ingevoerd gaat worden,
zie: http://www.chinatalk.nl/chinas-sociaal-kredietsysteem-is-niet-wat-je-denkt/. De schrijver
verwacht dat het niet haalbaar is om dat in 2020, omdat in de 40 regio’s geëxperimenteerd
wordt met verschillende systemen. Ongeacht of zo’n systeem er in China in 2020 komt, in de
nabije toekomst kan zo’n systeem bestaan. Afhankelijk van wie aan de touwtjes trekt,
gebruikt het systeem ten gunste van de mensheid of ten nadele van de mensheid. In beide
gevallen is de mensheid afhankelijk van de goedheid van de overheid, achter de schermen
aangestuurd door de Cabal.
Dit is alles wat de duistere kant ons wil doen geloven. Dat technologie de enige volgende,
logische stap is in de menselijke evolutie. In dat kader hoort 5G er ook bij. Die technologie is
nodig om zo’n systeem - controlesysteem - te kunnen gebruiken. Een onvoorwaardelijk
basisinkomen (staatsinkomen) erbij en de mens is eigendom van de
overheid/machthebbers/Cabal, made in China.
Orwelliaanse samenleving
Deze ‘evolutiestap’ leidt tot het ontstaan van de Orwelliaanse samenleving (zie het boek
‘1984’ van George Orwell). Ook hier zijn genoeg boeken over geschreven en is veel op
internet te vinden. Maar dat leidt mogelijk tot angst, want er wordt een mensonterende
toekomst geschetst. Een oplossing lees ik zelden. Voor mijn gevoel is bewustwording de
enige oplossing: niet alleen wakker worden, maar ook bewust worden van hoe de wereld
werkt, welke (natuur)wetten zijn erop van toepassing en hoe pas je die juist toe. In de
spirituele wereld heet deze strijd de strijd om bewustzijn.
Bij in overeenstemming met de natuur leven hoort dat men weet hoe de wereld werkt obv
universele en natuurwetten, wat de functie van 3D is, alsmede het accepteren en erkennen
van 3D; iets waar zwevers de plank misslaan. Je kunt je wel beroepen op je soevereiniteit
(niemand heeft iets over jou te zeggen), maar als je jouw verantwoordelijkheid niet neemt,
bijvoorbeeld op financieel gebied, dan biedt de natuurwet jou geen bescherming.
Soevereiniteit vereist namelijk volledig verantwoordelijkheid nemen voor jouw handelen op
alle gebieden, ook op financieel gebied. Dat wil niet zeggen dat je eerst alles opgelost moet
hebben, voordat de wet voor je gaat werken. Nee, de bereidheid hebben én er naar
handelen/gaan leven is wat nodig is. Wel geldt dat hoe meer je opgeschoond hebt, hoe meer
de natuurwet voor jou werkt, omdat de natuurwet voorkomt uit de rechte lijn, waar jij naar toe
beweegt.
Al deze uitdagingen worden in verband gebracht met eindtijd. Volgens de religieuze verhalen
is er in de eindtijd de tweede komst van Christus. Ik heb weinig op met religie, maar ik geloof
wel in de Christus als zijnde onze oorspronkelijke staat van zijn, onze Goddelijke afkomst.
De oorspronkelijke staat is te vinden in de rechte lijn. Zuiverheid is daarvoor essentieel.
Emoties vertroebelen de puur-/zuiverheid en halen je uit je midden. Het Arisch bewustzijn in
ons is de staat van die zuiverheid. Ik ben bekend met het feit dat de Kerk de Christus claimt
en dat het een Matrix-programma van de Archonten is. De Archonten kunnen echter alleen
maar kopiëren en dat dan vervolgens verdraaien, vervormen en vertekenen; zij kunnen dus
niets creëren. Dus vanuit mijn kijk is er een origineel Christusbewustzijn dat toegankelijk is
voor ieder mens in zichzelf. En of dat nu Christus, Boeddha of Bron heet, is voor mij op dit
moment om het even.
Iets wat in oorsprong niet bestaat, kan ook niet gekopieerd worden! Kijk in een spiegel: als jij
bruin haar hebt, dan laat de spiegel jou niet met rood haar zien. Zo simpel werkt het
holografisch universum. De geloofwaardigheid van de illusie (holografisch universum) is
gelegen in herkenning. Als je bijvoorbeeld alleen maar rood kent, dan is groen een vreemde
eend in de bijt. Er zijn genoeg mensen die dit simpele feit ontgaat. Spiritualiteit is kinderlijk

eenvoudig; het is het ego dat het graag complex maakt, zodat het zich meer kan voelen dan
de ander.
Joden
Ook nu gaat het weer om een bewustzijnsveld in jezelf. In dit geval het joods bewustzijnsveld
in jezelf.
Veel bankiers zijn Joods. De Joden zijn daardoor verbonden met het goud. De oorzaak van
het relatief hoge aantal Joden in de financiële markt komt doordat de Joden in grote delen
van Europa van de meeste beroepen werden uitgesloten. Bovendien, tegenover een klein
percentage succesvolle Joden stonden grote aantallen Joden, die generatie op generatie in
bittere armoede leefden (zie: https://nl.wikipedia.org/wiki/Antisemitisme). Hitler zat achter het
goud van de Joden aan en wilde dat de Joden hun goud deelden. De Joden hebben in dit
verband ook weer te maken met een staat van bewustzijn in ons. De Joden zijn het
uitverkoren volk. Het uitverkoren zijn van de Joden betekent evenwel iets anders. Hun idee
van het uitverkoren volk zijn is: een natie van individuen die de gelegenheid hebben
gekregen Gods nabijheid te ervaren, Zijn waarheid te horen en Zijn boodschap aan de
wereld door te geven (zie https://mens-en-samenleving.infonu.nl/religie/6947-waarom-zijnde-joden-het-uitverkoren-volk.html).
Aan geld kleeft de herinnering van het misbruik van onze Gods-/scheppingskracht. Bij de Val
van Atlantis zijn we in quarantaine/de Matrix geplaatst en is ons onze Godskracht
afgenomen. Aan goud kleeft dus ook die herinnering, omdat goud werd gebruikt om
muntstukken te maken of als dekking heeft gediend voor giraal geld. Door die herinnering is
goud in dualiteit onzuiver geworden. De verdraaiing van het begrip ‘Ariër’ door Hitler en zijn
haat tegen de Joden is vanuit bewustzijn gezien het gevolg van het onzuiver worden van het
goud(enbewustzijn), het misbruik van onze scheppingskracht. In dualiteit wordt het zuiver
bewustzijn (Arisch bewustzijn) ingezet om onzuiverheden (misbruik van de Godskracht) te
vernietigen.
Alleen door zuivering van de ziel, kan men terugkeren naar het midden/de rechte lijn en kan
men diens eigen goudenbewustzijn hervinden. Op dat moment kan men weer diens eigen
goud(enbewustzijn) dragen en zelf bank zijn. Goud wordt dan weer geld, zodat God onder de
mensen kan zijn. De balans is hersteld, zodat de Goddelijke mens herboren wordt. Men is de
Heer weer waardig.
Op dat moment vervalt het bankgeld, één van de zovele vormen van geld. De mensen
kennen zelf hun waarde en leven weer in balans. Mocht zo’n Sociaal Kredietsysteem
opgezet, dan zullen mensen, die verbonden zijn met hun goudenbewustzijn, manieren
vinden om het systeem te omzeilen. Eveneens zullen zij de mogelijkheid hebben om zich te
voeden met licht, bijvoorbeeld via sungazing. Zij zijn immers verbonden met de eigen Bron,
de Bron van Leven en niet met de Bron van Dood (technologie). Het gebruik van het
openbaar vervoer, smartphones enz. zal in zo’n kredietsysteem evenmin mogelijk zijn. Maar
besef je dat telefoneren en videobellen externe technologische vormen van telepathie zijn,
dat een afstandsbediening en voicecontrol externe technologische vormen van telekinese
zijn en vervoermiddelen externe technologische vormen van teleportatie zijn. Telepathie,
telekinese en teleportatie, maar ook levitatie, bilocatie en regeneratie zijn vermogens van de
Goddelijke mens. Vanuit het hoofd zijn ze te leren, maar dan kan het ego ermee aan de haal
gaan. Vanuit bewustzijn kun je ze belichamen en is misbruik uitgesloten. Dat is de enige
manier om beschikking te krijgen over je Goddelijke vermogens. Dat gaat via het hoger hart,
ontdaan van de verstorende emoties. Daarvoor is een basis-hartverbinding. Alleen door te
gronden/aanwezig te zijn in je basis, hebben de emoties geen invloed op jou. Angst ontstaat
bij het verlaten van de rechte lijn.
De volgende stap in menselijke evolutie is naar mijn mening dan ook niet per definitie
technologisch, mits men voldoende bewustzijn heeft ontwikkeld/bereikt of bereid is het eigen
bewustzijn te ontwikkelen en dus zelf te veranderen.

De nieuwe tijd, een nieuwe Aarde
Dit alles maakt het voor mij steeds duidelijker dat er vanuit bewustzijn geen goed of slecht is.
Er is enkel de intentie vanuit de Bron om terug te keren naar eenheid en heelheid. En als
men dat niet uit eigen beweging doet, dan maar kwaadschiks. De uiterlijke tegenwerking
(5G, gemanipuleerd voedsel, schending van grondrechten en inperking van vrijheden) zijn
tests om te zien waar iemands bewustzijn is. Kijk eens hoeveel mensen nu gehoorzaam en
volgzaam vrijwillig een mondkapje dragen, terwijl er voldoende doctoren zijn, die aangeven
dat het geen enkele bescherming biedt en te lang dragen gevaarlijk kan zijn voor de
gezondheid.
Om een nieuwe wereld te kunnen neerzetten moet de oude wereld afgebroken worden. Dat
is momenteel volop gaande. De coronacrisis heeft de angst zichtbaar gemaakt; de volgende
crisis zal waarschijnlijk een financiële crisis worden, gezien de grote hoeveelheid geld dat is
zonder enige dekking is uitgegeven. Natuurlijk zullen de media zich weer volledig storten op
de sectoren, die de zwaarste klappen krijgen, met als doel te bereiken dat de bevolking
meegaat in de angst. Zoals tijdens de banken- en de coronacrisis al is gebleken: niet met
alle sectoren gaat het slecht. Sectoren met wildgroei en overproductie (misstanden in de
bouw, auto-industrie), multinationals en de internationale handel hadden het zwaar te
verduren. De kleinschalige basiseconomie bleef doorgaan (voedsel, detailhandel, enz.).
Globalisering is een idee dat niet past in de nieuwetijdsenergie. Handel is goed, voorzover
het unieke goederen zijn. Productie naar bepaalde landen verplaatsen zorgt voor onbalans.
Dat bleek tijdens de coronacrisis wel toen bepaalde onderdelen voor elektronica niet meer
verkrijgbaar waren, omdat op dat moment China op slot zat. Daarnaast is veel meer
goederenvervoer nodig. Dat zorgt voor meer milieuvervuiling.
Iedereen heeft een natuurlijke ruimte en dat is voldoende. Globalisering neemt de ruimte van
anderen af en probeert een monopolie te creëren. Er is altijd concurrentiestrijd en winstbejag
ten koste van de ander. Dat gebeurt onder andere door onder de kostprijs goederen aan te
bieden, zodat de ander wordt weggeconcurreerd en nieuwkomers het lastig te maken. Ook
hier gaat het weer om bezielde materie. Bezielde materie is meer waard niet-bezielde
materie.
Er is niets mis met geld, tot op zekere hoogte ook niets met kapitalisme, omdat het zorgt
voor innovatie. Het gaat mis, zodra geld/winst belangrijker wordt dan de mensheid/natuur.
Op dat moment ontstaat er onbalans. Als iemand geld belangrijker vindt dan mensen, dan is
er iets mis met die persoon, niet met geld!
Bewust geld
Het probleem van het huidige financiële systeem is dat men zonder enige tegenwaarde geld
kan bij kan drukken: geld scheppen uit het niets. Jezus schiep ook uit het niets: met één vis
en één brood voedde hij een heel dorp. Verschil is tussen beide schepping is: innerlijke
draagvlak/tegenwaarde.
In mijn artikel van 7 juli 2019 schreef ik over goudwaarde. “Alleen geld afkomstig uit eigen
Bron heeft reële waarde, omdat het gedekt wordt door jouw goudwaarde. Jouw goudwaarde
is jouw goudenbewustzijn. Geld afkomstig uit eigen Bron is de energieuitwisseling voor door
jou geleverde diensten en/of producten: ruil(handel). Het is een energieuitwisseling ter
balancering van jouw inspanning. Dat is van blijvende waarde. Geld tappen uit eigen Bron
bereik je door jouw Godsbewustzijn te gronden/te belichamen.”
In mijn artikel van 28 april 2020 schreef ik: “Wanneer geld goud wordt, wordt goud geld en
keert God terug onder de mensen. Dan wordt geld gedragen door het eigen goud. Daardoor
verschijnt de Godin, omdat God verinnerlijkt is en begint de ware magie van het leven.”

Overvloed stroomt en ontstaat als iedereen zijn/haar eigen kwaliteiten met anderen deelt,
vanuit balans, vanuit gelijkwaardigheid. Daarvoor moet iedereen op eigen benen staan, ook
financieel. Op eigen benen staan kan alleen als je in je midden bent, want daar ben je
verbonden met de rechte lijn en leef je in overeenstemming met de Goddelijke wil. Dan
ontstaat bezielde materie, iets wat een robot nooit kan (na)maken. Alles wat in
overeenstemming is met de nieuwetijdsenergie zal blijven bestaan en doorgaan. Voor
mensen wiens werk eindigt, zal - als zij afgestemd zijn op hun eigen overvloedsbewustzijn een nieuwe deur opengaan, hetzij door het vinden van een nieuwe baan - al dan niet in een
andere branche -, hetzij door het starten van een eigen zaak naar aanleiding van een
zelfontwikkeld product of dienst. Belangrijkste daarbij is bezieling/passie/vreugde in je werk wat je ook -, zodat bezielde materie ontstaat.
Elke crisis in je leven nodigt je uit om te onderzoeken wat jij nu wil: ben je steeds gelukkig bij
wat je doet? Op het moment dat de ziel toe is aan een nieuwe ontwikkeling, maar de
persoonlijkheid blijft vasthouden aan het oude vertrouwde, dan wordt een persoonlijke of
mondiale crisis geregeld. De coronacrisis liet zien dat thuiswerken ineens wel blijkt te
kunnen, waardoor de drukte op de autowegen drastisch afnam en de luchtkwaliteit en het
milieu zich verbeterde. Ineens kon het oude vertrouwde worden losgelaten, omdat de
baas/ondernemer toch geld wilde verdienen.
Een crisis zuivert. Mocht daar geen gebruik van worden gemaakt, dan komt de volgende
crisis des te harder aan. Van de bankencrisis is nog maar weinig geleerd.
Een financiële crisis heeft invloed op jou, zolang je in armoede(bewustzijn) leeft. Tijd om het
armoedebewustzijn op te ruimen, zodat overvloed - wat jouw geboorterecht is - in jouw leven
kan zijn.
Patrick Scheers
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