Wij komen in vrede

Opgelet lezer!
Begin alleen aan dit boek als U van plan bent het helemaal uit te lezen.

Het eerste boek vol dt-fouten

Eerst had ik nog moeite gedaan, maar daarna gaf ik het gewoon op en deed het dan
maar op gevoel verder.
D, t, of dt. . . ik geraak er niet aan uit. U?
och. . .
Alles wat ik zeg in dit boek kan U begrijpen!

Manu

1

( Bericht aan álle Aardbewoners. . . )

Titel: 1
Copyright © 2002 Manu
Lay-out: Lies Schrevens
Uitgegeven door Doe-het-zelf-Uitgeverij
Achtergrond cover bewerkt van Licht.
1e druk: april 2002
2e druk: mei 2006

Gedrukt op volledig gerecycleerd papier
ISBN
NUR

90-807006-1-4
300

Ter nagedachtenis aan mijn vader

Even voor alle duidelijkheid: Ik ben niét de God die je misschien denkt die ik ben of
die je misschien graag van mij zou willen maken als je dit boek eenmaal hebt uitgelezen.No way.Die rol kan en zal ik nooit willen vervullen. En dit kan dan ook nooit
het Woord van God zijn en je hoeft niets sowieso voor waar aan te nemen en mij blindelings te volgen.Waarom ik dat niet ben zal je wel duidelijk worden door het lezen.
So get real!
Ik ben maar een gewone jongen die toevallig heeft ontdekt dat hij meer kon dan dat
hij wel oorspronkelijk dacht.
Ik heb dit boek geschreven voor alle rusteloze zoekers die gemoedsrust wensen in
deze moeilijke tijden.
Ik prijs jullie om de moed en het doorzettingsvermogen dat jullie elke dag weer
opbrengen.

Voor wat volgt zou ik U willen vragen om uw voorstellingsvermogen op te rekken
en open te staan voor nieuwe gezichtspunten.
Relax, en creeër een leuke, ontspannende en veilige leesomgeving. Wat helpt met dit
boek is de informatie zo levendig mogelijk te visualiseren (heel gemakkelijk) en mee
interactief te zijn.
Ik wens U dan ook een aangename en boeiende reis. . .
Manu
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Voorspel
Vijf jaar ouder is de mensheid, inclusief uw dienaar, weeral geworden sinds ik het
boek schreef dat u in uw handen houdt. Wat vliegt de tijd toch snel, hé?
Veel heb ik eigenlijk niet meer over dit werk te zeggen hoor, behalve dat ik er nog
altijd helemaal achter sta. Ik ga zeker niet, misschien tot spijt van wie het benijdt,
mijn eigen werk af gaan breken en verontschuldigingen en dies meer gaan aanbieden en het allemaal maar gaan afdoen als één grote jeugdzonde en dat ik nu veel
meer tot inzicht ben gekomen nu ik wat ouder ben en dat ik toch zo’n dwaas ben
geweest om al die vreemde dingen te verklaren enz..enz.. De boom in met al die
onzin, zou ik zelfs durven zeggen!
Zeker, gedurende al die tijd sloop Twijfel (die eeuwige metgezel waar je altijd op kan
rekenen) binnen over zowat alles wat er geschreven werd. Of liever: wilde binnen
sluipen. Het was als een felle tegenwind die de zaken ferm bemoeilijkt en die het je
wil doen opgeven. Maar ik weet ook nu dat dat er nu eenmaal (tijdelijk) bijhoort en
soms onvermijdelijk is. Ik heb mijn best mogen doen om het buiten te houden en
als het dan toch onterecht en ongewenst op een onbewaakt moment binnen sloop
sloeg ik er altijd, weliswaar met veel moeite, in om het uiteindelijk terug buiten te
zwieren en er streng vermanend op te wijzen dat ie er niet meer binnenkomt in het
vervolg. Ja, je moet waken over je schat als een leeuwin over haar welpen. Wat denken ze wel? Ha!
Vanwaar die twijfel komt en wat het juist is en van je wil...daar moet je het boek zelf
maar voor lezen want daar staat het in geuren en kleuren in beschreven.
Hoedanook, het was de strijd na de strijd. En maar goed ook dat ik me tegen die
twijfel zeer kritisch en geïnteresseerd zelfs heb opgesteld, of er zou nu een heel
ander boek in uw handen liggen. Een veel braver, weliswaar. Ongetwijfeld.
Ik ben er op mijn 35 eigenlijk alleen nog maar feller op geworden en geloof er zelf
meer dan ooit in. Ok, het is misschien niet zo meteen het gemiddelde levensbeschouwende werk dat je gewoon bent en de toon is zelfs eerder ruw (maar anderzijds toch ook zacht genoeg ). Maar moet het dan allemaal zo braafjes zijn? Ik dacht
het niet. Zo zijn er al genoeg boeken. En het feit dat het totnutoe goed verkocht zal
daar ook wel veel mee te maken hebben. In alle geval is dit hele boek één grote aanklacht tegen de gang van zaken en de wereld waarin we leven en breekt een lans
voor een alternatieve route. Ongekuist door één of andere cherubijnen-redactie
van een willekeurige uitgeverij. Rauw. De enige redacteur die er van mij iets over
mocht zeggen was mijn eigen Gevoel, wat toch nog altijd een erg mysterieus gegeven is en waar ik ondertussen oneindig veel meer vertrouwen in heb dan in de eerste
de beste geschoolde literair, hoor.
Het boek maakt korte metten met allerlei diepgewortelde dogma’s en mag al eens
graag een heilig huisje afbreken en met de grond gelijk maken. Het steekt niet op
eentje meer of minder. Da’s trouwens altijd lachen, vind ik.
Wat de opmaak betreft kan er altijd hier en daar eens een woordje verkeerd gespeld
zijn, een vergeten spatie na een komma of punt ginder. Of zelfs dt-fouten, waar ik
ondertussen prat op ga dat ze erin moeten zitten, gewoon om op de zenuwen van
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hen te werken die liever, uit angst, voorbij gaan aan de inhoud en ook omdat ik
gewoon de pest heb aan de dt-dictatuur. Ik mag zelf bepalen waar ik een d en waar
ik een t zet. En wat je kiest...is de wet. Hou er rekening mee dat ik dit boek ook zelf
uitgeef. Uitgevers zijn er blijkbaar niet in geïnteresseerd, wat ze zelf maar moeten
weten. En dus moet ik ook alles zelf doen. En dat gaat van inhoud over coverontwerp tot verkoop en dus ook over de opmaak van de tekst. Dus heb erbarmen en
vergeef mij die enkele taalfouten. Ik heb mijn uiterste best gedaan om het boek in
uw handen te krijgen. En als je dat niet kan: veel plezier verder met jezelf.
Het enige wat ik misschien iets beter zou willen duiden bij deze, liever dan de hele
passages te gaan herschrijven, is het volgende..
Ik heb het er hier en daar wel eens over dat de kunstenaars van de wereld eigenlijk
verlichte zielen zijn en dat het geen toeval is dat er zoveel kunst is nu. Op het einde
van een grote cyclus komen er altijd van heinde en verre zo’n zielen naar de planeet
die moet veranderen om hun boodschap te verkondigen. Zoals nu ook op deze.
Maar misschien was het wel wat overdreven om te stellen dat alle maar dan ook werkelijk ALLE schrijvers, striptekenaars, filmmakers en vooral zingende liedjeszangers-en zangeressen die er rondlopen op de planeet ontegensprekelijk allemaal verlichte boodschappen uitdragen.
Daar heb ik ondertussen toch wel mijn, terechte, twijfels over (terechte twijfels zijn
goed omdat ze twijfelen over onzin).
Toen ik het schreef dacht ik eigenlijk alleen maar aan echt grote kunst en mensen
die echt goeie, diepe en zinnige waarheden zeggen. Dingen die zalig zijn en waar je
geen speld kan tussen krijgen. Die er staan en die we allemaal eigenlijk goed kennen
maar misschien wat vergeten waren. Echt goeie artiesten weten het zo aan de dag te
leggen dat ze je alleen maar even aan datgene herinneren wat je misschien vergeten
bent. Zodat iedereen zegt: “Maar ja, natuurlijk. Hoe kon ik het ook vergeten.”
Ik denk dat ik altijd van nature naar zulke mensen heb geluisterd, al mijn hele leven.
Dat was gewoon wat mij in de eerste plaats interesseerde. En dus dat verstond ik
onder ‘kunstenaars’ en ging misschien wat voorbij aan het feit dat er ook nog andere
dingen op de radio te horen zijn. Dingen zoals dertien-in-een-dozijn hitparadelulkoek.
Kijk, als idooltje si of sterretje la het weer eens per se wil hebben over hoe ze toch zo
van hem houdt en dat ze voor eeuwig bij hem zal blijven (wat een idee) en als boybandje
ginder het weer niet kan laten om tot vervelens toe te verklaren dat hun leven geen
enkele zin heeft zonder haar en dat ze heel beschamend op hun knieën (als teken dat ze
het echt menen en dat het dus wel Liefde moét zijn) smeken om hem niet te verlaten want
dat hij dan niet meer kan leven zonder haar en dat enkel zij hem gelukkig kan maken, dan
moeten zij dat maar weten. Maar eigenlijk is dat triestige flauwekul dat maar één
doel dient: de kassa doen rinkelen!
Ze weten maar al te goed dat ze zo op die manier netjes inspelen op datgene wat
iedereen kent: Liefde en liefdesverdriet. Of wat toch moet doorgaan voor liefde
dan. En dat is big business.
Maar wij staan daar eigenlijk allemaal niet zo achter en vinden het eerder de verkeerde boodschap. Dat is niet wat grote artiesten zouden zeggen, ten bewijze hiervan
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verdwijnen al die ééndagsvliegjes weer even snel als ze gekomen zijn, maar wel mét
de buit. Uw geld dus. Als je het vergrootglas er even bijhaalt en er oplegt zie je
meteen dat al die pseudo-liefdestekstjes met Liefde zoals wij dat bedoelen niet veel
te maken heeft. Eerder met het tegenovergestelde. Het is eigenlijk angst vermomd
als liefde!
En dat is erg gevaarlijk en als je daar teveel geloof aan hecht (wat jullie in groten
getale ook doen) laat je je compleet op het verkeerde spoor zetten. Met als gevolg:
meer verwarring en onzekerheid en afhankelijkheid. Dit is geen liefde in de oorspronkelijke zin van het woord maar een karikatuur. Een leugen over de waarheid.
Wat juist het verschil tussen de twee is, wil u graag weten? Daarvoor hebt u dit boek
gekocht.
Er is sowieso een wereldwijd verkeerd begrip van de liefde en de waarheid binnengeslopen en dat heerst al eeuwen. En het heeft alleen maar ellende en verdriet en
onzekerheid tot gevolg gehad. Daarom is het verkeerd want echte liefde heeft met al
deze dingen niets te maken.
Echte liefde heeft alles te maken met Kracht. Dus met onafhankelijkheid, zelfstandigheid, actie, groei, succes, geluk, evenwicht, nieuwsgierigheid, openheid, tollerantie, levenslust, vooruitzichten, eeuwigheid en dus niks met afhankelijkheid, medelijden, jaloezie en wetten en regeltjes en schuldgevoel, depressies enz..
Het komt ons dus voor dat al die mekkeraars van de hitparade wel gaarne veinzen
dat ze zo liefdevol zijn tegenover het personnage van hun obsessie, maar het eigenlijk allerminst echt zijn. Integendeel. Wij hebben eerder de indruk dat het een stelletje zielepoten zijn die niet meer bij mammie en pappie binnenmogen en dus dringend op zoek zijn naar een andere babysitter. Als ze dan zingen van i love , i need you , i
wan’t you (????), i can’t live without you en who was that guy there you were talking to on the
street en what am i supposed to do now en please come back en you have to make me happy
because you have to en you left me for her en why en you prommised me you would be true to ME
but now you’ve cheated on me en you are a bad man, how could you do that to me? enz..enz..(eindeloos is het) dan zijn ze eigenlijk bezig met manipulatie, indoctrinatie en intimidatie. Met ultimatums stellen, chanteren en de betrokkenen een schuld-en schaamtegevoel van hier tot in Tokyo te willen bezorgen om hen zo aan hen te kunnen blijven binden. Wat een pretentie en hoogmoed eigenlijk. Ze doen net alsof hun ’geliefde’ (prooi) hun bezit is en dat het niet meer dan normaal is dat ze het recht hebben om hen voor het blok te zetten of hen allerlei kinderachtige dingetjes te beloven die ze onmogelijk kunnen nakomen. En vooral veel eisen en verwachten.
Echte artiesten die zich bezig houden met de waarheid en het echte leven en hoe ze
in godsnaam een zeker evenwicht kunnen handhaven in deze waanzinige wereld
om er niet onderdoor te gaan doen het anders. Zij zijn geïnteresseerd in eerlijkheid.
In overleven. En daar is erg veel moed, doorzettingsvermogen, volharding, geloof
en stalen zenuwen voor nodig. En dat hebben die bimbo’s en lieve jongetjes van de
sterrenparade natuurlijk niet. Daarom moeten zij noodgedwongen hun toevlucht
zoeken tot holle teksten en oersaaie melodietjes en zijn het de Zingende Zagen.
Jammer genoeg zijn veel mensen al even blind en slap en weten ze niet beter of ze
horen en zien het Evangelie gezongen op de radio of op de tv. En natuurlijk wordt
er veel te veel met al die onzin geïdentificeerd en zal iedereen zeggen “Oh, wat her-
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ken ik mezelf toch zo in haar teksten. Dat heb ik ook. Oh, het lijkt wel alsof het speciaal voor mij is geschreven WANT: mijn vriendje heeft me ook laten zitten. Ongelooflijk. Dat kàn geen toeval zijn!” En zo wordt dat dan allemaal vanzelf in stand
gehouden.
Wij geloven eerder in vrije liefde en verdraagzaamheid. Zeker niet in die vreemde
één op één, mannetje-vrouwtje formule. En al helemaal niet in bezittingsdrang, verlatingsangst, jaloezie, huisregels en dergelijke. Wij geloven erg in polygamie, nietwaar?
Het is erg onnatuurlijk om je te binden aan één persoon en verder al je geheime
wensen, die we allemaal hebben (geef het maar toe), te onderdrukken, weet je.
Iedereen is volgens ons nog altijd vrij om te doen wat ie wil, of niet soms?
Wij vinden dat al die teksten wreed veel met zwarte magie en voodoo te maken hebben dan met liefde. Het is compleet op angst gebaseerd en het wordt tot in de hemel
verheven als de hoogste waarheid. Iedereen gelooft dat zij de norm bepalen en leeft
er naar. Maar da’s normaal bij jullie, want alles staat nu eenmaal bij jullie op z’n kop,
dus...
En het wordt en masse gesmaakt en gekocht en het geld stroomt. Het is er op gericht
om mensen klein te houden. Kleingeestig en kleinzerig. Jij bent van mij, ik ben van jou
en als je het in je hoofd haalt om ervandoor te gaan met een andere dan maak ik je af. Of dan ga ik
toch zeker voor de rest van mijn leven kwaad zijn op jou en dat wil je toch niet, zeker?
Jeeezes, jongens. Wordt eens wat volwassener. Wat is dit voor kinderachtig gebral?
Noemen jullie dit de norm? Fraai hoor.
Het is pure emotionele chantage van de bovenste plank en heeft dus niks met de
waarheid of verlichte kunstenaars te maken. Het je reinste rommel. Crap. En het
mag meteen weer afgevoerd en vergeten worden. Wie zal het ook missen?
Vandaar dat in rap en hiphop-teksten hier en daar al eens graag het woord bitch
wordt gebruikt. Het wordt natuurlijk erg verkeerd begrepen en niet zelden worden
rappers afgedaan als vrouwonvriendelijke types die vrouwen als een lustobject
bezien. Wat ze bedoelen met een bitch is een vrouw die denkt mannen de les te
mogen spellen en hen allerlei regeltjes en wetten op mag leggen en intimideert
omdat ze denkt dat dat mag omdat de maatschappij dat nu eenmaal als de norm
beschouwd, terwijl ze daar eigenlijk niet echt het recht toe heeft. Of wel soms?
‘Ik verwacht van jou dit en dat en zus en zo en je mag niet dit en niet dat en met andere vrouwen
omgaan mag al helemaal niet! Als je mijn wil respecteert ben je liefdevol, anders ben je een smeerlap
en heb ik het recht om jouw leven tot een hel te maken.’
Wat is daar eigenlijk zo normaal aan misschien? Dit is eigenlijk pure intimidatie als
je het even eerlijk bekijkt en rappers en hiphoppers hebben dat boerenbedrog
gewoon door en laten weten dat ze niet met hun voeten laten spelen of hen bij het
handje laten nemen. Ze noemen een kat een kat. Daarom vinden veel mensen ze zo
cool. En dat is het ook. Iedereen die hen veroordeeld zegt eigenlijk dat ze dan maar
over hen heen moeten laten lopen en het bezit moeten zijn van vrouwen. Die hebben het nog niet begrepen en zijn dan al even erg. Jammer genoeg is dit nog steeds
de norm van de cherubijnen, maar dat zal nog wel veranderen. Natuurlijk geldt dit
alles evenzeer voor mannen die vrouwen denken te mogen vertellen wat ze moeten
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doen en laten en van hen verlangen dat ze hun bezit zijn en hen trouw moéten zijn.
Alleen ken ik het mannelijke equivalent voor bitch niet. Wie het weet mag het mij
zeggen, het zal vast wel bestaan.
Dus ik neem terug dat iedereen die iet of wat populair is en zingt en met z’n idiote
kop op de cover van een magazine staat ook per definitie van een verlicht universum afkomstig is en maar één doel heeft: de waarheid verkondigen.
Maar de echte groten die dieper durven gaan dan wie dan ook hebben er alles mee te
maken. Die voelen dat ze het moeten doen en komen dan ook meestal tot eeuwige
universele waarheden. Die zijn niet zo geïntereseerd in de kassa. Luister naar die
mensen, kijk naar hun films en lees hun boeken. Daar moet je wezen. Niet naar al
die hansworsten die denken dat de wereld rondom hen draait want dat zijn bedriegers die je zeker niet zullen verheffen. Als je naar hen luistert blijf je het handje vasthouden van je bezit (je lief dus) en zij het jouwe. En dan vraag je gewoon om uitgelachen te worden. Wij vinden dat ze eerder veel weg hebben van Lestat de Vampier
en die graag stadions vullen om die avond eens goed geadorreed te worden. M.a.w.
Suckers van energie.
Wij zullen zeker niet beweren dat rock ‘n roll van den Duivel is, integendeel. Maar
misschien alleen slechte rock ‘n roll wel dan. Misschien dat die categorie meer het
terrein van God is.
Al die sterretjes zijn nog kinderen met erg onnatuurlijke en kinderachtige en onrealistische ideetjes.
Maar: anderzijds is het ook zo dat de planeet als collectief natuurlijk wel in een
waanzin verkeert waar iedereen uit dient te ontsnappen. En diegene die dat ooit
eens klaarspelen zijn...kunstenaars. Nu gaat dat niet van een leien dakje, dat moet je
mij niet vertellen (ik word er zelf soms ook wanhopig van maar je moét er nu eenmaal door), en het is een heuse heldenopdracht. En elk mens op deze planeet heeft
die opdracht voor zichzelf. En je moet onderaan beginnen. En het is best mogelijk
dat de sterretjes op een weliswaar niet al te hoog niveau zitten maar waar ze nietemin toch door moeten willen ze tot hogere waarheden komen. Zoals ik al zei is er
lef voor nodig om deze opdracht uit te voeren. Zij die dit teveel gevraagd vinden
geven na een tijdje weer op en verdwijnen gelukkig van het scherm, maar het kan
natuurlijk altijd zijn dat zo’n idool van geen ophouden wil weten en dat ie verder wil
en bereid is om de goorste persoonlijke crisissen te trotseren. Als ie dat dan doet
wordt ie beter en beter en beter totdat ie dan toch nog een hoog niveau haalt. Ik ken
hem niet zo goed, maar een naam komt nu bij mij op: Robbie Williams. Eerst bij dat
Take That gedoe, maar later toch echt heel eerlijk en integer. Ik weet dat hij niet al te
veel met zichzelf oploopt, en dat is altijd een goed teken. Het toont aan dat niets is
wat het lijkt en dat ie er ook is achter gekomen en dat hij nog heel wat transformatiewerk voor de boeg heeft en dat doen alsof niet echt veel zin heeft. Dat zijn grote
inzichten.
Ik veronderstel dat het zoals bij voetbal of wielrennen is. Iedereen die er ooit wat in
wil betekenen moet onderaan beginnen in het laagste klassement, en alleen de vechters komen, veel later dan, aan de top. Daar is het waar het te doen is. Daar vertoeven de echte helden. Jammer genoeg denken al die zangeresjes samen met een hele
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grote groep fans dat zij al aan die top zitten. Hun teksten verraden voor ons juist het
tegenovergestelde, hoeveel succes en geld ze ook mogen hebben. Kijk alleen maar
eens naar hun privé-leven, wat niet zelden een puinhoop is. Daar vallen ze dikwijls
door de mand. Onvermijdelijk komt de dag dat zij eens lang in de spiegel kijken en
tot de conclusie zullen moeten komen dat ze vreselijk sucken. Maar dat hoort er
allemaal bij natuurlijk en de vraag is dan: wat nu?
Natuurlijk geldt dit alles ook voor filmmakers, schrijvers, striptekenaars enz..
Ik heb de indruk dat velen op een gegeven moment in hun leven een maniertje hebben gevonden dat succes kent en daar blijven ze dan bij zweren. Dat brengt natuurlijk altijd wel veel geld in het laatje, maar zelf komen ze ook niet verder dan dat. En
dat is wel redelijk gemakkelijk en laf zelfs. En ook zo vervelend. Echt oninteressant.
Want ze durven niet verder te gaan terwijl het net daarom draait bij een artiest: altijd
verder gaan en nooit stoppen, voor niks of niemand. Ik vind niet dat dat veel
bewondering zou mogen oogsten. Maar het is natuurlijk jullie geld en je doet ermee
wat je wil.
Voorts richtte ik ook mijn pijlen op critici wereldwijd die in ontelbare tijdschriften
en kranten... het wagen om ook maar enige negatieve kritiek te hebben op de artiest.
Laat het duidelijk zijn dat ik enkel die critici betwijfel die zonodig goeie dingen moeten afbreken. En dat doe ik dan ook in het boek. Natuurlijk geldt dit niet voor hen
die bovenstaande rommel terechtwijzen. Zij doen natuurlijk gewoon goed werk en
zijn helder van geest, gewoon omdat ze de zware inspanningen van de goeie artiesten weten te waarderen (wat een kunst op zich).
Neen, er zijn er ontelbare die van hun onhebbelijke gewoonte hun broodwinning
schijnen te hebben gemaakt.
Het probleem is dat vele mensen vanzelfsprekend alles wat deze heren of dames
schrijven voor zoete koek slikken, gewoon omdat het ergens gedrukt staat. Wat er
volgens mij gebeurt is dat die critici zelf van geen hout peilen weten te maken en uit
pure frustratie en machteloosheid menen dat ze het beter weten dan goeie artiesten.
Ze stellen zich zo, door onterecte kritiek te hebben, boven artiesten. Dit geeft hen
dan toch nog een, hetzij vals, gevoel van macht en genialiteit.
Ze zijn zelf erg ongelukkig en zijn te blind om te begrijpen waar de kunstenaar het
over heeft, ze hebben geen flauw vermoeden in welke hoek ze het moeten gaan
zoeken. Dus beoordelen ze het werk erg oppervlakkig, begrijpen alles verkeerd
gekleurd door hun eigen onvermogen en ongenoegen over hun leven en geraken
niet verder dan een heus potje onnodig zeuren (zie ook p.393). Het is hetzelfde probleem met de zingende zagen van daarnet: hun fans weten zelf ook niet beter en
dus worden ze als verlichte messiassen onthaald. Zo’n critici zijn dus eigenlijk heimelijk uit op faam en aandacht. Daarom is wat zij doen waardeloos. Het is belangrijk om dit te weten en er in te slagen om een goed onderscheid te kunnen maken
tussen een goeie en een slechte criticus. Volg niet zomaar de mening van iedereen
die schrijft voor een krant of tijdschrift. Gebruik je onderscheidingsvermogen en
vraag jezelf af of het wel klopt. Doe je dat niet dan behoor je tot de misleidde massa die een gemakkelijke prooi is voor deze heren en dames.
Zo zou er teveel voorbij gegaan worden aan wat de artiesten eigenlijk willen vertel-
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len. Ik noem het de dictatuur van de slechte criticus. Complotten om de wereld te
beheersen bestaan, maar zeker niet op dat niveau. Critici zitten heus niet ergens in
het geheim te bekonkelfoezelen hoe ze de massa op een verkeerd spoor kunnen zetten. Maar door hun eigen onvermogen en puinhoopleven kunnen ze niet anders en
doen ze het aldoor en dus is het effect hetzelfde. Dan vertellen zij die er weer eens
niks van begrepen hebben hoe het moet en wat iedereen moet denken. Wat manipulatie is en wat een slechte gewoonte is van de mensheid, zowel diegenen die het
doen als diegenen die het toelaten. En daar gaat het mij om.
Hoedanook, het bedreigt de wereldvrede natuurlijk niet (als die al bestaat) direct
maar toch wil ik hier mee aangeven dat het ten allen tijde erg belangrijk is om zelf
juist critisch te zijn en niet er zomaar van uitgaan dat anderen het altijd sowieso
beter weten. Anderen kunnen er ook wel vierkant naast zitten heb ik al met vallen
en opstaan gemerkt. Wat eigenlijk wel een opluchting is. En dus is wederom niets
wat het lijkt.
Ik moet toegeven dat werk van kunstenaars erg misleidend kan zijn. Maar net daarom moet je voorzichtig zijn met te snel oordelen. Dat is redelijk dwaas en zeker niet
eerlijk. Als je het niet begrijpt wil dat nog niet zeggen dat het slecht is. Het wil alleen
maar zeggen dat je het niet begrijpt. Wat geen schande is maar dan moet je daar zelf
natuurlijk wel wat aan doen i.p.v. te doen alsof je het beter weet.
Ik kan mij voorstellen dat je van veel geweldfilms een beroerte krijgt en denkt: wat is
daar de relevantie van?
Toch kan het ook interessant zijn om eens te zien wat de regisseur er eigenlijk echt
mee wil zeggen. Ik zeg niet dat het altijd zo is maar het kan zeker gebeuren dat hij je
alleen maar wil tonen dat deze wereld erg gevaarlijk kan zijn en dat er veel geweld
bestaat. Hij wil je er mee confronteren hoe graag je dat wel ziet (anders zat je niet in
de zaal). Je kan ook nog aandachtiger gaan kijken en zien of je geen diepere boodschappen kunt ontwaren. En dat kunnen heel kleine dingen zijn. Een opgetrokken
wenkbrauw hier, een stilte op een moment dat je het eigenlijk niet verwacht ginder.
Een waar woord daar. In elke film of boek zit wel iets interesants en ontegensprekelijk waars.
Dan wordt duidelijk wat de echte bedoeling is, maar daar moet je wel arendsogen
voor hebben ontwikkeld, anders ga je er compleet aan voorbij, wat nog teveel
gebeurt. En dan krijgt zo’n film toch wel meteen een heel ander karakter. Dat verklaart veel waarom er zoveel geweld gebruikt wordt. Eigenlijk, ook al zou je het
eerst niet vermoeden, als een aanklacht. Maar als je dat niet door hebt zou je eerst
kunnen denken dat de filmmaker wel erg veel op geweld kickt terwijl het eigenlijk
een vredesapostel is. Zie je wat ik bedoel met niets is wat het lijkt ?
Natuurlijk weten zo’n filmmakers erg goed dat als ze jullie massaal willen bereiken
en naar de zalen willen doen lopen dat ze wel veel geweld moéten laten zien, anders
komen jullie niet. Ze weten dat jullie zelf diegenen zijn die erg graag naar de vliegende autootjes en de ontploffende gebouwen zien en naar machinegeweergeratel
luisteren en jullie mogen graag zien dat er al eens een dode valt. Het is leuk om te
zien hoe de boel instort. En je hebt niet eens ongelijk. We willen toch allemaal een
andere wereld? (Voor mijn part mag dat ook zonder doden)
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Ze moeten jullie toch met iets lokken om uiteindelijk, hopelijk, hun ware boodschap aan je te kunnen meegeven?
In het algemeen zou je kunnen stellen dat alles wat de waarheid onrecht doet klinklare onzin is en alles wat met de verheffing tot een hogere staat van de mens te
maken heeft als waardevol kan worden beschouwd. Dat zou een goeie graadmeter
zijn in de beoordeling van kunst lijkt mij.
Wat ik wil zeggen is dat kritiek geven mag maar het moet wel terecht en gefundeerd
zijn. Jammer genoeg wordt er veel te veel en te veel te snel geoordeeld.
Tenzij je het echt zeker weet hou je volgens mij maar beter gewoon je mond, als dat
niet te moeilijk is natuurlijk.
En nu heb ik er al genoeg over gezegd, de rest moet je zelf maar uitmaken.
Anyway, tot zover de genuanceerde duiding waarvan ik het nodig vond om ze te
vermelden.
De rest van het boek lijkt me ok. De dt-fouten mogen er voor mijn part ook in blijven staan, wat doet het er eigenlijk ook toe tegenover wat ik je echt wil duidelijk
maken?
De kern van het boek is en blijft heilig en onbetwistbaar.
En daar gaat het ‘m toch nog altijd om.
Iedereen die mij het tegendeel kan bewijzen krijgt van mij 25 euro.
Manu
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1. DE FAMILIE VAN LICHT
Mijn naam is Emmanuel.
Maar je mag gerust Manu zeggen, hoor ! En ik zal je eens wat vertellen.
Het zit namelijk zo dat ik deel uitmaak van een enorme familie. Een familie van
Licht, die vanuit de ruimte komt. Dat wist ik niet meer omdat ik hier 30 jaar geleden
op Aarde ben geboren, en dan moet je alles vergeten, zie je. Net als jij, dat zijn nu
eenmaal de regels. Maar naarmate ik opgroeide begon ik me zo te vervelen dat ik er
danig depressief van werd en ik op zoek ging en na heel wat gepuzzel wist ik het
weer terug: ik ben een spelmeester!
Samen met miljoenen andere spelmeesters hebben wij lang lang lang geleden in
onze dimensie, ’t is te zeggen: een totaal ander Universum dat zich heeft ‘voltooid’
en terug tot de ontdekking van z’n essentie is gekomen (en waar ook veel meer
mogelijk is dan hier), heel jullie ‘Universum van Vrije Wil’ bedacht en gemaakt en
waar de Aarde een heel belangrijke planeet van is. Dat is wat we het liefste doen en
het beste kunnen: Creeëren.
Het is allemaal één groot ‘Spel’ dat we hebben gemaakt en het is nu eindelijk de tijd
dat dit allemaal mag gezegd worden omdat het doel van het spel, na miljoenen en
miljoenen jaren, zeer dichtbij is.
We hebben ongelooflijke superkrachten en we kunnen alles maken wat we maar
willen. De mensen hier op deze planeet hebben ook zo’n superkrachten, maar ze
zijn het helemaal vergeten, laat staan dat ze ze gebruiken.
Op een dag zeiden we: ” Hé, zullen we vandaag eens een nieuw universum bedenken? ” En iedereen was het daar meteen gloeiend mee eens want we wilden het liefst
zo snel mogelijk aan de slag met onze nieuwe ontdekte superkrachten en intelligentie. Net als afgestudeerden die vol enthoesiasme in het leven springen. Zo gezegd
zo gedaan en we gingen direkt aan de slag.
Als het spel bijna gedaan is komen we altijd met heel veel naar ons gecreeërde Universum, naar vele planeten ervan, om het Feest (want dat wordt het zeker en vast )
aan te kondigen en bij te wonen. Sommigen dalen meteen af vanuit de hoogste
dimensie en verlagen hun trillingsgetal zo dat ze fysiek in een lagere dimensie
komen zoals vb. de derde ( jullie dimensie) en zo materieel worden. Anderen blijven in de hoogste of in een andere dimensie, maar zijn toch op vb. de Aarde aanwezig, alleen kan je ze niet zien omdat ze nog te snel voor jou bewegen, maar zij kunnen jou des te beter zien, wees gerust! O, en ze hebben de beste bedoelingen hoor,
maak je geen zorgen. Jullie noemen ze ‘engelen, geesten, deva’s, lichtwezens. . . ’
Nog andere spelmeesters komen nu naar deze planeet door dat ze ervoor kiezen
om gewoon geboren te worden bij een ouderpaar (die hen al dan niet bewust hebben uitgenodigd) en op een bepaalde plaats naar keuze, zoals ik dat heb gedaan.
En ook nu zijn we hier weer, zoals dat altijd het geval is op het einde van een miljarden-jarig durende cyclus, met miljoenen naar de Aarde gekomen omdat de Aarde
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nu in een héél belangrijke Eindtijd zit. Een tijd waarin er héél snel héél veel zal veranderen (en als je hier aan twijfelt, dan moet je maar eens heel goed beginnen luisteren naar vb. alle liedjes van de afgelopen 50 jaar).
Want op 21 December van het jaar 2012, wanneer de grote Maya kalender afloopt,
begint er een hele nieuwe tijd in heel het Universum. Een Paradijselijke tijd van miljarden jaren omdat er dan een geheel nieuwe cyclus begint van planeten die rond
zonnen draaien, zonnen in sterrenstelsels, sterrenstelsels in melkwegen, en melkwegen rond de gigantische centrale universele zon ( één grote superintelligentie). De
vorige cyclus van ‘Onderzoek en Ervaring’ loopt af en de nieuwe ‘Meestercyclus’
begint.
We zijn hier nu om vele Aardbewoners te helpen om de Aarde klaar te maken voor
het Feest, want ze is nu heel ziek en ze heeft genezing en liefde nodig, net zoals de
Aardbewoners zelf. De meeste grote mensen (men noemt ze ook wel eens ’volwassenen’) weten dit nog niet want ze zijn alles compleet vergeten en weten niet meer
dat je alles en iedereen en jezelf goed moet verzorgen en doen dat daarom niet
meer. Ze zijn heel bang, weet je. Daarom is de Aarde er zo slecht aan toe, want er is
heel veel vervuild.
Maar ook dat is allemaal deel van ons grote plan want iedereen moest volledig zijn
vergeten dat alles en iedereen die er bestaat in werkelijkheid 1 grote Familie is en dat
we allemaal van die ene prachtige plek afkomstig zijn: Het Absolute Paradijs.
En daar gaan we nu terug naar toe (merk maar eens op hoe graag iedereen dat wil,
dat is geen toeval, alleen weten niet veel mensen nog hoe ze er terug moeten geraken. ).
Ik zal je er even terug aan herinneren hoe het juist zat.
Zie je, Ooit waren we, jullie en wij, allemaal bij elkaar in wat we zouden kunnen noemen Het Paradijs; waar liefde en geluk heerste. Maar omdat we daar niets anders
dan dat kenden wisten we niet zo goed of dit nu eigenlijk wel leuk was of juist niet
want we wisten bij hoog en bij laag niet wat het zou zijn om zonder liefde en geluk te
leven, in angst en duisternis (we wisten ook niet wat hoog was en wat laag was, het
had allemaal dezelfde betekenis. ).
Daarom moesten we het tegenovergestelde ervaren: we zouden alles, maar dan ook
alles gewoon “Vergeten” en we maakten, met de ‘big bang’, het rijk van het Relatieve waar alles, alle waarheid en liefde en schoonheid, betekenis zou krijgen door eerst
de ervaring van z’n tegengestelde mee te maken.
Maar, een deel van ons, onze Ziel, het alleswetende deel, bleef in het paradijs, het
Absolute, en een ander, heel moedig deel van ons (dat deel dat nu dit boekje zit te
lezen) daalde af, de duisternis in. Maar wel voor eeuwig verbonden met zijn alleswetende ziel, al zouden we dat gewoon, een heel lange tijd, niet meer weten. Toch
was het de taak van onze ziel om ons tot een punt te brengen waarop we ons dat
terug zouden herinneren, dat we terug zouden weten dat we in werkelijkheid verbonden zijn met een ongelooflijk superparadijselijke intelligentie. Onze kracht.
Maar totdat we dit zouden ontdekken, wisten we het niet en was het “alsof ” dit niet
zo was en zouden we voor hééél lange tijd verdwaald moeten ronddolen in de duis-
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ternis. We zouden alles zijn vergeten met alle gevolgen van dien want zo kwam er
veel pijn en oorlog en vergiftigde oceanen en luchtvervuiling enzo en dat was nu net
precies de bedoeling van meet af aan. Om het tegenovergestelde te ervaren, zodat
we door ervaring nu wel degelijk zouden “weten” wat het was om niet in het paradijs te wonen. Om ons verloren te voelen. We zouden zelfs onszelf en heel het
leven haten omdat er zoveel vragen en blijkbaar geen antwoorden waren. Maar de
bedoeling was ook, en vooral, dat we daar na een heel lange tijd van wel duizenden
levens, van doodgaan en opnieuw ergens geboren te worden, en miljarden jaren
later, in het ideale geval, er genoeg van zouden hebben. Dat zou het langverwachte
moment zijn waarop we beseffen dat het niet allemaal zo moet zijn. We zouden
beseffen dat we een ‘keuze’ hebben (ook al dachten we vroeger van niet).
Dan zouden we eindelijk wakker worden en zouden we het eindelijk, na zoveel
ellende en na miljarden jaren, weer terug weten.
Dat is de tijd waarin alle mensen zouden zeggen:
”Verdorie! Wij zijn allemaal liefdevolle, krachtige, prachtige Goden en Godinnen en
het bestaan ‘is’ hier en nu, altijd en overal, het is Onze paradijselijke woning, en we
hoeven nooit meer dood te gaan als we dat niet meer willen en we willen elkaar niet
meer doden want we zijn allemaal broers en zussen en we willen terug zoals ooit voor
eeuwig gelukkig zijn en terug kunnen toveren, en door de oneindige kosmos reizen en
alles terug ontdekken en van vorm veranderen en nog zo veel meer. Gedaan met al
deze onzin van wetten en regels en moorden en belastingen en machtsspelletjes want
dat leidt rechtstreeks naar de zelfvernietiging en dat willen we niet! Niet meer. ”
En daarom moesten wij spelmeesters een heel spel bedenken waarin dit allemaal
kon gebeuren. Een werkend scenario om dit doel te bereiken. Wij bedachten de
gebeurtenissen, een heel plan, en weet je: op jullie verzoek! Omdat jullie nieuwe zielen zijn die vanuit het paradijs wilden neerdalen in het relatieve (alles wat je om je
heen ziet en waar je alles kan meemaken. ). Het Speelveld, zou je kunnen zeggen.
Wij konden dit hele spel bedenken en hebben dat dan ook gedaan omdat wij jullie
wens voelden, intuïtief, om jezelf te ervaren en wakker te worden op het speelveld,
wat eigenlijk als een heerlijke droom is en waar je terug de God en Godin kan worden die je ooit was. Jullie wilden speelvogels worden. Wij konden dit hele spel
bedenken omdat wij ooit in een ver verleden ook hetzelfde hebben meegemaakt als
jullie nu. We zijn ook terug wakker geworden na het bewustwordings-spel te hebben gespeeld, wat dan weer door nog andere spelmeesters is bedacht, enz. . . . enz. .
En we kwamen tot de simpele maar essentiële conclusie dat alles om ‘Creativiteit’
draait, dat je alles kan scheppen en doen wat je maar wil en dat dat altijd een goddelijk doel dient, het is altijd zinvol en vooral heel leuk! Zo werden we terug meesters.
Meesters over ons eigen leven en zo zouden we nooit meer voor verrassingen
komen te staan om de simpele reden dat we weten dat alles, echt alles, wat je meemaakt in het leven je eigenste keuze en verantwoordelijkheid is (Creativiteit, weet je
wel) en aangezien je ofwel schept in liefde (de waarheid) ofwel in angst (het tegenovergestelde en dus de leugen) zal je datgene in je leven meemaken, ervaren waar je
voor hebt gekozen. Dus ofwel schep je bewust ofwel schep je onbewust. Schep je
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bewust dan kies je ‘natuurlijk’ voor leuke dingen, intuïtief. Maar kies je onbewust,
en dat doe je aan de lopende band (en dat is het grote probleem nu op Aarde), dan
‘schep’ je in angst, en ironisch genoeg maak je dan datgene mee in je leven wat je net
niet wil. Maar te laat! Je angst heeft er al voor gekozen. Zie je, het is eigenlijk heel
simpel (O.K, het tart wel alle logische uitleg over het leven die je tot nu toe is verkocht, nl. dat alles ‘toevallig’ zou zijn, maar dat is ook onze bedoeling. Wij zijn tarters. ).
En zo kiezen wij constant en altijd voor heerlijke dingen in ons leven omdat we
weten dat datgene wat je schept naar je toe komt, hoe dan ook. Dat maakt van ons
tovenaars, zeker? Tja, neem het van ons aan (of niet, doe wat je wil) maar het leven
zit nu eenmaal zo in elkaar. Zo is de werkelijkheid. De échte werkelijkheid. En
omdat wij dit principe lang geleden terug hebben ontdekt, waren we dus werkelijk
in staat om heel dit universum te creeëren, en met de bedoeling dat jullie ooit ook
eens terug Meesters over je eigen leven zouden worden en het simpele principe van
creativiteit terug door zullen hebben. Zo zullen ook jullie hele Universums en Spelen bedenken voor toekomstige zoekers en zij ook op hun beurt, enz. . enz. . want
het Plan, de bedoeling van het leven is dat het ‘Goddelijke bewustzijn’, ons aller
bewustzijn, almaar uitbreidt, voor eeuwig en altijd, en dat het feest altijd maar groter
wordt en dat jij en ik daar voor eeuwig en altijd van mogen genieten en in kunnen
spelen (neem dit gerust allemaal letterlijk, hoor, wat ik je hier vertel).
De werkelijkheid waar je je nu in bevindt is allemaal schepping. Het is allemaal ooit
eens bedacht geweest. De hele Wereldgeschiedenis, alle oorlogen en veldslagen,
alle motieven, al die miljarden en miljarden personen, levensverhalen, al het verdriet
en alle vreugde, de opkomst en ondergang van allerlei wereldbeschavingen, enz. . .
het is allemaal één gigantisch groot toneelstuk om ‘na te spelen’. Het is allemaal tot
in het kleinste detail ontworpen. Je denkt toch niet dat die hele zwik zomaar ”toevallig”, zonder richting, motief of aanleiding is begonnen? Neen! Het ziet er op het
eerste gezicht allemaal misschien nogal een beetje chaotisch en onsamenhangend
uit, maar als je dieper kijkt zal je merken dat er door die chaos wel degelijk een rode
draad loopt. Een opwaartse evolutie, alsof het vastberaden naar een bepaald punt
wil. En dat is ook zo. We bedenken een hele aflevering (vb. een wereldbeschaving
van 50. 000 jaar), zien hoe het uitdraait en of we er tevreden over zijn. Terwijl de
eerste aflevering loopt zijn we alweer druk in de weer om de volgende essentiële
‘aflevering’ te schrijven. We bepalen begin en einde. We staan toe dat verschillende
culturen zich met elkaar vermengen en de bestaande versie beïnvloeden. We ontworpen uiteraard ook alle materiële dingen zoals legeruniformen, kathedralen, ruimteschepen, meubilair & bestek, muziek, schoonheid, architectuur enz. . . noem het maar
op en het is ontworpen op voorhand. Zelfs de ‘natuur’ met al zijn verscheidenheid
hebben we eerst bedacht (lees: via onze gevoelens vorm gegeven naar het voorbeeld
van zijn oorspronkelijke vorm die al bestond in de ideeënwereld, het Absolute; we
hebben het letterlijk vanuit de zolder van de ideeënwereld naar het speelbord, het
Relatieve, gebracht en het zo hier gemanifesteerd waardoor het betekenis kreeg en
ervaren kon worden).
Alles bestaat uit coderingen en wiskunde en is dus intelligente energie. Een mate-
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rieel wiskundig idee, zeker onderhevig aan verandering. Alle zaadjes dragen de goddelijke scheppingskracht in zich en weten perfect hoe ze moeten groeien en laten
dat dan ook rustig gebeuren (en zien er daarom ook zo perfect uit). Bij de mensen is
dit niet anders, alleen leven zij meestal in angst en beperkingen en blokeren ze zo op
voorhand al hun groei. Als ze zich maar eens net als de bomen of de dieren of de
bloemen toe zouden staan om volledig te ‘worden’ zoals ze op voorhand werden
gecodeerd zou alles er veel anders uitzien. Dat is wat jullie op deze planeet moeten
leren. Feel the vibe! Het is één oneindig grote blauwdruk die wordt bewaard in onze
archieven van het onderbewustzijn. Het is allemaal onze fantasie en we weten maar
al te goed wat dat juist is. Fantasie en verbeelding zijn essentiële levensingrediënten
en we weten dat het rechtstreeks afkomstig is uit de Absolute ideeënwereld. Plato,
ook een lid van onze familie, heeft de wereld 2000 jaar geleden al met dit begrip
laten kennis maken. Daar waar werkelijk ALLES vandaan komt, daar waar alles
gewoon IS. Goed of slecht bestaat er niet, want het ‘is’ er enkel. Of iets als goed of
slecht wordt ervaren is alleen maar afhankelijk van de zienswijze van de mens, het is
Zijn Oordeel, vanuit zijn eigen beperkte waarneming, erover. We weten dus dat de
blauwdruk daaruit komt en we kennen ook de aard van het Allergrootste Goddelijke
Plan, nl. dat het Absolute, dat wat er bestaat, allemaal ervaren en meegemaakt ‘wil’
worden en dit kan enkel op het spelbord: het Rijk van het Relatieve. Hier dus. Dus
aangezien wij in volledige overeenstemming met onszelf en met ‘Al Dat Is’ leven,
leven we volledig intuïtief. We zijn. We stellen ons constant open voor onze gevoelens en ideeën en voeren die ogenblikkelijk uit en we vertrouwen erop. No questions
asked. M. a. w. we doen ogenblikkelijk datgene waar we behoefte aan hebben omdat
we weten dat het heel belangrijk is. Het Absolute vraagt om gehoord en uitgedrukt en
ervaren te worden. Constant. En of het nu gaat over onze tandjes poetsen, een mop
vertellen of over een universum scheppen. . . we doen het! Omdat het zin heeft en
omdat het ”leven” is. Zo ervaar je letterlijk het leven. We bouwen dus constant de
Absolute werkelijkheid na in het Relatieve. Alles in deze werkelijkheid is een spiegel,
maar hier heeft het betekenis omdat je het bewust kan meemaken.
Het is allemaal opgebouwd uit energie. Het zijn allemaal uitgevoerde ideeën. Maar
om die ideeën te kunnen uitvoeren moet je ze eerst hebben ontvangen. Je moet weten
wat je wil maken, waar je behoefte aan hebt. Doen wat je een goed idee lijkt en waar
een hoop lol mee te beleven valt. Daarom moet je je dus openstellen, je intuïties volgen. Dat doe je waarschijnlijk alleen maar als je, zoals wij, weet dat dat weldegelijk
betekenis heeft en zinvol is en deel uitmaakt van Het Plan. Het is SuperHeilig.
Dus als wij het universum wilden scheppen kregen we eerst dit idee. Als een
geschenk. En dat idee hebben jullie ons vanuit de Absolute werkelijkheid waarschijnlijk gestuurd omdat jullie er behoefte aan hadden om naar ‘beneden’ te
komen. Zo zie je dat het een samenwerking op het allerhoogste niveau is en ik hoop
dat je je bij al deze, misschien verwarde, uitleg niet te nietig voelt en denkt: ”Wat is
mijn aandeel in dit alles?” alsof je maar een onbeduidend pionnetje zou zijn in een
groot spel van Superkrachten. Dat zou je depressief kunnen maken en je zou dit
hele verhaal van de hand kunnen doen als onzin. Zeker niet, want jij bent evenveel
waard als wij en jij bent, net als wij, de hoofdrolspeler en het is allemaal voor jullie en
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voor ons bedoeld.
Dus:
Op dezelfde manier dat wij onze ideeën en informatie via onze verbeelding doorkregen (en nog steeds doorkrijgen), om vorm te geven aan de werkelijkheid, (het
waren jullie waarschijnlijk op een veel hoger niveau vanuit de ideeënwereld die ons
telepathisch ‘inspireerden’) werd het hele spel, de hele werkelijkheid, opgebouwd
via impulsen, ingevingen, ideeën afkomstig van diezelfde blauwdruk of plan dat
woont in het Absolute.
Het is de directe uitvoering van de theorie. Iedereen handelt volgens impulsen (alle
handelingen, bewust of onbewust, of het nu gaat over een studierichting kiezen of
over het ontwerpen van een auto of een oorlog beginnen of beslissen wat we vanavond gaan eten. . . het zijn allemaal ideeën die deel uitmaken van dat vooraf
bepaalde superplan. ) en die impulsen worden aangereikt vanuit een werkelijke spirituelere wereld waar jij evengoed deel van uitmaakt ( het zijn andere ‘delen’ van jou)
en die weten wanneer het tijd is om wat dan ook uit te voeren. Je weet het niet en
eigenlijk voeren we toch allemaal altijd een plan met een hogere betekenis uit. Toch
zou je, als je wil, het van nu af aan wel kunnen weten. Als je nu denkt dat je geen
Vrije Wil meer hebt ben je mis want het was je eigen Wil van meet af aan om dat plan
op te stellen en nu uit te voeren, dus. . . Alles is O. K. Alles en iedereen werkt eigenlijk, bewust of onbewust met elkaar samen om één groots plan te realiseren, ook al
lijkt het daar soms in de verste verte helemaal niet op en zie je het verband tussen de
ene gebeurtenis en de andere niet. Ze lijken je misschien totaal tegengesteld aan
elkaar, alsof ze niks met elkaar te maken hebben en toch vormen ze, vanuit een breder perspectief gezien, één geheel met een gezamenlijk doel. Als dit volgens jou allemaal wel steek houdt maar je jezelf afvraagt waarom het in je leven dan zo’n puinhoop lijkt als het dan toch zo’n perfect plan is, wel, weet dan dat je nog maar net
begint wakker te worden en dat het erom gaat om op één lijn met het hele plan te
komen en dat het de bedoeling is om er in harmonie mee in overeenstemming te
gaan leven en dat je zo in vreugde verder kan leven en evolueren. Het gaat erom op
ofwel een onbewuste manier (veel chaos en pijn) òf op een bewuste manier er aan
mee te doen. Maar daarover zal ik het later nog wel uitgebreid hebben. Weet dat
geduld en vertrouwen essentiële sleutels zijn. Ook je ontwaking op dit moment in je
leven (anders zou je je niet met deze literatuur bezighouden) is een bepaald punt in
het plan. Een heel belangrijk punt want daar ging het ‘m allemaal om in dit spel. Dus
je bent op de goeie weg.
Zo zijn alle dingen om je heen, of het je nu zinvol lijkt of niet, de hele wereldbeschaving en geschiedenis en nog zoveel meer, niet meer of niet minder dan attributen. Rekwisieten en verhaaltjes, situaties waarin je kan evolueren en waarin je jezelf
kan leren kennen. Virtuele Trainingsprogramma’s. Die je helpen duidelijkheid te
verkrijgen. Ook al moeten we toegeven dat je soms door de bomen het bos niet
meer kan zien, maar dat maakt nu eenmaal ook deel uit van de uitdaging, om dat wel
te doorzien; je ogen te openen. Als je onbewust bent van alles om je heen zie je het
niet. En als je bewust bent geworden doordat je dit kan aanvaarden, zie je het wel.
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Zo heb je vb. de mogelijkheid om jezelf te omgeven met de duurste spullen en daar
je hele leven om te laten draaien, waar je over lijken voor wil gaan. Zo belangrijk
vindt je het. Het geld dat je daarvoor zal moeten verdienen en enkel en alleen voor
jezelf en voor je imago te leven. Tot het moment is gekomen (en dat komt hoe dan
ook toch vroeg of laat omdat je ziel, je natuur, zo écht niet in elkaar steekt en je moét
confronteren met je ware aard ) dat je je afvraagt waar je in godsnaam allemaal mee
bezig bent en of het ‘m nu hier wel allemaal om draait. En dat zal dan het langverwachte moment zijn waarop je “beseft” dat je anders zal willen leven. Maar je zou deze keuze nooit bewust kunnen maken als je niet eerst het tegengestelde van wat je werkelijk
bent hebt meegemaakt. Je zou het niet kennen. Maar het is inderdaad een deel van het
plan om compleet in de illusie verstrikt te zijn geraakt, zoals je nu bij een groot deel van
de wereldbevolking ziet. ’T komt wel snor. Het lijkt er misschien soms op dat je een
zinloos bestaan leidt maar niets is minder waar want wat je baantje op het moment ook
is, je draagt beslist een zinvolle bijdrage bij aan het gehele plan. Alles heeft persoonlijke
betekenis voor je. Het is allemaal één geheel mét een doel, weet je nog? Maar misschien
wil je wel eens je grenzen beginnen te verleggen. Actiever mee beginnen spelen. Dat
kan. Alles kan.
Het doel van dit langeleden gemaakte spel te bereiken en daarna een nieuw te creeëren en te spelen.
Dat staat er allemaal te gebeuren, want als het ene gedaan is betekent dat dat, met de
geleerde lessen van het vorige, het nieuwe kan beginnen. En daarna nog verder en
nog verder. . .
Maar nu gaat het nog altijd over dit spel en ook al is het voor jullie om het te spelen,
het is net zo goed voor ons want ook wij spelen graag, als kleine kinderen en met
veel plezier. Ook wij zijn hier op Aarde geboren, zijn alles min of meer vergeten (
hoewel we ons wel met deze kennis op voorhand in onze cellen hebben gecodeerd,
voor onze geboorte) en zo zouden we dan toch weer ons eigen spel spelen, ons eigen
plan uitvoeren, en ons dat later, als we wat ouder werden, weer terug allemaal herinneren. We wilden de frequentie en het bewustzijn van de Aarde in de Eindtijd verhogen en veranderen. We wilden kennis brengen op een planeet waar geen kennis
was (althans niet voldoende) en we hebben ons al heel goed voorbereid op deze
taak want als je denkt dat dit de eerste keer is dat wij op de Aarde zijn dan zit je
ernaast. Ik heb hier al vele levens achter de rug, in het verleden. Net als jij. Hoewel
ik me dat zeker niet haarscherp kan herinneren voel ik wel aan dat het zo is.
Op het einde van het spel worden we, ideaal gezien, allemaal wakker, als in een
prachtige droom en uit de nachtmerrie en zullen we beseffen dat het leven dat we
tot nu toe hebben geleid,met alle moeilijkheden en verwarring, niet meer dan een
oefening was, een voorbereiding op het echte sprookjesleven dat ons allemaal vroeg
of laat wacht. En, zeg nu zelf, dat hadden we vroeger toch nooit gedacht.
En die tijd is nu, op Aarde, en ook in heel het Universum, op andere planeten, leven
mensen, wezens, broers en zussen, allemaal in een vergelijkbare situatie, en ook zij
zullen wakker worden en heel het universum zal terug contact met elkaar maken.
Far out, is it not?
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Dit is allemaal gepland voor 21 december 2012.
Dat is het begin van het Kosmisch Feest, dat eerst op de Aarde begint en zich zo
verder door het Universum verspreid, en het zal miljarden jaren duren.
Het zal niet makkelijk zijn om op het Feest binnen te komen. Iedereen is uiteraard
uitgenodigd, maar om aanwezig te zijn moet je wel terug helemaal in evenwicht zijn
en moet je in staat zijn om je hogere zelf in je lichaam te laten neerdalen en er één
mee zijn geworden. Je zal als je hoogste zelf, je Almachtige Ziel in de nieuwe tijd
moeten leven. Om dat te kunnen doen zal je wellicht al je angsten en beperkte overtuigingen over jezelf en over het leven eens duchtig onder een grote loep moeten
nemen en je realiseren dat er nogal wat onzin bij zit. Je zal veel beperkte
(angst)gedachten over jezelf moeten inzien, erkennen, loslaten en transformeren,
om uiteindelijk terug compleet je-Zelf te worden, met volledige overgave en vertrouwen en plezier in het leven (en als je nu aan één of andere kerk en allerlei verplichtingen denkt, vergeet dat dan maar want daar hebben we het hélemaal niet
meer over; in de nieuwe cyclus is er écht geen plaats meer voor een kerk). En dat
was de bedoeling van in het begin, dus je ziet, dit is een erg heuglijke tijd. Verwarrend, maar er zit tegelijk ook, en vooral, een ongeziene Godenkans in. Je gaat beter
worden dan ooit.
Wellicht heb je nog wat werk aan jezelf voor de boeg want op het feest in die nieuwe
tijd is geen plaats meer voor mensen die graag om één of andere reden oorlog voeren, anderen uitbuiten, zonder respect voor zichzelf of voor anderen leven of
gewoon anderen doden en denken dat niemand het gezien heeft. Ook voor schaamte, verlegenheid, jezelf constant te min vinden tegenover anderen, je eigen leven niet
durven leven en altijd maar de verantwoordelijkheid over vanalles en nog wat
afschuiven, oordelen, verwijten maken, vluchten, egoïsme. . . dat hoort daar allemaal
niet meer in thuis. Zonder oordeel hoor, maar dat gaat gewoon niet en het is niet
meer de bedoeling om op een chaosplaneet te leven. Dat hebben we nu wel gehad.
De bedoeling is net dat alles beter wordt. Die mensen die er klaar voor zijn en er met
heel hun hart voor hebben gekozen om op een liefdevolle, Goddelijke manier eeuwig te leven zullen uiteraard mee kunnen, om de simpele reden dat dat hun eigen
keuze is. Diegenen die dit allemaal maar flauwekul vinden en verder wensen te leven
op hun beperkte, chaotische manier, zijn eigenlijk heel bange mensen die zich constant verschuilen achter een dik pantser ter verdediging. Ter verdediging van wat?
Tegen de anderen? Het zijn mensen die bang zijn voor verandering omdat ze niet
weten wat die zal brengen. Ze vertrouwen niet op hun gevoel en trachten alles vanuit
het beperkte verstand te verklaren, en alles te bezien vanuit datgene wat ze al kennen.
Ze doen altijd alsof alles prima in orde is terwijl ze goed genoeg weten dat dat helemaal niet meer zo is. Daarom blijven ze vast hangen aan het oude gekende, ook al
werkt dat niet meer, want alles veranderd en evolueert constant en eeuwig. Zelfs nu,
tijdens deze paar seconden van je leven dat je deze laarste drie regels hebt gelezen is
de wereld en heel het bestaan weeral compleet veranderd. Er is weeral zo veel
gebeurt dat je er bibliotheken vol over zou kunnen schrijven. Ongelooflijk, nietwaar?
En dan nog zeggen de bange mensen allemaal in koor dat de wereld geen sikkepit is
veranderd of verbeterd sinds de ‘oudheid’. Hoe kan dat nu? Wat een vreemde
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beperkte uitspraken. Het zijn allemaal mensen die liefde en ware kennis tekortkomen,het zijn miljoenen, ja zelfs miljarden mensen nu op de Aarde die zo zijn. Ze zijn
in de ban van de ’Familie van Duisternis’, maar daarover later meer.
Zie je, de meeste mensen voelen ergens wel intuïtief aan dat we op het einde van
een wereldtijdperk zitten en dat er een mega-grote verandering in de lucht hangt,
maar niemand weet echt 100% zeker of dit wel zo is en hoe en wanneer, en wat ze er
mee moeten aanvangen. Willen ze het wel weten? Daarom zie je ook veel ontkenning en vluchten in allerlei oppervlakkig en egoïstisch gedrag. Er is heel veel verwarring in deze tijd op Aarde, maar dat heb je waarschijnlijk al gemerkt. Alle verwarring op de wereld komt voort van het moeten loslaten van het gekende, vertrouwde en de onzekerheid en de angst voor het ‘nieuwe’. De meesten zijn bang
voor verandering en durven het nest niet te verlaten, omdat ze niet weten wat de
toekomst hen zal brengen. En dat is heel begrijpelijk. Te veel vragen, te weinig antwoorden (al zijn er massa’s antwoorden in deze tijd, maar je moet ze willen horen).
En daarom doen de meeste mensen of er niets aan de hand is en zeggen ze heel
luid: ’Ach, dat is allemaal maar inbeelding van dromers!’ en hopen dan maar stilletjes dat ze nog gelijk hebben ook. Maar het probleem is dat ze zelf zijn vergeten hoe
ze moeten dromen en dat dromen een essentieel onderdeel van het leven is. Zonder
dromen, geen vreugde.
Iedereen, echt iedereen op Aarde heeft de kans om mee de nieuwe Meestercyclus
van eeuwige Liefde, Leven en Creativiteit en Geluk in te stappen, en juist om die
reden zijn alle Aardbewoners nu op deze planeet in deze tijd geboren. Dat is het
hogere doel achter deze tijd. Het is wat er gaande is, de bindende factor. Dat was
hun bewuste keuze, maar nu ze hier effectief zijn, zijn ze dat allemaal weer vergeten.
Triest. Dus het is echt wel heel belangrijk dat miljarden mensen dit terug beginnen
te herinneren om zo voor zichzelf uit te maken wat ze willen doen. Zullen ze mee
gaan of niet? Maken ze de bewuste keuze van wel en zijn ze bereid om hun leven
drastisch te veranderen of zijn ze te bang voor het grote onbekende en blijven ze
zitten waar ze zitten? Aan de mensen de keuze. En daarom zijn wij allemaal hier om
de Aardbewoners zo veel mogelijk te helpen om die keuze te maken. Vandaar deze
bekendmaking. En dat is nog maar het begin.
De mensen die willen gaan mee. En de mensen die niet willen en te bang zijn zullen
tijdens de grote verandering, zonder oordeel (die grote wraakzuchtige God van jullie heeft nu ook weer niet zo veel macht, hoor) naar een ander universum gaan (op
eigen initiatief van hun eigen hogere ziel, die weet wat het beste is voor hun eigen
verdere evolutie) om daar de lessen te leren die ze hebben nagelaten hier in deze tijd
te leren en om dan ooit, als de tijd er weer is van een universele nieuwe cyclus in dat
universum (dezelfde waar wij nu allemaal voor staan) dezelfde kans te hebben om
wederom voor zichzelf de keuze te maken of ze er dán klaar voor zijn, ja of nee.
Dezelfde keuze die iedereen nu heeft. Maar vroeg of laat wint iedereen toch, zonder enige uitzondering. Het is gewoon een kwestie van tijd. De ene evolueert al sneller dan de andere. Kwestie van hoe moedig je bent, zie je. Hoe geïnteresseerd je bent
en hoe open je voor het leven staat. Vergelijk het met het laatste schooljaar in een
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moeilijke school, waar op het einde van het jaar velen overgaan naar het hoger,
gespecialiseerde onderwijs, maar er zijn er ook die blijven zitten. Dat betekent helemaal niet dat ze dom zijn, ze hebben gewoon nog wat meer tijd en ervaringen nodig
omdat ze het nog niet helemaal snappen. Maar over moeten ze ooit toch!
T’is allemaal evolutie en bewustwording van de heerlijke waarheid. Van lessen leren,
keuzes te maken en je keuzes te ervaren. Leuke of niet leuke, dat hangt er allemaal
vanaf waarop je die keuze hebt gebaseerd: bewust of onbewust. Liefde of angst.
Intuïtie of louter je rationele verstand. De waarheid of de leugen. Een deel van het
geheel of het geheel zelf. . . Dat zijn de lessen die je hier op deze planeet moest leren
en die ik ook terug heb moeten leren, door vallen en opstaan, net zoals iedereen. De
bedoeling is om op je eigen twee benen te staan en compleet de meester over je
eigen leven te worden en te weten hoe je wil leven, op welke basis je je keuzes maakt
en vooral: hoe goed je het grote levensspel kan spelen, hoeveel plezier je eruit kan
putten en hoe goed je samen kan leven met anderen. Het spel waar iedereen wint en
niet alleen maar enkelen. Zonder angst, want je weet dan dat dat een complete leugen is waar je je door kán laten leiden (dat heb je in al die levens meermaals aan den
lijve ondervonden, daar niet van) maar liever niet meer omdat je nu weet dat dat
straatje toch doodloopt. Het kan maar het hoéft niet. En dus vertrouw je volledig
op jezelf. Stel je voor! Wat een vrijheid!
(Onze suggestie: Ga ervoor! )
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2. AARDE
Weet je, de Aarde werd oorspronkelijk ontworpen als een levende Bibliotheek, met ziljoenen levensvormen, afkomstig van overal in het universum, allemaal bijeen op één
plaats. Ontelbare planeten en beschavingen gaven hun DNA om op Aarde te leven als
een vertegenwoordiger van hun ras of soort en als ze iets, wat dan ook, nodig hadden
of wilden weten hadden ze toegang tot de informatie op Aarde. Dat was de afspraak.
Zo zijn er vertegenwoordigers op Aarde van de planeet waar enkel katachtigen leven.
Een andere soort is wat ze hier “bomen” noemen, nog een andere ”mieren” enz. . .
Allemaal hebben ze grote lessen aan jullie te leren. Katten, leeuwen, luipaarden. . . bijvoorbeeld fungeren als zendstations. De kattenfamilie vertegenwoordigd een variant
van een soort die op de mensen lijkt, alleen hebben zij het uiterlijk van een kat en hebben ondermeer hun thuis in het sterrenstelsel Sirius. (Jaja, lach maar! Straks is ’t ondervraging. ) In lang vervlogen tijden was het erg in om naast een vorst een leeuw of andere grote katachtige te zetten. De katten kunnen informatie ontvangen en door zenden
en dit stelde de vorsten in staat om direct contact te hebben met het geslacht van de
sterren, wat hen leidde om hun besluiten te nemen. De katten hebben een telepathische verbinding met andere domeinen, dimensies. En zo heeft elke diersoort wel zijn
eigen specialiteit. Wat vindt je dáár van? Allemaal “buitenaardsen” die op Aarde leven.
Haha, en jullie maar naar de hemel turen, terwijl jullie constant de buitenaardsen grillen
en opeten. Typisch jullie.
De Bib
De Aarde is één van de 12 Bibliotheken van dit Universum.
Maar het grote probleem nu is dat de bibliotheek niet open is. Want 450. 000 jaar
geleden werd er gevochten om de Aarde in de ruimte. Wie won werd de baas over
de Aarde. En de winnaars waren de ‘Anunnaki’, een buitenaardse stam met vergevorderde kennis op het gebied van technologie en genetische manipulatie, maar ze
hadden geen enkel respect voor het leven en zijn dus net zo bang voor het grote
onbekende als de meeste mensen op Aarde.
Ze hadden dus niet zo’n goede bedoelingen met de planeet (en dat hebben ze hier
wel geweten de afgelopen 450. 000 jaar).
De Anunnaki zijn de familie van Duisternis. De familie van Duisternis is een algemene term voor alle wezens in het bestaan die nog niet ontwaakt zijn en die menen
dat het leven één grote overlevingsstrijd is waar de sterkste wint en die zich met veel
ellebogenwerk een weg banen naar wat veiligheid. Ze zijn niet oerslecht of zo, ze
zijn gewoon onwetend van de kennis. Hoewel het één grote illusie is is het voor vele
vele wezens, hier en elders, een dagdagelijkse realiteit. Het was een deel van het karma van de Aarde dat ze te maken kregen met deze machtige overheersers (boontje
kwam om zijn loontje).
En zo werd de Aarde gevangengenomen. En de Aardbewoners werden dom en
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onwetend gehouden doordat ze hen vanalles wijsmaakten en hen bang maakten. Ze
zeiden tegen hen dat ze hun Goden waren en dat ze hen hadden geschapen (wat
ook wel de waarheid was want met hun kennis over genetische manipulatie hebben
ze de mensapen die ze toen, bij aankomst, op de planeet aantroffen kunnen veranderen in echte mensen, zoals nu, alleen hebben ze voldoende geknoeid met het
DNA van de mens om hen als makke schapen te laten gehoorzamen: i. p. v. de
mens te laten functioneren met 12 geactiveerde DNA-strengen ( in elke streng zit
onmetelijke kennis en wijsheid en kracht ) die verbonden zijn met de twaalf energiecentra of chakra’s in de mens en die op hun beurt communiceren met zonnen en
planeten die zo vitale informatie naar je sturen, lieten ze enkel de twee eerste DNAstrengen intact: die van overleving en die van sexualiteit.
En dat is nog altijd de huidige mens.
Zo konden ze dus de mensen volledig controleren en overheersen (dat moet nogal een
ego-kick geweest zijn! ). Ze moesten gehoorzamen aan hun Goden, want anders. . . . .
Anders zouden ze voor eeuwig naar de Hel en de Duivel gestuurd worden, of
gewoon al maar naar de gevangenis, en aangezien niemand dat zag zitten deden ze
maar braaf wat er gezegd werd: gehoorzamen en werken. Of anders. . . . . . .
De Anunnaki hadden zo hun eigen persoonlijke redenen om helemaal naar hier te
komen. Ze hadden de natuurlijke hulpbronnen van de planeet nodig, zoals uranium, olie en vooral. . . goud!
En het strafste van al was dan: Ze gebruikten de Aardbewoners als slaven om,
onder hun vakkundige leiding, manipulaties en leugens, hen al dat uranium en al dat
goud te bezorgen, dat daarna rechtsreeks via kolonies en ruimtestations op de maan
naar hun thuisplaneet werd verscheept.
Ze beveelden hen dit te doen via gedachtenoverbrenging, want ze waren meesterhypnotiseurs. Daarom is er in heel jullie geschiedenis zoveel poeha rond goud te doen
geweest. Op andere verlichte planeten doen ze daar allemaal heel andere dingen mee,
hoor. Goud is veel waard, zeker, maar zeker niet zoveel dat je er een mensenleven
voor zou moeten nemen om het in je bezit te krijgen. Goud is een metaal dat de allerhoogste trilling bevat: De liefdestrilling. Daarom schittert het ook zo prachtig.
Natuurlijk werd de Aardbewoners het ware verhaal niet verteltdtt want dan zou het
spelletje rap uit zijn, neen, daar is het nu pas tijd voor. De mensenkinderen werd
verteld dat het gewoon de wil van God was
( welke God precies werd er voor het gemak niet bijverteld ) en dat ze dat nou maar
gewoon en zonder morren moesten doen.
Om de mensen bang te houden voor God, die eigenlijk gewoon Anu, opperhoofd
van de Anunnaki is, werden de grote wereldgodsdiensten bedacht. De duivel werd
er ook bijgehaald (die bestaat helemaal niet hoor! ). En ook werd de politiek en de
wet bedacht waarin staat wat je mag en wat je niet mag doen en vooral wat je moét
doen. En het geld werd uitgevonden. Dat je het nodig had, en er werd hen wijsgemaakt dat je zonder dat niets waard bent.
Met al deze ingrediënten konden we allemaal aan de slag en kon de “laatste fase“
van de wereldgeschiedenis, de laatste 450. 000 jaar van deze cyclus die in 2012 eindigd, beginnen. Dus: WERKEN GEBLAZEN.
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Wereldbeschavingen ontstonden en gingen ook weer op gezette tijden tenonder en
leefden enkel voort in de legenden van de volgende, gehuld in mysterie, alsof ze
nooit hadden bestaan.
En zo werken de meeste mensen tot op de dag van vandaag voor de Anunnaki en
zonder dit te weten. Verblind door hebzucht, egoïsme, macht. . . angst. Net zoals
hun Grote Onzichtbare God. Mocht je hier nog aan twijfelen, kijk dan maar eens
rond je, hoe goed de kerk, de politiek en de economie hun werk hebben gedaan en
hoe zeer de planeet op de rand van de zelfvernietiging staat, totaal ontwricht, zonder enig respect en met veel egoïsme, de armen armer, de rijken rijker, de groeiende ontevredenheid, angst en achterdocht. Hongersnood en oorlogen om economische redenen werden gerechtvaardigd om zogenaamde humanitaire redenen.
Hetzelfde oude liedje, en nog, het zal je misschien verbazen, kan het de mensen
allemaal nog steeds niet echt schelen en ontkennen ze altijd maar weer dat het zo
erg is. Niet moeilijk, want dat zou betekenen dat ze een heel ander soort van leven
zullen moeten gaan leiden en zich inzetten om er allemaal iets van te snappen en
er iets aan te doen, en dat is er allemaal te veel aan. Ze weten gewoon na al die duizenden jaren nog altijd niet veel beter. . . . En daarom wordt dit verhaal nu overal
ter wereld, door pioniers wellicht, bekend gemaakt. Omdat het nodig is. Omdat
het tijd is. In de Bijbel noemen ze deze tijd “Openbaringen” maar niemand weet
dat er met deze term eigenlijk iets heel anders bedoeld word dan de gangbare apokalyptische opvattingen. Alles, alle geheimen, worden letterlijk openbaar
gemaakt. Waarom noemen ze dit het informatietijdperk, denk je? Internet is daar
gewoon een heel handig instrument bij. Dit is de tijd van de Grote Ontmaskering
en het gordijn waar de poppenspelers zich achter verbergen zal vallen. Chaos
blijft niet voor eeuwig duren, weet je! Daarvoor is het te saai. Dodelijk saai.
Ik weet het, het is een heel ontnuchterend verhaal en sommigen zullen dit helemaal
niet graag horen (vooral diegenen die aan de top van de wereld staan). Ze zullen
het afdoen als kletskoek en fantasie. Maar toch is het de waarheid, en die komt
vroeg of laat toch uit. Maar, stilletjes, bijzichzelf weten ze het maar al te goed. Presidenten, ministers, koningen en de Paus, ze zijn er allemaal bij betrokken, of ze
het nu weten of niet. Het is het grootste geheim van de wereld. En wees gerust, de
bewijzen zullen meer en meer bekend worden en er zullen dag na dag meer stemmen opgaan die hierover de echte waarheid weten. Let maar op.
Er zijn veel leugens verteld en het resultaat is dat de hele wereld niet meer weet wat
de echte waarheid is. Intuïtief weet men het wel hoor, heel diep verborgen, maar
men leeft er niet naar, maar er is een heel groot verschil tussen iets in theorie weten
of het weten door het effectief te beleven, het te voelen. Dat is een wereld van verschil. ”To be or not to be” zei Shakespeare.
De Aardbewoners zijn vergeten dat we allemaal één grote familie zijn waar niemand nog goud moet opdelven voor wie dan ook als hij of zij dat gewoon niet
meer wil.
Zeker niet voor wezens wie dat is gelukt via leugens, manipulaties en hypochrisie
en onder valse voorwendselen. Als de Aardbewoners zeggen dat de mens is
gemaakt naar het evenbeeld van God, dan hoef je maar één blik op de toestand in
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de wereld te werpen om te kunnen zien over wat voor een God we eigenlijk spreken. Als Anu, de Grote God, zijn fortuin heeft kunnen maken door macht en leugens,
is het niet verwonderlijk dat zijn zgn. beschermelingen een aartje naar hun vaartje hebben. Het is waar dat de mensen zelf Goden zijn, maar dat is toch iets heel anders dan
het gedrag dat wij hier op Aarde zien ( Dat zijn egoïstische Goden). Bijna niemand
weet dit nog, en daarom loopt iedereen er ook zo chagrijnig bij (ook al geeft niemand
het grif toe dat hij ongelukkig is) en bij het minste geringste, lap, is het weeral oorlog en
ruzie. Diersoorten sterven uit, regenwouden verdwijnen, de oceanen zitten vol met
radioactief afval, de lucht in de mega-steden is stillaan onhoudbaar, het voedsel wordt
aan de lopende band vergiftigd, moord, mysterieuze verdwijningen, verkrachtingen,
organenhandel, maffia die overal ligt af te romen, corrupte regeringen, de zieke vleesindustrie, enz. . Yep, dit moét de Eindtijd op de Aarde zijn! Hier hebben we wat te
doen.
Dus je ziet dat de Aarde er na 450. 000 jaar van liefdevolle overheersing niet al te
best aan toe is. Dit maakt dat de ooit zo multi - dimensionele prachtige Levende
Bibliotheek die de Aarde ooit was, niet is geopend. Hoewel ontelbare buitenaardse
beschavingen daar wel heel dringend op zitten te wachten want ze hebben informatie nodig die hen moet helpen voor hun verdere evolutie. Krijgen ze die niet, dan
gaan ze dood, wat ze nu al bijna zijn. Het verhaal dat ik nu aan jou vertel is, zoals je al
wel hebt gemerkt, supergeheim en vooral: Waar! ( maar of je het gelooft of niet
moet jij dan maar weer voor jezelf uitmaken )
Weet je, dit verhaal aan ‘grote mensen’ vertellen is niet zo simpel want meestal geloven
ze het toch niet, of willen ze het niet geloven omdat ze dan moeten toegeven dat ze
flink met hun voeten hebben laten spelen en dat vinden ze heel dom van zichzelf, dat is
een opdoffer voor hun inmiddels kathedraalachtig grote ego ( terwijl het net de bedoeling is om in te zien dat de taak van het ego, dat voor jou overleving heeft gezorgd in die
grote boze wereld gedurende al die levens, nu stilletjesaan voorbij is, omdat er niets
meer te verdedigen valt, enkel te delen en plezier samen te hebben, lekker gezellig ).
Daarom vertel ik het in de eerste plaats aan jullie.
Maar het allerbelangrijkste van al is: DE AARDE MOET TERUG VRIJ WORDEN ZODAT IEDEREEN TERUG IN GELUK EN HARMONIE MET
ELKAAR KAN SAMEN LEVEN ! capice?
Doordat de miljarden Aardbewoners zo bang zijn weten ze niet wat ze allemaal
voor onheil aanrichten, hier en in de rest van de kosmos. Alles heeft altijd invloed
op al de rest van het bestaan. Kan je nagaan!
Weet je, door de triljoenen angstgedachten en daden die er de afgelopen 450. 000
jaar in de lucht zijn gekomen werd er letterlijk een gigantisch NET van angst rond
de gehele planeet gevormd die de onwetendheid op Aarde alleen maar in stand
houdt. Ja ja, je hoort het goed: je gedachten maken dingen! Ze vormen constant de
werkelijkheid. Alles om je heen bestaat gewoon omdat jij dat wil, omdat jij dat daar
‘verwacht’ of ’creeërt’. Sommige dingen creeër je bewust, andere (de meeste) onbewust. De spullen die jou nu omringen zijn allemaal produkt van jullie en onze altijd
tegenwoordige scheppingskracht. Iets voelt hard, warm of koud aan omdat we dat
zo gewoon zijn. Omdat we dat willen of verwachten. Quantummechanika. Als alle
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mensen zouden samen komen en samen, in compleet geloof en in harmonie, als één
man zouden beslissen dat het morgen op de hele planeet een lekker, zonnig weertje
van 23° wordt, zonder ook maar één wolkje, dan zou dat gewoon ook zo zijn. De
kracht van het Universum reageert op onze intenties. Op onze wensen. Als vandaag de
gehele wereldbevolking ééndrachtig zou beslissen dat de wereldhongersnood morgen
voorgoed voorbij zou zijn, dan zou dat effectief ook zo zijn en zou het, als we dat zouden willen, broden en toespijs uit de lucht regenen. Letterlijk. Dit is nieuw en het is
waar jullie je bewust van moeten worden.
Mensen, we beschikken allemaal over zulke superkrachten dat we bergen zouden kunnen verzetten en planeten van hun koers zouden kunnen doen veranderen als we het
maar zouden willen. We zouden een paradijs op Aarde kunnen creeëren met liefde,
voorspoed en geluk voor allen want er is gewoon méér dan genoeg voor iedereen.
Maar jullie doen het niet omdat het jullie allemaal geen moer meer kan verdommen. En
waarom niet ? Jullie zijn compleet gebrainwashed door een handjevol individuen aan
de top die op hun beurt lakeien zijn van maar een paar grote families in de vierde
dimensie. Nee,‘t is weer niet waar zeker?! ’T zal nog misschien wel iets anders zijn,wie
weet ! Jullie worden constant ontkent, oerdom gehouden, op het matje geroepen als
peuters, belachelijk gemaakt, gemanipuleerd via frequentiebeheersing en vergiftigd via
je voedsel dat je toch maar slikt omdat je te lui bent om na te denken. Je bent zogezegd
een onnozel mannetje terwijl je sapperdeboere de hele kosmos bent ! Je bent al die lulkoek gaan geloven en je bent er al lang geleden mee gestopt om terug te vechten. ’Doe
maar !’ zeg je dan. ’ Als ik de lichten maar kan laten branden en de huishuur op tijd kan
betalen dan ben ik al lang content. De rest is mij om het even, hoor. ’Jullie weten verdomme allemaal maar al te goed dat er onzin aan de hand is en dat er veel meer mogelijk is dan er wordt gezegd want ik hoor het jullie al allemaal de hele tijd heel stoer verkondigen. ” Als ik maar eens dit of dat kon doen, als ik maar dit of dat had, dan, ja dan
zou je nog al eens wat beleven ,maar ach, het gaat nu even niet omdat ik er toevallig wat
krap bijzit ”. Dit en andere flauwe smoesjes. Shit zeg, WANNEER GA JE HET NU
EENS EINDELIJK DOEN? Ja,wanneer ga je nu eens foert zeggen tegen die pestmacht? Niet met wapengekletter en vuisten want zoals je al hebt gezien werkt dat niet.
Gewoon weglopen, negeren, laten tateren dat uniform. Ze hebben geen reet te zeggen
tegen je. Weet je wel wie je bent, zeg? Blijkbaar niet. Sinds de dag dat ik ben geboren
hoor ik niks anders dan stoere praat. In de straten, in de café’s, op het werk, in de scholen, maar er komt nooit iets van in huis. Tijd om wakker te worden en terug te vechten
mensen, en nog even lekker omdraaien is er niet meer bij hoor, daar is het ietsje te laat
voor geworden nu. Elk en ieder van ons is verantwoordelijk voor zijn eigen leven én
voor de hele toestand op de wereld en als je je iets anders laat wijsmaken en je neemt
dat excuse (want dat is het dan) aan om het allemaal maar aan een ander over te laten
omdat je er ‘toch niks aan kan doen’ dan ben je maar een zielige slappeling, hoor!
Klagen en zagen kan iedereen. Ben je ooit eens in India geweest of in Nepal? Niet als
toerist, maar gewoon onder de mensen. Zou je eens moeten doen, dan verander je zo
van gedachten. En als dat dan nog niet gebeurt ben je werkelijk een dwaas wiens hart
volledig koud is. Als je dat wil blijven, mij best, maar dan ben toch amper een écht
mens.
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In werkelijkheid zijn we zulke supergoden die echt alles voor elkaar kunnen krijgen,
maar het is jullie allemaal uit je hoofd gepraat om je ervan te weerhouden dat je de
Wereldleugen zou doorhebben. Het werd allemaal afgedaan als ‘ fantasie en sprookjes waar zgn. échte mannen en vrouwen toch niet meer in geloven, zeker? ’ Dat is
goed genoeg voor kinderen, maar als ‘volwassenen’ wordt je geacht de hele tijd te
faken, te doen alsof je gelukkig bent, te liegen tegen de sterren op en alleen maar
met geld verdienen bezig te zijn en af te tellen naar je dood. Zielig hoor. Denken jullie nu écht dat de kinderen, tieners en de hele jeugdcultuur dat niet door hebben?
Beter kijken en luisteren dan maar want ze spreken over je, ze hebben het over je.
Over je ‘gedoe’. Waarom is er in jullie wereld zoiets als een ‘generatiekloof ’, denk je?
Denk je echt dat dat normaal is?
Het is niet omdat jullie naïef zijn geworden dat de kinderen het ook zijn, hoor. Maar
als ze niet oppassen worden ze net als jullie, en dat vooruitzicht beangstigd hen zo
omdat ze zien dat het één grote wereld van leugens is dat ze gewoon niet anders
kunnen dan ‘dwars’ te liggen en te beginnen revolteren. Ze kunnen niet anders dan
jullie onzin straal te negeren want wat jullie voor zogenaamde logika houden is in
werkelijkheid waanzin. Het is een wereld waar je je bijna een freak moet voelen als je
eens midden op straat stil blijft staan om naar de wind te luisteren of naar 2 duiven
te staren. En de rest maar doordoen, bewegen, kopen, verkopen,sneller sneller,faster pussycat kill kill, flitsend leven, alles voor het imagootje, waaauw te gék gewoon,
en vooral: Doen alsof het allemaal niet écht is. Alsof het helemaal niet bestaat of
gebeurt en dat het toch gewoon doodnormaal is dat er zoiets als ‘wind’ bestaat die
de bladeren almaar in het rond tolt. Irriterend bijna.
Als een kind dan aan jullie vraagt hoe of wat het juist is, zijn ogen al fonkelend vol
verwachting het antwoord afwachtend, zeggen jullie dan dat het de wind is en dat er
niks speciaals aan is. Tof,zeg ! En zo wordt dat kind, als het niet oppast, een even
saaie volwassene. Misschien is de wind wel een goedaardige,voor jullie onzichtbare,
dinosaurus die de hele tijd met jullie wil spelen. Heb je daar al eens aan gedacht?
Misschien zou je dan wel manieren kunnen vinden om hem te vangen en hem in de
zoo te zetten en er veel geld voor vragen. Verder komen jullie blijkbaar toch niet. Of
opeten, met een jagersausje op zondag. Jullie eten altijd alles op wat je niet begrijpt.
‘Het leven is niet meer mysterieus, alles is zogezegd al ontdekt en wat we niet weten
zullen we wel nooit te weten komen tenzij na de dood, en daarmee uit. ’ zeggen jullie altijd. Dat is wel een heel gemakkelijke smoes om niet meer van je zetel te komen
en dat pilsje eindelijk eens neer te zetten, zeg !
Wel, als jullie’volwassenen’ (psychische wrakken)de wereld niet willen veranderen
en je kracht terugeisen dan zullen de kinderen het wel doen. Ze zijn trouwens al
vollop bezig en worden constant gestimuleerd om moedig verder te doen door hun
helden: de hele pop/rock-subcultuur, die wordt gevormd door honderdduizenden
mensen (familie van Licht) die resoluut ook hebben geweigerd om mee te doen aan
jullie waanzin. Mensen die op zoek zijn gegaan naar de échte waarheid, vaak met
veel chaos, drugs en verwarring en die moedig hun eigen weg zijn gegaan. Een weg
van schoonheid, echtheid, avontuur, rockconcerten en reizen. Een weg die het, alle
ongemakken ten spijt om er te geraken, tenminste allemaal de moeite waard maakt:
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De weg van de totale vrijheid. Om altijd te doen wat je zelf wil, te zeggen wat je wil,
je in te zetten voor een betere wereld voor je kinderen en voor jezelf, een weg waar
je rustig stoned kan worden van een joint als je dat zelf wil (wie heeft daar in godsnaam ook maar iets mee te maken dan alleen jijzelf ? ). En dat is wat ze ook aan de
miljoenen kinderen willen zeggen op de planeet Aarde. Daarom zijn het rebellen
geworden in een fucked-up wereld, daarom zijn het helden, voorbeelden, en worden ze en mass gevolgd door jullie ’onhandelbare’ jeugd. Daarom trekken rockconcerten of raves tienduizenden mensen. Ze motiveren en inspireren hen op de meest
liefdevolle en respecterende, ongedwongen manier om ook hun eigen weg te gaan
en de leugens niet te slikken van de grote mensen als ze opgroeien want dan is het te
laat en zijn ze in de macht van de Anunnaki. Daarom heeft deze cultuur ook zo veel
aantrek en zien ze er nog verduiveld cool uit ook, want dat zijn ze gewoon ook. Ze
moeten wel, anders sterven ze. Dat is één van de gelukkige neveneffecten van je
eigen leven naar believen te leven. HipHop is ook zo’n ultra-belangrijk onderdeel
geworden van de wereld in z’n geheel. Er zijn een paar groepen die echt koppen met
spijkers slaan. Eminem, Spooks, Outkast, Ice-T (Ice rules), Wu Tang Clan, Xzibit. .
. weten allemaal waar ik het over heb en het zijn de sjamanen van vandaag als je ‘t mij
vraagt. Meestal ga je voorbij aan de tekst omdat die mannen zo’n verduiveld snelle
rhymes hebben, en besef je niet waar ze over rappen. Geloof me, luisteren én
begrijpen van rapteksten in z’n geheel is een discipline op zich en zou eigenlijk op
school moeten gegeven worden. Als je er in slaagt, slaag je erin het leven te begrijpen en mee te stromen met de Beat. HipHop bevat sleutels, man!
Ze proberen eigenlijk ook jullie (ik heb het nu even tegen de saaie volwassenen) te
bereiken hoor, maar jullie zitten te vol met vooroordelen en kunnen dus niet echt
horen wat de rock en techno en drum ‘n bass (de watte?) te zeggen heeft. Voor jullie
is dat alleen maar lawaai, maar in feite is het een soort van geheime universele taal
die iedereen kan verstaan als ze maar willen. De jongeren doorzien de leugens van
op kilometers afstand. Ze hebben er nog een zesde zintuig voor en zijn nog redelijk
puur. Daarom zijn het ook kinderen en jonge volwassenen, ze staan nog helemaal
open voor de mogelijkheid van toverkunst en zijn nog niet zo bevooroordeeld. Ze
gaan niet langer meer werken, ze trekken niet meer naar jullie o zo heilige oorlogen,
ze gaan minder en minder naar school, ze zien in wat een onzin het allemaal is en
vertrouwen het voor geen haar meer. En ze hebben gelijk. Ze maken liever plezier
en muziek, vissen de verborgen waarheid uit en worden intergallactische rebellen.
En dat is een heel goed teken want zo hoort het ook. Dus als je wil stoppen met te
leven als een levende dode, begin dan te veranderen, observeer en leer van kinderen, ga eens naar techno-raves (alle leeftijden), rol eens een reuze joint (d. i. één
manier) en laat je helemaal gaan, misschien (wellicht) gaat er dan vanalles in je
open, kan je alles ietsjes ruimer beginnen zien, komen er diepverborgen inzichten
naar boven, waarschijnlijk na eerst geconfronteerd te zijn geworden met je eigen
weggestopte doodsangsten en verlegenheid en je het idee zal hebben dat je godverdomme in de reet van de duivel bent terechtgekomen, of wat?! (Dat is exactly
waar je door moet als je het licht wil bereiken, knul, maar maak je geen zorgen,’t
loopt wel los ! )
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Vraag raad aan je hogere zelf, die je constant in de gaten houdt en het wijze, raadgevende deel in je is dat je meestal gewoon negeert omdat je het allemaal wel beter
weet. Het is datgene wat je “normaal zijn” kan noemen, wat je als vanzelf denkt en
voelt en doet, je goede raad aan jezelf die je meestal toch niet volgt omdat je je
schaamt of verlegen bent en niet durft te doen ( “Wat zullen de anderen wel niet
zeggen?”). Je uitdagingen in het leven, datgene wat het leven de moeite waard
maakt. Het nieuwe.
Weet:Gedachten zijn energie en als je lang genoeg en overtuigd genoeg aan iets
denkt wordt het gewoon werkelijkheid omdat je dat idee rechtstreeks uit de Absolute ideeënwereld haalt, de plek waar we allemaal ooit één waren en waar ik je al over
heb gesproken. Dat geldt zowel voor negatieve als voor positieve ideeën ). In feite is
alles, alles wat je ziet en wat er bestaat, het resultaat van een gedachte die daar ooit
voor verantwoordelijk was. Kan je ook nagaan!
Met je gedachten kan je dus alles maken wat je maar wil.
A-L-L-E-S (Ook al zal dit natuurlijk als heiligschennis worden verklaardt door die
godsdienstfanaten die dat recht alleen voorbehouden aan G).
En neem het dus maar gerust van ons aan want dat is een essentieel keukengeheimpje van de spelmeesters. Anders hadden we dit alles niet kunnen maken.
Het Net van angst dat rond de hele planeet hangt heeft tot gevolg dat we afgezonderd blijven van de rest van de Goddelijke wereld. Want het is zo dat er constant
levensbelangrijke informatie over het leven en vooral veel licht en liefde naar elke
planeet wordt gestuurdtd in de vorm van lichtstralen, afkomstig van ontelbare zeer
liefdevolle zonnen en sterren die eigenlijk levende wezens zijn met daarop vrije en
prachtige lichtbeschavingen die weten wat goed is en die planeten zoals vb. de Aarde helpen met hun verdere evolutie. Van die zonnen en sterren komen wij, de spelmeesters. Voor de Aardbewoners, die nog niet zo goed weten hoe alles ineensteekt,
zijn het ‘gewoon zonnen en sterren’ maar als je meer te weten komt over het werkelijke leven, weet je dat al het licht die die zonnen afgeven in werkelijkheid pure Goddelijke liefde is die wordt uitgestuurt van de daarop wonende verlichte beschavingen. Werelden van onbeschrijfelijke pracht en geluk. Wil je daarop kunnen wonen
zal je bewustzijn in een veel hogere staat van zijn moeten verkeren om zo in de
Hogere dimensies daar te kunnen leven. En het is de bedoeling dat de Aarde en heel
het universum nu ook zo gaan worden. De Aarde gaat een zon worden ! Kijk maar
eens naar de films “2001, a space odyssee” en ”2010, the year we made contact ” als
je wat meer van dat concept wil begrijpen.
Maar door het Net kan al die informatie de Aarde en de Aardbewoners niet bereiken. Het net is te dik en de stralen kunnen er niet door, al is het wel zo dat er al serieuze gaten in beginnen te komen en bereikt sommige informatie de Aarde wel. We
zitten in de zwitsere kaas-fase. Niettemin doet er zich een levensgevaarlijke situatie
voor hier en daarom draait alles op Aarde zo dol. Er kunnen geen nieuwe ideeën ten
volle door komen,dit met superverveling en mega-saaiheid tot gevolg. NoFun!
Dus als je wil evolueren en vliegen, begin dan maar al met je helemaal open te stellen voor de nieuwe energie door een open geest te kweken voor alles wat zogezegd
niet mogelijk is want wat het ook is waarvan er is gezegd dat het niet bestaat: Het
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bestaat ! Want hoe zou het anders kunnen dat het in je gedachten komt en je erover
spreekt en je zegt dat het niet bestaat (al wil je wel). Je hebt het net gecreeërd ! Bekijk
het zo: Stel dat er ook maar iets in het bestaan niet mogelijk zou zijn. Dat vind ik
toch wel flink frustrerend hoor, meneer de minister, en dan is het bestaan niet
oneindig meer en bijgevolg niet meer perfect (terwijl wij daar nog altijd wel vanuit
gaan) want dan is er een beperking. Een beperking omdat iets zogezegd niet mogelijk is, maar dat toch al in je fantasie bestaat. Dat kan toch niet en het spreekt zich
dan toch tegen? Want het bestaat al wel: in je fantasie ! En trouwens: wat is fantasie
in werkelijkheid? Is het niet iets wat je wil dat bestaat, een droom, rechtstreeks
afkomstig van de ideeënwereld, met de bedoeling om hier gemanifesteerd en ervaren te worden? dus.. ...
Aarde houdt op dit moment alles tegen in het Universum ( je hebt geen idee !). Het
is als een heel groot verkeersongeval op een heel belangrijke, drukke autosnelweg;
alles stopt en iedereen verveelt zich steendood en wil zo snel mogelijk naar huis.
Wat een ellende ! De Aarde is een botleneck geworden.
De Aardbewoners ervaren het leven op Aarde als vervelend, doelloos en saai en
hebben eigenlijk de moed al opgegeven en gaan uiteindelijk dood, (dat hoort zo volgens hen) en men voelt zich, ondanks alle gadgets zoals GSM’s, snelle auto’s, luxueuze huizen. . . eenzamer dan ooit, verlaten, zinloos ronddolend, tijddodend en
afwachtend op een planeet die op haar beurt ook weer zinloos ronddoolt in het
oneindige duister. Althans, dat denken ze. Tja, van die gedachten wordt je inderdaad
nogal depressief.
To the rescue
Daarom hebben wij een groot reddingsplan opgesteld in het “grote spel”, want dit
hadden we natuurlijk allemaal allang voorzien aangezien we alles zelf bedacht hebben.
Een plan waarin een deel van de spelmeesters (miljoenen en miljoenen doorheen de
geschiedenis) werden en worden geboren op Aarde (nu meer dan ooit ) in gewone
mensenlichamen (als briljante vermomming, omdat we niet meteen mochten herkend worden door de familie van duisternis. Anders zou het rap gedaan zijn, maar
normaal gezien zien we er heel anders uit. We kunnen eigenlijk in onze dimensie
elke vorm aannemen die we maar willen ). (ik vindt dat ik teveel tussen haakjes
begin te schrijven).
Alle spelmeesters zien er dus als gewone mensen uit maar staan in rechtstreeks contact met de goddelijke bron van kennis, liefde en waarheid, tenminste als ze zuiver
leven en als ze op zoek zijn gegaan naar de waarheid, en zo krijgen we dan via onze
gevoelens en eerlijke gedachten informatie binnen van andere delen van de familie
van het licht die in de hogere dimensies leven. Zo brengen we die informatie op
onze eigen manier dan toch in deze van kennis afgescheiden wereld. We zijn meesterinfiltranten die vastgezette systemen, zoals deze, loswrikken. En daar zijn we
heel goed in. Het is ons beroep. We kennen de menselijke drijfveren, op welke twee
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uitgangspunten ze hun keuzes maken. We weten hoe we ze moeten aanpakken, hoe
ze reageren zullen vanuit hun ego (want dat is eigenlijk zo voorspelbaar), we kennen
hun gevoelens, hun angsten, hun dromen, hun wanhoop en frustraties, hun excuses
als de onze want we hebben het allemaal al zelf eens een keertje mogen meemaken
en we zien los door de mensen hun façades heen (dan verschieten ze meestal wel, of
ze ontkennen in alle talen en maken hun harnas nog wat imposanter waardoor ze
nog minder lucht en helderheid krijgen).
We drukken onze kennis uit en verruimen zo de gedachten van de Aardbewoners
over het leven. ’T is te zeggen, we proberen om voorbeelden te zijn, tonen de weg,
geven ze nieuwe informatie, zoals dit verhaal waar ze nog nooit van gehoord hebben en wat ze te gek voor woorden vinden, maar wat ergens toch ook wel steek
houd. Ze zeggen dan tegen elkaar dat ze er toch geen barst van geloven en dat het
allemaal flauwekul is, (uit angst om voor gek verklaard te worden) maar heimelijk
hoopt men toch stilletjes dat het allemaal waar is want het is spannend en avontuurlijk en zinvol en wat te denken van verklarend en ook hoopvol?!
Hoe dan ook zijn het antwoorden, en zo veranderen de gedachten van de mensen
en gaan ze alles minder als vanzelfsprekend en saai vinden en uiteindelijk vragen
beginnen stellen en hopelijk (zeer waarschijnlijk) geïnteresseerd geraken. En zo veranderd de wereld.
Dat was en is nog altijd het plan van de gigantische familie van het licht. Het is de
tijd dat alle geheimen worden onthuld en dat iedereen te weten komt, op alle mogelijke manieren, dat er met hen wordt gesold en dat het leven een pak interessanter en
oneindiger voor hen is dan ze wel denken. En of ze nu eindelijk eens in de speeltuin
willen komen mee spelen met de andere kindjes, in plaats van heel de tijd goud te
liggen graven, want we missen ze zo. We missen jullie zo!
Ons reddingsplan begon in het jaar 0.
2000 jaar geleden weeral, doordat Christus als eerste van onze familie naar de Aarde
kwam en alles op z’n kop zette in een tirannieke wereld. De Anunnaki wisten dat er
iets aan de hand was, want zij voelden een groot ongenoegen en opstand onder de
mensen groeien aangemoedigd door Christus die de mensen liet zien wat er allemaal meer was in het leven. Hij was een mens die de negen dimensies tegelijkertijd
in één persoon uitdrukte, dus het (??? - maar lees nu toch eens voort,verdomme,in
plaats van al direct te beginnen flippen en het boek toe te willen slaan als ik het effe
over Christus wil hebben. Wees gerust ik ga hier niet beginnen verkondigen de het
zoneke u wel zal redden enzo. Die tijd is gedaan. - )Bon, het was één enorme energie
die zomaar eventjes in een vastgeroeste 3-dimensionele wereld alles kwam beïnvloeden. De Anunnaki maakten er, door middel van de kerk, één grote karikatuur
van en vertelden er weeral heel veel leugens over omdat ze wisten dat deze man
gevaarlijk was voor hun snode plannetjes. Veel dingen die hij werkelijk zei en deed
werden gewoon doodgezwegen en andere dingen die hij nooit zou doen of zeggen
werden als zijn leer verkondigd. Zo werd de figuur van Christus een handig instrument om de mensen nog meer in het gareel te houden. Ze hoefden enkel hun macht
weer eens weg te geven door in Christus te geloven i. p. v. in zichzelf, en zo dierven
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ze weer niks. Zijn zogenaamde leer werd neergeschreven in een pamflet dat eigenlijk meer weg heeft van een wetboek waarin ook weer staat wat mag en moet,
genaamd: De Bijbel. Met alle gevolgen en oorlogen en vervolgingen van dien. De
mensen zagen hem als de vleesgeworden God en niemand was hoger of groter dan
Hem. Dat is waar, maar langs de andere kant hoeft niemand ook onder te doen voor
hem. Iedereen is gelijk. Dus waarom is het dan in de ogen van jullie grote kerkvaders zo’n heiligschennis om trots op te staan en jezelf rustig zonder blikken of blozen tot eenzelfde God te verklaren? Dat zou het allemaal een stuk makkelijker
maken. Dan zouden we allemaal van onszelf en van elkaar weten dat dat zo is, en
dat het goed is om zo over jezelf te denken, dan zouden er geen misverstanden
meer bestaan over het onderwerp God en zal iedereen zich eindelijk eens bezig
houden met te stoppen over God te praten en te ontdekken, door ervaring, wat het
is om zelf je eigen God te zijn, in plaats van desnoods met geweld, de andere ervan
te willen overtuigen dat hij toch echt wel in God gelooft en meent dat zijn God
beter is dan die van de ander. Wees je eigen God ! Dat is wat Chrisje eigenlijk wilde
duidelijk maken en dat is zeker hoe wij het bij ons thuis doen.
Niettemin zette Christus ons hele plan in gang, ook al werd hij totaal verkeerd
begrepen ( zoals de meeste kunstenaars ), en gedurende 2000 jaar kwamen er meer
en meer grote leraren naar de Aarde met allemaal dezelfde boodschap:
“Je bent meer dan je denkt te zijn, jullie zijn allemaal goden, zonder enige uitzondering, allemaal gelijk, allemaal winnaars ! Nou goed? Wordt wakker en neem je eigen
leven in je eigen handen want anders komt er van geluk niks in huis, doe gewoon
wat je wil, geniet van alles wat je doet, als het maar zinvol is en leuk, en wordt terug
onsterfelijk. Geloof niet meer in de leugens van beperkingen en angst en die je
jezelf hebt laten wijsmaken door de ervaring van eerdere gebeurtenissen. Je kan
het, wat het ook is dat je wil doen en zijn. Je kan het. Je bent God zelf, wat zou je dan
anders moeten zijn? Jeezess, man, amuseer je nu toch eens eindelijk ! Vooruit en
maak het nu niet meer zo moeilijk, a. u. b. ”
Tonnen informatie werden in de wereld gebracht door o. a. wat jullie ‘kunst’ noemen. Literatuur, schilderijen, kleuren, muziek (alle genres), films, beeldhouwwerken, architectuur enz. . . achter elk werk, wat dan ook, was een meesterbrein aan het
werk die zich openstelde voor goddelijke informatie met de bedoeling om de
wereld te helpen zich ooit te verheffen tot zijn eindbestemming. Allemaal kennis en
licht in een duistere wereld. Al moet het gezegd dat vele kunstenaars, hoewel leden
van de familie van het licht, zich lang niet compleet bewust waren van het hele plaatje. Ze waren uiteraard alles, behalve hun talenten, vergeten met hun geboorte en
velen werden in de loop van hun leven gekweld door angsten, twijfel en onzekerheid bij gebrek aan info. ’ Wat deden ze hier eigenlijk op deze rare planeet en had het
allemaal nog wel zin?’ Het waren vele vragen net zoals de andere Aardbewoners ze
hadden, alleen konden zij nog enige troost vinden in hun werk.
Velen werden dan ook gewoon gek of namen hun toevlucht in drank, drugs, vrouwen/mannen en andere uitvluchten om niet geconfronteert te worden met dat ver-
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schrikkelijke gapende gat. Een probleem dat zich in deze tijd meer dan ooit stelt.
Velen zijn zelfs nooit zover gekomen om simpelweg aan hun taak te beginnen en
werden gewone mensen en leidden een eenzaam en depressief leven, gefrustreerd
over hun gemiste kans, in deze pijn gestorven. Triestig, he? Anderen stonden dan
weer wel veel meer open ( kwestie van keuze en vertrouwen, hoor ) en voelden
intuïtief aan dat ze deel uitmaakten van een groter, verhevener doel en wisten zeker
dat hun werk zinvol was en dat ze zouden slagen, en genoten met volle teugen van
hun leven en hun werk en werden alom geprezen en bewonderd en werden als
genieën gezien, wat hen natuurlijk nog meer zin en kracht gaf om door te doen en
het goede te doen waarvoor ze hier op Aarde waren gekomen. Het zijn mensen die
zichzelf zijn, die hun diepste ziel uitdrukken en er één mee geworden zijn en zo als
voorbeeld voor miljoenen mensen fungeren. Het zijn de wakkere rebellen die integer en oprecht zijn omdat ze vreugde voelen in hun leven door net dat te doen wat
ze willen doen en waar ze van houden. Daarom zijn het de helden en goden van de
Aarde omdat ze iets ongrijpbaars en verloren gewaande puurheid vertegenwoordigen. Ze vertegenwoordigen de essentie van de mens: Creativiteit. De mens als
Schepper. En iedereen weet stilletjes dat het net dat is wat ze missen en terug willen
vinden. Daarom koestert iedereen de stille wens, zonder uitzondering ,om ooit ook
terug zo te worden. Net zoals hun helden, net zoals John Lennon, Marlon Brando,
Madonna, Elvis of Leonardo daVinci of Di Caprio . . , maar dan als zichzelf en niet
als onnozele kopieën. Het allemaal zelf maken. Ondertussen zijn in deze tijd wel
alle grote kunstenaars van de afgelopen 2000 jaar terug op de Aarde geïncarneerd
om het einde van het grote spel mee - te - maken en mee te maken, en dat is ook niet
zo verwonderlijk als je ziet wat voor een gigantische kunstexplosie er nu is. Een
nooit eerder gezien festijn van waarheid, schoonheid en muziek. Je kan gerust spreken van een tweede Renaissance, veel groter dan die van de 14de en 15de eeuw in
Europa. Dat was nog maar een eerste aanzet. Een fond.
De mensen leerden dus schoonheid kennen, en waarheid, iets hogers, Goddelijkers
waar ze zich in konden herkennen, dat hun geest verruimde, en zelfs als ze er niet
aandachtig naar zouden luisteren of naar keken zou er toch vanalles veranderen in
hen en in de wereld omdat elk kunstwerk bepaalde codes in zich herbergt, pure wiskunde, bedoeld om het systeem te beïnvloeden en te veranderen, dag na dag, jaar na
jaar, eeuw na eeuw.
En zo veranderd langzaam maar zeker de frequentie van de Aarde, steeds hoger en
hoger, alles beïnvloedend wat er bestaat en zeker de Aardbewoners zelf die elke dag
evolueren en bewuster worden, totdat de ultieme Frequentie is bereikt. De frequentie van de waarheid.
DE LIEFDESFREQUENTIE.
En dat is de bedoeling van dit spel.
Dat is het Eindpunt, maar tegelijkertijd is het ook weer een beginpunt.
We zullen eindelijk eens allemaal op dezelfde ‘golflengte’ komen en we zullen ten
volle weten waar de anderen het nu eigenlijk in godsnaam over hebben, omdat we
het in de eerste plaats bij onszelf zullen zien. Gedaan met de misverstanden.

34

1

Het is zelfs zo dat dit heel concreet wordt als je weet dat er tegen 21/12/2012 minstens 144. 000 mensen zullen moeten zijn die zich hebben opengesteld om hun
Hoogste Zelf in de fysieke wereld, in hun lichaam te laten neerdalen en zo het christusbewustzijn te belichamen. . Deze 144. 000 wezens, die er al héél lang geleden
mee hebben ingestemd om deze taak op zich te nemen en om in deze tijd te incarneren en tot een bepaald punt in hun evolutie zouden zijn vergeten wie ze zijn om het
zich later weer bewust te worden, zullen zo verlicht worden en ascenderen en elk van
die wezens zal in staat zijn op zijn of haar beurt 144. 000 andere mensen te doordringen met waarheid en kennis, ze mee te nemen naar de hogere dimensies van bewustzijn. Zo zal er een quantumsprong in bewustzijn worden genomen en zal het mogelijk zijn dat er 20. 736. 000. 000 mensen, wezens. . . ‘ascenderen’ naar de hoogste
regionen. Pas als dit gebeurt zal er sprake zijn van de ” Tweede komst van christus
voor de massa ”.
Op dat moment zal het domino - effect zich voordoen en zal er een verlichte golf
van Goddelijke energie door heel de planeet en haar bevolking gaan en het zal automatisch de donkere rijken waar de Anunnaki heersen vernietigen met zijn allesdoordringende liefdesgolf. Het duister zal licht worden. Dan zal het NET dat de
Aarde omgeeft volledig worden opgeblazen en zullen de volledige galactische coderingen en informatie de Aarde weer kunnen bereiken. Denk eens even na over dit
machtige concept. De Aarde zal eindelijk vrij zijn en zal zich weer verbinden met
zijn sterrenstelsel: de Pleiaden, waar jullie zonnestelsel het achtste en laatste zonnestelsel van is dat verlicht zal worden.
Daarom hebben jullie nu ook heel veel hulp van de Pleiadische beschavingen: Merope, Taygeta, Atlas, Maya, Electra, Coele en Alcyone.
De Aarde zal als levende bib terug worden verbonden met de andere 11 bibliotheken en er zal een reusachtige golf van liefde en vreugde door heel de melkweg en
uiteindelijk door het hele universum gaan. Dit zal onmiddellijk al het overgebleven
karma in jullie zonnestelsel omzetten in puur licht. De dimensies zullen allemaal
terug met elkaar worden verbonden en ontelbare, liefdevolle wezens zullen neerdalen uit de ruimte, of gewoon ineens te zien zijn in andere dimensies, omdat je ze dan
zal kùnnen zien, om jullie allemaal te feliciteren en om het Feest bij te wonen, en
zich met jullie te verenigen.
Er heeft zich in het bestaan nog nooit zoiets groots voorgedaan als wat er nu aan de
hand is en staat te gebeuren. Het is niet zo dat het misschien zo zal zijn. Neen, de
gebeurtenissen zijn onontkoombaar en zijn al sinds miljarden jaren in voorbereiding: het wordt een planetaire en universele ascensie, een mega-sprong in bewustzijn, en heel het universum is er op dit moment, bewust of onbewust, mee bezig.
Met niets anders. Het is the next big thing. Stel het je voor ! Je zit midden in 1 groot
intergalactisch avontuur terwijl je misschien altijd dacht dat dat alleen in films
gebeurde, met andere mensen. De films over dit onderwerp moeten en zullen nog
gemaakt worden, want het is een interplanetaire wet dat elk mens, elk wezen in haar
of zijn leven, hoe dan ook, op de hoogte moet worden gesteld van de op handen
zijnde gebeurtenissen op het breukvlak van twee cycli, waar op de planeet en in welke situatie ze zich ook maar bevinden. Het is een erg feestelijke tijd, al zou je het
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misschien niet zo zeggen, maar de dageraad is altijd het diepst net voor het ochtendgloren. En als je wat beter om je heen begint te kijken houdt het allemaal steek
want, ook al is er veel ellende in de wereld, toch mag je nooit vergeten dat er tegelijkertijd evenveel goede dingen gebeuren. Je kan beginnen opmerken dat de feestelijkheden al sinds een jaar of 50, na de laatste wereldbrand, al danig in de lucht hangen. Begin vb maar eens naar de diepere betekenis van de alomtegenwoordige
reclameboodschappen te kijken: ”Bevrijd jezelf, Het leven is de weg, Iedereen is
origineel op zijn manier, Herbron jezelf, Just do it, Vrijheid !, The sky is the limit,
Imiteer niet maar innoveer, enz. . . ” Ja, de familie van licht is overal, ik zei het je, ook
in reclamebureau’s waar al die verlichte hippie’s van de jaren ‘60 nu in werkzaam zijn
( “verander het systeem van binnenuit!” ). Boeddhistische slogans waar je jezelf bij
afvraagd wat het in ‘s hemelsnaam nog met die frisdrank of dat parfum te maken
heeft. Niets gebeurt bij toeval en het is één groot plan waar men zich intuïtief bij
aansluit en wat naar gevoel van innerlijke waarheid wordt gevolgd. Het is één grote
groeiende familie. En dat gaat maar door tot we terug allemaal één zijn. We zijn
vastberaden. Niets of niemand kan ons stoppen.
Er is al onvoorstelbaar veel feest, muziek, schoonheid, ontspanning, pracht en plezier aan de gang. Kijk maar eens naar het fenomeen radio ( 24u/24U ). Merk eens
op hoeveel concerten, fuiven, optochten. . . er niet zijn. Constant en overal ter
wereld. Dit gebeurt niet zomaar, het gebeurt wel degelijk nu omdat het meer dan
ooit allemaal staat te gebeuren, en het is nog nooit in de geschiedenis zo geconcentreerd geweest. De voorbereidingen van Het Feest worden intenser en zijn een feest
op zich. Maar wat totnutoe ontbrak was een kader waartegen je dit alles moet begrijpen. Daarom lijkt het alsof het allemaal onsamenhangend is en het niet zoveel te
betekenen heeft en het ’gewoon maar iets van deze tijd’ is.
De mensen voelen het tot in hun tenen en elke dag groeit het aantal feestneuzen
(dat nog maar de voorbereiding is ) met duizenden.
Mensen die er de brui aan geven en definitief kiezen voor een alternatief feestleven.
Ze gaan snowboarden of surfen of beginnen een groep of gaan jongleren in het
cirkus of tekenen en schilderen of vrolijken de stadse boel wat op met graffitiboodschappen. Dat zijn de ontwakende boeddha’s. Party on, dude. Check it out.
Kijk maar naar fenomenen als de jaarlijkse kleurrijke techno Love Parade in Berlijn.
Veel andere mensen denken dat dat decadente uitingen zijn van een op hol geslagen
jeugd die bezeten is door de duivel, maar dat is onzin. Er zit iets anders achter. Veel
onschuldiger allemaal dan je zou denken. Daardoor is er ook nog nooit zoveel frustratie geweest bij de andere kindjes die dat ook wel voelen maar die bang zijn dat ze
alles zullen missen en gefrustreerd, wild in het rond beginnen te schieten of vaster
gaan houden aan wat ze kennen, of een oorlog met hun buurland ontketenen: de
massa.
Help ze maar zoveel je kan i. p. v. ze te veroordelen of uit te lachen (daar zit jullie
ware uitdaging in, om elkaar, in volledige vergeving, aanvaarding en begrip en
mededogen, als vrienden te helpen naar het licht. Dat vergt een stuk meer inzet
van je maar is wel meer de moeite waard en goed voor je c. v. als je als écht mens
wil verder gaan).
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Weet je, je mag jezelf feliciteren dat je hier nu op Aarde bent als jezelf, in dit verhaal
en dat je jezelf tot deze kennis hebt gebracht want dat wil zeggen dat je al een lange
weg hebt afgelegd en dat het einde in zicht is, dus ga asjeblieft moedig voort en doe
wat er voor nodig is om mee te ascenderen en op het Grote Feest aanwezig te zijn
want je bent van harte uitgenodigt en je wordt door ons allen zeer geliefd. Het meemaken van het feest gebeurt alleen als je er zelf voor kiest om er te zijn. De werkelijkheid zal zich opsplitsen en er zullen twee Aardes zijn: één die wordt vernietigt en
één die één prachtige zonnebeschaving wordt. Het hangt van jou, en alleen van jou
keuze af in welke van de twee je terecht komt.
Deze tijd is heel kritiek en in een verre toekomst staat deze tijd bekend als de
legendarische Eindtijd op de Aarde. Het klinkt misschien bizar voor jullie, maar er
wordt in ontelbare andere buitenaardse beschavingen de “Grote legende van de
Aarde” verteld . Over hoe de legendarische mensengoden (jullie) het weeral eens
klaar speelden en zichzelf en de Aarde en al de rest bevrijdden van de slavernij en
zich herenigden als één groot Meesterras. Er worden heldenverhalen over ons mensen verteld, over hoe we pure angst transformeerden in pure extase. We hadden er
gewoon genoeg van. Alleen jammer dat zo weinig mensen dit beseffen maar daar
zal zeker zeer snel verandering in komen.
Op dit moment is de Aarde het absolute middelpunt van ons Universum. This is
where the action is. En het is een absoluut voorrecht om hier nu te zijn want we zitten allemaal op 1ste rij. We zijn er gewoon, dude!
Er zijn vele vele wezens die maar wat graag in je schoenen zouden willen staan maar
genoegen moeten nemen met een kijkplaatsje op de tribunes in de andere dimensies. Van heinde en verre komen buitenaardsen nu afgezakt naar deze blauwe planeet om het spektakel bij te wonen en om het met hun eigen ogen te zien of de
legenden waar zijn. Het nieuws verspreid zich razendsnel in de hele kosmos en
meer en meer beschavingen horen over de Aarde, het verborgen Koninkrijk, over
de bevrijding en over hoe dat het hele bestaan zal beïnvloeden. Ze komen ook om
mee te helpen waar het kan. Om te leren, om te herenigen. Om getuige te zijn van
datgene waar zij nog totaal geen flauw benul van hadden dat het mogelijk zou zijn:
nl. dat de angst en de beperking en de pijn kán getransformeerd worden in pure
vreugde en liefde. En de mensen, wij, zullen het doen. Wij allemaal kunnen een
voorbeeldfunctie vervullen door ze de weg te tonen en als eersten onszelf te bevrijden. En de rest zal dan volgen.
Geloof het of niet, maar op dit moment hangen er duizenden ruimteschepen en
moederschepen rond de Aarde in de, voor ons, schijnbaar onzichtbare wereld en
reken maar dat onze regeringen er weet van hebben. Het is tijd om text en uitleg te
vragen en onszelf te herenigen als “De mensheid van de planeet Aarde ”. De mensheid die resoluut weigerde om tenonder te gaan in waanzin en destructie en aantoonde dat we wel degelijk slimmer kunnen zijn dan wat men ons eerst had nagegeven. Het is tijd om hulp te vragen aan de anderen in de ruimte en het is zeker tijd om
ons met onze duistere kant, de familie van duisternis, te verenigen, te vergeven en
verder te leven als vrienden, broers en zussen, familie van liefde en licht. Tijd voor
genezing.
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Kick it!
Dus als je wil, als je intuïtief het gevoel hebt dat je altijd al een beetje een “rare” bent
in deze onrare wereld en je voelt dat je wel eens één van de 144. 000 pioniers zou
kunnen zijn, of wil zijn, ga er dan voor ! Wordt eindelijk eens professionele freak.
So what? Wie weet, misschien ben jij ook één van de spelmeesters. Dat kan. Hoe
kan je dit te weten komen? Geen idee. Als je min of meer voeling hebt met waar dit
boek over gaat, en je hebt zoiets van: ‘het is volslagen mesjogge maar, mijn god, er
zit iets in. Ik denk dat ik er iets van snap!’, dan zit je al aardig op de goeie weg. Als je
het niet weet dan is het een taak op zich om te weten te komen wie je bent. Maak
het bijwonen van het feest tot je levensdoel en doe wat er voor nodig is en treed toe
tot een gigantische familie met één groot doel. Inspireer anderen om hetzelfde te
doen. Verspreid het verhaal. Want we kunnen iedereen goed gebruiken om de tijd
van het licht, Het Gouden Tijdperk op Aarde, tot een feit te maken (Ik begin hier als
een tv-predikant te klinken die dringend een paar miljoen nodig heeft. Nog even en
ik begin te zingen. ).
Wees er gewoon op gericht om je hoogste kunnen te bereiken, ga naar de top van
kennis en daal dan terug af om de mensen die nog niet durven, te inspireren om het
zelfde te doen.
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3. REBEL
De planeet is nu al een hele tijd in de handen van enkele families van de duisternis.
Maar dat betekent zeker niet dat de Aarde de hele tijd volledig gespeend is gebleven
van Goddelijke hulp want doorheen de geschiedenis is er, ondanks het Net, toch
veel informatieverspreiding van de verborgen waarheid geweest. Dit gebeurde op
zogezegde ‘alternatieve’ wijzen. Er moest wat geïmproviseerd worden om de informatie naar de mensen te brengen. En de mensen moesten het natuurlijk ook willen
zien ondanks hun neiging om al het onverklaarbare ofwel op te eten of af te doen
als kinderachtige sprookjes.
Zo hebben wij talloze beschavingen in de loop van de geschiedenis opgezet die
overgezet waren vanuit verschillende stersystemen waar ze hun oorspronkelijke
thuis hadden en die later op Aarde werden ingebracht en ’in de marge’ naast de
overheersende macht, de ‘officiële’ beschaving, bestonden. Ze bereikten allemaal
hoge idealen en waren meesters op het gebied van waarheid, schoonheid, kunst, het
met elkaar in harmonie samen leven, enz.
Het waren de Maya’s, de Azteken-Tolteken-Olmeken-culturen, de Egyptenaren, de
Aboriginals, de Balinese cultuur, de Hindoes, Tibetanen, Noord-Amerikaanse
indianen, Inca’s, Grieken. . . De zogenaamde ‘rebellenbeschavingen’. . Ze hielden
in de loop van de geschiedenis energie-doorgangen open in het collectieve bewustzijn en elke beschaving deed, ieder op z’n eigen manier, het voorbereidende werk
om de tijdsluizen, die sinds mensenheugenis gesloten zijn, ooit weer terug te openen. En dat tijdstip komt er nu aan. Ze bestonden een tijdje en verdwenen dan weer
even mysterieus als ze waren gekomen. Sommigen bestonden zelfs veel minder lang
dan jullie op school leren. Of ze werden verjaagd of vernietigd door de heersende
krachten aan wie de planeet toebehoorde. Jullie denken dat ze allang zijn uitgestorven maar op een andere plaats in de kosmos, de tijd zo je wil, bestaan ze nog steeds,
hoor. Ze bestonden hier meestal niet lang genoeg om serieuze voet aan de grond te
krijgen en dus lieten ze als deel van het meesterplan “aanwijzingen” na. Sporen,
hints, weetjes, nieuwigheden, vingerwijzingen. Essentiële informatie, geheime kennis voor planeten in gevangenschap. Totnogtoe, zijn het voor de Aardbewoners nog
altijd grote raadselen en officieel raad men eigenlijk maar raak naar de werkelijke
betekenis van vb. bepaalde monumenten. Er is zelfs een serieuze tegenwerking van
de gevestigde academische wereld (de Anunnaki) omtrent het achterhalen van de
werkelijke betekenis omdat men niet wil dat het uitkomt en worden er zo allerlei
bullshit-verhaaltjes rond verzonnen die de massa dan op school vanbuiten moet
leren en voor waar aan moet nemen, zonder ooit voor zichzelf te hebben uitgemaakt of er niet meer achter zit dan alleen maar een ‘graftombe’. Toch beginnen er
meer en meer mensen, die niet tevreden zijn met de officiële verklaringen, ze te
ontoereikend vinden, op eigen initiatief onderzoek te doen met hun eigen gezonde
verstand. En dat is goed want in deze tijd zullen ook de grote geheimen over de
raadselachtige beschavingen stuk voor stuk onthuld worden. En als er voldoende
mensen de aanwijzingen die achtergelaten zijn door deze beschavingen zelf kunnen

39

1

ontcijferen, snappen en er naar beginnen te leven, zullen ze de sleutel hebben
gevonden om op Aarde een verlichte paradijselijke wereldbeschaving te vestigen.
Dat is het geheim van al deze beschavingen: Het bevat de sleutel tot verlicht en eeuwig leven. Een leven van harmonie, vrede en totale vrijheid. Letterlijk.
En zij konden het weten want op hun thuis, in de sterren, wonen ze allemaal in een
Utopia.
Tussen haakjes, wat vind je van het spelgehalte totdusver? Je hebt vanalles, is het
niet?
Er zijn liefdevolle krachten, spelmeesters, planeten, interstellair reizen, Universums
in evolutie, avontuur, doel, er is buitenaardse geheime overheersing, slapende
Goden en Godinnen die niet meer weten wie ze ooit waren en aan geheugenverlies
leiden, leugen en waarheid, Buitenaardse verlichte beschavingen die nu heel nauw
betrokken zijn bij de ontwaking van de Aarde, een wereld van levende zombies waar
de mensen letterlijk uitgezogen worden en verrimpelen en stoppen met leven,
Engelen, we hebben geheimzinnige beschavingen die rebussen en puzzelstukjes
achterlaten: sleutels tot de bevrijding van jezelf en dus van de Aarde, onvermoede
krachten, de mogelijkheid tot eeuwig en gelukkig leven, een Eindtijd met zelfs een
einddatum, pratende natuur voor wie het horen wil, en natuurlijk een hoop liefde en
vergeving en vreugde. Er zijn zelfs heel heel lang geleden vergane hoogtechnologische wereldbeschavingen op de Aarde geweest die nu enkel nog legenden zijn. Nou,
ik vindt het al wel de moeite hoor. Wat mij betreft is het een echt avontuur, en dat
het de goeie richting uitgaat is zeker.
Maar soit, om verder te gaan, hoewel jullie moderne wetenschappers en archeologen geen onmiddellijk verband zien tussen de verschillende beschavingen is dat er,
als je wat dieper onderzoekt, zeker wel. Het zijn zogezegd volgens jullie ‘primitieve’
beschavingen wiens spirituele, astronomische en wiskundige kennis in de verste
verte niet kan tippen aan die van jullie nu. Wel, laat eerder het tegenovergestelde
waar zijn, want de bouwwerken zoals tempels, pramiden, monumenten die de
Maya’s, de Egyptenaren en de Cambodjaanse Khmer- koningen bouwden, getuigen
allemaal, zonder enige uitzondering, van een superieure kennis van de kosmos. De
astronomische berekeningen die ze konden uitvoeren en die belangrijk waren voor
de plaatsing en bouw van hun bouwwerken, de wiskunige kennis die ze bezaten om
ze met een ongelooflijke nauwkeurigheid op te trekken en de hoge graad van esthetiek en schoonheid kan je, bij nader inzien, toch moeilijk toeschrijven aan primitieve
culturen die, zogezegd volgens jullie ‘serieuze’ wetenschappers, net uit het stenen
tijdperk komen gekropen.
Denk nu eens even na ! Het is onderhand duidelijk aan het worden, mede door de
inspanningen van onafhankelijke onderzoekers, dat er veel en veel meer achter deze
beschavingen zit dan men totnutoe denkt.
We nemen even drie raadselachtige beschavingen: De Maya’s met hun tempels en
piramides in Teotihuacan, Mexico. De Egyptenaren met hun piramides en sfinx op
het Gizeh - plateau in Egypte en de Khmer met hun Angkor tempelcomplex in
Cambodja. Er zijn veel meer onderliggende kenmerken tussen deze drie tempel-
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complexen die toch totaal uit elkaar liggen ( zowel wat betreft hun plaats als in tijd),
dan je eerst zou vermoeden. Het is zo dat zeer oude geschriften en legenden van elk
van deze culturen verhalen over een raadselachtige inwijdingsschool achter de
schermen en die aan de grondslag lagen voor de bouw van die monumenten. Een
grote groep van Hogepriesters-astronomen die ingewijd waren in geheime kennis
en die de God - koningen, bouwheren van deze projecten, eerst een volledige inwijding gaven waar en hoe en binnen hoeveel tijd de tempels en piramiden gebouwd
moesten worden. Frappant is ook dat de priester- astronomen zowel bij de Maya’s
als bij de Egyptenaren gekleed gingen in mantels van luipaardhuid,versierd met
stippen die op sterren leken. Zo had je vb. in Egypte de ‘Shemsu Hor’, wat letterlijk
de ‘volgelingen van de God Horus’ betekent (Horus = de Zonnegod Ra,die met
het Pad van Ra, ’De Levensweg door de eeuwigheid van elke ziel’ beoogd ). De
hogepriesters kenden uiteraard de hele bedoeling van A tot Z en wisten dat deze
bouwwerken terwille van de mensheid stonden en dat het nodig was voor hun spirituele evolutie en uiteindelijk de Wereldwijde Ontwaking op het einde van het spel.
Ze kenden de ware betekenis achter alles. Ze gingen heel precies te werk, alsof het
één groot mysterieus plan bedroeg. En dat was het ook. Het was heel belangrijk en
het was een kunst op zich om het juist te doen. Na de inwijdingen gedroegen de
Khmer-koningen en Egyptische Farao’s van verschillende dynastieën zich als
gedreven mannen. Ze verklaarden zichzelf ’universele heren’, God-koningen, Farao’s, nadat ze terug ingelicht waren en bewust geworden waren van hun Goddelijke
Komaf en de taak waar ze in dit leven voor hadden gekozen. Het waren mannen
met een missie geworden, vastbesloten om de mensheid te helpen verheffen, uit de
duisternis. Uit onwetendheid en ellende, en die niet zouden rusten voordat hun
Heilige taak af was. Ze vervulden een plan dat al heel lang geleden was opgesteld en
volgden nauwkeurig de aanwijzingen op. Hun werk was liefdevol en vervuld van
een diepe genegenheid en mededogen voor de mensheid.
Het waren vooral mensen die veel meer waren dan, zoals jullie historici beweren,
’megalomane’ zelfverheerlijkers die reusachtige piramidevormige graftombes voor
enkel zichzelf lieten optrekken om zo aan het nageslacht te tonen hoe geweldig ze
wel moeten geweest zijn. Leuke verklaring hoor, maar misschien zijn het de historici
zelf wel die stiekum van een beetje megalomanie dromen en zo, vanuit hun eigen
jaloezie-projectie, een oordeel vormen (want dat is het wel) over zaken waar ze
eigenlijk echt geen flauw benul van hebben waar het nu wel over gaat en zich dan
maar, omdat ze zelf al het andere te gek voor woorden vinden, met grote autoriteit
verklaren dat zij en alleen zij de juiste antwoorden weten. De spelmeesters moeten
daar altijd wel een beetje mee lachen. Och, het zijn ook maar zielen die nog moeten
ontwaken, maar net omdat ze zelf in een ego-tripje zitten zijn ze zonder het zelf te
weten in de macht van de Anunnaki, die zich voeden met zulke angstgedachten, en
zijn zo een spreekbuis voor hen die niet willen dat het ware verhaal wordt verteld.
Hoe kan het ware verhaal nu ooit worden verteld aan de mensen als het altijd wordt
weggehoond? Dit kan niet en dat kan niet en zus en zo is onmogelijk. . . Tja,waar is
je open geest eigenlijk, meneer de Egyptoloog? Wees asjeblieft niet bang om je
mening te herzien of uit te breiden en in een wijdser perspectief te zien. Misschien
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zal je wat moeten bijstuderen in plaats van alle onverklaarbare zaken zomaar van
tafel te vegen omdat je kost wat kost je eigen terrein wil beschermen. Ik hoor je al
spartelen maar ontkennen heeft geen zin ! Dat komt allemaal een beetje dom over.
Je veroordeelt altijd datgene wat je niet kent en wat bedreigend zou kunnen zijn.
Dat is een logische verdedigingsstrategie, maar het is niettemin onzin. Het lijkt wel
alsof jullie er een kunst van maken om nieuwe invalshoeken botweg te ontkennen
en vol vooroordelen verder te doen. Het begint wel op te vallen (Heb ik nu uw
gevoelens gekwetst? ).
Het is echt opvallend hoeveel tegenwerkingen onderzoekers die alles in een ruimer
perspectief willen zien, krijgen van de gevestigde wereld. Alsof ze echt niet willen
dat bepaalde zaken in de openbaarheid komen en ze daarom angstvallig geheim willen houden. Dikwijls zijn ronduit kinderachtige en agressieve reacties niet van de
lucht. Zelfs scheldpartijen en bedreigingen komen voor.
Een andere overeenkomst is het opmerkelijke feit dat er in alle culturen blijkbaar al
een grote kennis van ‘precessie’ was,terwijl dit fenomeen pas in Europa ontdekt
werd in 100 v. Chr. door de Griekse astronoom Hipparchus. Althans,dat wordt
toch zo stellig in jullie geschiedenisboeken verteld terwijl er allang bewijs is dat dit
een verloren heilige wetenschap is die duizenden jaren daarvoor al werd beoefend
door culturen die zogezegd ‘te dom’ waren om hier iets van te bakken. Toch kan je
dit zien aan de wiskundige verhoudingen waar al hun bouwwerken op gebaseerd
zijn !
Even in ‘t kort: ’Precessie’ is de algemene term die de schommeling van de Aardas
aanduid. De Aarde draait rond haar as (1 maal per dag), maar die (onzichtbare)
Aardas,die schuin staat en 23°27’ afwijkt van zijn vertikale stand ( / ), draait dan ook
nog eens rond om haar eigen middelpunt en beschrijft zo een volledige (denkbeeldige) cirkel (in de lucht) na 25. 920 jaar. Door deze beweging lijkt het alsof de sterrenhemel aan het oog van de Aardbewoners voorbij trekt, hoewel het de schommelende beweging van de Aarde is die zo telkens een ander stukje hemel laat zien en zo
passeert elk teken van de hele dierenriem de revue. Het duurt dus 25. 920 jaar om
een volledige rondgang in de dierenriem (tweelingen,schorpioen. . . )te maken en
elke periode (vb. Vissentijdperk) duurt 2160 jaar. Van dit getal ( 25. 920 ) zijn een
reeks ‘meestergetallen’ afgeleid zoals vb 72 (25. 920:360°= 72 jaar per graad. ).
Dit is het meestvoorkomende getal. Vervolgens 36,54,108,144,180. . .
Het is op deze getallen dat al hun architectuur, van zowel de Maya’s áls de Egyptenaren áls de Khmer en nog anderen, gebaseerd zijn. Verbazingwekkend, als je
bedenkt dat jullie nog maar een paar honderd jaar geleden hebben ontdekt dat de
Aarde rond is, terwijl dat je, als je het fenomeen precessie door en door kent, onvermijdelijk eerst moest weten dat de Aarde ‘rond zijn as draait’ die op zijn beurt ook
‘ronddraait’. Zouden die ‘primitieve’culturen, die volgens jullie ‘te dom’ waren dan
al niet veel en veel langer geweten hebben dat de Aarde rond was dan jullie wel denken? Als je weet dat één cyclus bijna 26. 000 jaar duurt, en de hemel die dan tergend
traag maar zeker voortbeweegt, heb je dan enig idee hoeveel toegewijd en nauwkeurig waarnemingswerk van vele generaties het moet hebben geduurd om alleen nog
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maar tot deze ontdekking te komen. Het is niet iets wat je eventjes is opgevallen
want in één leven is het nauwelijks waarneembaar. Of ze moesten hun kennis van
een andere bron hebben gehad.
Een bron die je eerder in de sterren zult moeten zoeken. En als ze al zulke vergevorderde astronomische kennis bezaten in die ‘oudheid’, denk je dan niet dat ze ook
nog over andere, belangrijke spirituele kennis beschikten die ze jullie wilden meedelen in hun bouwwerken? Dat zou je toch rustig kunnen aannemen gezien de grote
vakmansschap en toewijding en nauwkeurigheid waarmee ze hun bouwwerken
optrokken. Waarom zouden ze er zoveel moeite voor hebben gedaan?Toch niet om
enkel indruk te maken op latere generaties? Dus neem deze beschavingen serieus,
ga er gerust vanuit dat er een bedoeling achter zit, je zou nog eens iets kunnen leren
wat nogal van belang is in deze tijd.
‘Toevallig’ of niet (wat je zelf wil) maar 25. 920 jaar (precessiecyclus) duurt ook de
meesterlijk opgestelde Maya-kalender, de’ Tzolk’in’.
Deze kalender, die nog steeds één van de allergrootste raadsels van de geschiedenis
is, beschrijft tot in detail de opkomst en ondergang van de grote wereldtijdperken
gedurende deze periode. Ieder van deze wereldbeschavingen stonden (en staat) in
het teken van een bepaalde ‘zon’ en die ook verantwoordelijk is voor de vernietiging
ervan, afhankelijk van zijn karakter. Zo stond de vorige wereldbeschaving,duizenden jaren geleden, in het teken van de ‘vierde zon’, godin van het water, en werd ze
aldus door het water wereldwijd verzwolgen. Er zijn in elke cultuur genoeg legendes
en verhalen over de zondvloed in een ver en onbepaald verleden en die verwijzen
naar dit grote 4e tijdperk dat nu enkel in een mythe voortleeft. Het is allemaal waar.
Het huidige wereldtijdperk is datgene van de ‘vijfde zon’. Het is de laatste op de
kalender. De kalender die na 25. 920 jaar, jawel, ook op 21 december 2012 eindigd.
Zo is er een volledige cyclus door de dierenriem beschreven en met deze datum eindigdt het Vissentijdperk en begint eindelijk het langverwachte Watermantijdperk.
Exact 25. 920 jaar duurt het ook voor jullie hele zonnestelsel om één volledige baan
rond Alcyone (de centrale zon van jullie sterrenstelsel) te beschrijven.
Op 21/ 12/ 2012 begint jullie zonnestelsel aan een nieuwe baan. Jullie (het hele
zonnestelsel) zijn de achtste en laatste ‘ster’ van een sterrensysteem dat de ‘Pleiaden’
wordt genoemd, deel van het sterrenbeeld Stier. Als je hieraan twijfelt moet je maar
eens naar de sterrenschilderijen van Van Gogh kijken. Hij wist dit intuïtief ook en
zag dit omdat hij ook deel uitmaakte van de Familie van Licht. Jullie wetenschappers, zoals o. a. Robert Stanley en Shirley Kemp, alsook de astronomen Paul Otto
Hesse, José Comas Sola, Edmund Halley en Friedrich Eilhelm Bessel. . . beginnen
jullie Pleiadische connectie ook nog maar net te ontdekken.
Die 8 zonnen (sterren) draaien rond één grotere zon: Alcyone (zij leidt de hele kudde).
Nu is het zo dat die overige zonnestelsels van jullie sterrenstelsel reeds hun ‘spirituele’ verandering hebben ondergaan in lang vervlogen tijden. Jullie zijn een deel van
de familie en reken maar dat ze jullie uiteraard niet zijn vergeten, want ze kunnen
gewoon niet verder met hun evolutie als één familielid nog in het duister zit.
Niettemin moeten jullie hoe dan ook door hetzelfde geboortekanaal waar zij ook
ooit door moesten om hun chaotische wereld te veranderen. Om een gelijkwaardige
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verlichte beschaving te worden en waardoor het gehele zonnestelsel eindelijk terug
verbonden wordt met de rest van het sterrenstelsel en daarom krijgen jullie nu alle
hulp van jullie broers en zussen van de sterren. Jullie zijn niet alleen ! Een gelijkaardig soort scenario voltrekt zich nu overal in dit Universum. Er is al een aanzienlijke
hoeveelheid informatie op de markt in de vorm van boeken, geschreven door geïncarneerde Pleiadiërs, Familie van Licht, die in rechtstreeks spiritueel contact staan
met deze beschavingen en zo informatie vanuit een veel hoger perspectief ontvangen en doorgeven. Maar ook in de muziekbizz barst het van de Pleiadiërs. Check it
out. Luister naar de teksten want het is je misschien nog niet zo opgevallen maar elk
genre heeft het maar over één ding: de liefde. Of het ontbreken daarvan en waar dat
toe leidt. Over die mysterieuze andere werkelijkheid die naar het schijnt dan toch
bestaat en waar iedereen zo naarstig naar op zoek is: het ultieme geluk. Uit de duisternis ontwaken in een sprookje. Dat noem ik nu de wijsheid die je helemaal niet
terugvind bij jullie zogenaamde wereldleiders (ook al pretenderen ze natuurlijk van
wel). Dat komt omdat ze gewoon niet weten hoe en het maakt dan ook geen deel uit
van hun dagdagelijkse leven. Hetzelfde geldt voor films. Visionaire lessen zijn het,
telkens weer, in welke vorm en als welk verhaal dan ook. Heb je enig idee welk een
psychologisch inzicht in de menselijke natuur er schuilt achter elke film? Onderschat het niet !
En wat te denken van de motieven van de regisseurs? Enkel voor het geld? Komaan zeg, denk je dat nu écht? Dan houdt hij er toch na twee kaskrakers mee op en
gaat hij op de beurs?! Maar ze doen het niet. En waarom niet? Omdat hij wel
degelijk de bron van alle geluk én van alle ellende kent en hij wil gewoon datgene
aan jullie laten zien wat jullie ook wel weten maar zelf niet zo meteen zien, laat
staan er naar leven. Waarom? Omdat ze, het zal je misschien verbazen, gewoon
het allerbeste voor je willen. Ze willen dat je ook gelukkig wordt. Is dat niet ontzettend lief ? Er wordt iets verteld, mensen! Maar jullie beschouwen het meestal
gewoon als ‘entertainment’, louter bedoeld om jullie harde bestaan wat op te luisteren op zaterdagavond terwijl er nochtans altijd een ‘artiest’ achter zit, zijn nestel af te draaien om jullie iets duidelijk te maken, je een spiegel voor te houden van
waar je in godsnaam allemaal mee bezig bent. Schrijvers of filmmakers en ook
akteurs moeten een groot inlevingsvermogen hebben en moeten vele emoties en
hun onderliggende grond (oorzaken) goed kennen, vanuit ervaring meestal, dus
onderschat ze niet. Begin asjeblieft te begrijpen dat er achter alles een diepere
betekenis zit, deel van een groot plan, dus begin, als je wat wil leren tenminste,
dieper en intenser te luisteren en te zien. Wordt stiller, jullie tateren veel te veel.
Sjjjjjt! Beweeg véél langzamer. Stop om verder te kunnen gaan. Bestudeer, zoek
verbanden. Puzzel het uit in plaats van altijd meteen het excuse te gebruiken dat
er toch geen antwoorden zijn (dat is zo saai en daar wordt je toch depressief
van?). Zoek ook op het internet, je zal heel wat vinden.
Er is altijd veel informatie geweest in de loop van de geschiedenis,gebracht door de
mysterieuze culturen,steeds verwijzend naar de sterren.
Weet je dat Maya één van de zonnen is van de Pleiaden? (de derde)
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Het is de tweelingster van de zon en allebei de zonnenstelsels gaan nu (na 11. 000
jaar) de fotonengordel in, maar daarover later meer.
De Maya’s zullen massaal terugkeren naar de Aarde, want in deze tijden zijn ze altijd
diegenen die precies weten hoe je moet ‘ascenderen’ en je weg terugvinden naar de
Tuin waar je je échte leven kan beginnen.
Het zijn de meesters van de illusie en de bewaarders van de tijd. Ze zorgen ervoor
dat alles volgens plan afloopt naar één bepaalde datum.
Onafhankelijke onderzoekers van nu die deze culturen bestudeerden zijn op het
opmerkelijke feit gestoten dat al die bouwwerken volgens een netwerk van bepaalde
coördinaten van lengte- en breedtegraden over de gehele wereld verspreid liggen
(dit terwijl deze culturen toch zogenaamd niets met elkaar te maken hadden! ). Die
coördinaten zijn weeral dezelfde getallen die afgeleid zijn van de ‘precessiecyclus’
(54,72,108. . . ) : De piramides van Gizeh-Heliopolis zijn het centrum, de tempels
van Angkor 72°oostelijk van de nulmeridiaan, de megalieten van Kiribati en Tahiti
respectievelijk 72° en 108° van Angkor, het mysterieuze Paaseiland exact 144° oosterlengte van Angkor en tevens 144° westerlengte van Gizeh, een onlangs ontdekt
tempelmonument dat nu onder water ligt (en dat is dan nog maar het topje van de
berg) voor de kust van het Yonaguni- eiland (japan) lag exact op de Kreefskeerkring, de ruïnes van Nan Madol op het eiland Pohnpei ligt op 54° oosterlengte van
Angkor enz. . .
Opmerkelijk niet? Maar waarom juist op deze plaatsen en niet op andere?
Simpel ! Al deze monumenten, piramides en tempels hebben één gezamelijk doel:
Ze dienen om ‘sterrenenergie’ te aarden! Stel het je voor! Als je een planeet zou ontwerpen, en je zou vervolgens de hele evolutie van a tot zet bedenken (‘wat doen we
en wat komt er niet in. . ?’) weet je op voorhand dat, op weg naar de Eenheid, het er
wel eens heftig aan toe kan gaan (zoals jullie wel hebben gemerkt). Nou, dan is het
wel zo handig om een stokje achter de deur te houden om de zaak wat in evenwicht
te houden anders zou je helemaal wat beleven.
Wat is nu het geval? Elk monument van een bepaalde beschaving aardt de energie
die afkomstig is van hun respectievelijke thuis in de sterren. De monumenten zijn
via intentie zo ontworpen dat ze de energie (bewustzijn, intelligentie. . . ) aantrekken
van de ster. In die energie zit alle informatie en coderingen die nodig zijn om de
Aarde gedurende haar evolutie te stabiliseren, om de boel niet te gortig te laten worden. De energie doet bepaalde dingen,’ inzichten’, in jullie ontwaken wanneer jullie
dichter bij het einde komen van het spel en de kluts helemaal zouden beginnen kwijt
raken (zoals dat min of meer nu het geval lijkt te zijn). Zonder deze aarding zou het
oppervlaktebewustzijn op Aarde ‘extreem’ dualistisch worden. D. w. z. er is dan
geen eenheid tussen de polariteiten,de twee delen: het mannelijke verstand en het
vrouwelijke gevoel. Een van de twee zal overheersen ( meestal het louter rationelemannelijke ) met als gevolg dat alles in de illusie van afgescheidenheid (ik/de ander)
leeft. Gevolg:chaos !
Deze omgevingen zijn zeer beperkend. Barbaars zelfs. Het is heel moeilijk om helder te denken en de intelligentie neemt zienderogen af omdat het vrouwelijke, het
gevoel, ontbreekt (het is nu nog niet zo extreem, hoewel het er wel naar toe lijkt te
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gaan). Bij polarisatie zijn de twee eenheden onderling verbonden, ze kunnen met
elkaar communiceren en ze kunnen verschillende dimensies en werelden aan elkaar
koppelen. Alles is dan mogelijk.
Dé verborgen werkelijkheid is dat alles met elkaar verbonden is, alles is 1. Eenvoudig, maar je moet het weten, hé? Bewustwording hiervan maakt dat het ook effectief allemaal werkelijkheid kan worden (hoe wil je iets ervaren als je niet eerst weet
wat je nu precies wil?).
Bekijk het zo: De liefde, het geluk, de waarheid, in welke vorm dan ook, kan je enkel
ervaren als je met twee bent. It takes two, baby. De man en de vrouw. De twee
tegengestelden die elkaar nodig hebben. Dat is de polariteit. De twee delen. De 0 en
de 1 in de binaire taal die ervoor zorgt dat er wat op het scherm van je computer verschijnt. Zijn deze delen, om wat voor ingebeelde reden dan ook, (ogenschijnlijk)
gescheiden, dan kan er geen samenwerking zijn en is er dualiteit, chaos. Maar zijn de
twee verenigd en bedrijven ze in alle respect de liefde met elkaar, in welke vorm of
hoe dan ook, dan is er eenheid. Simpel.
Maar om nu op die monumenten en zo terug te komen, de sterrenenergie, die gecodeerd is met allerlei formules om de zaak hier mee tot een goed einde te brengen,
wordt dus opgevangen door de speciaal daartoe voorziene monumenten. Die energie moet rechtstreeks naar het hart, de kern van de Aarde gebiemd (‘aarden’, weet je
wel ) en om dat te kunnen doen werden de monumenten onder het aardoppervlak
‘gespiegeld’. Zo bevindt er zich onder de piramides van Gizeh, Egypte, (die overigens door de Siriërs van het sterrenstelsel Sirius in 10. 800 v Chr. werden gebouwd )
een andere piramide, maar dan op z’n kop, met de punt naar benee. De energie
komt via de vier schachten (waarvan jullie door de Anunnaki is wijsgemaakt dat het
‘luchtschachten’ voor overleden farao’s zijn. Nix biezonders. Om hem wat lucht te
geven na zijn dood? ja hoor,dat houdt steek) in de piramide en gaat zo verder door
zijn ondergrondse tegenhanger richting Aardkern waar ze verankerd wordt. Het is
alsof de Aardkern ( het ‘levende’ bewustzijn van jullie planeet,de moeder) als één
gigantisch computerprogramma (‘LoveEvolution 1.0’) is en de bijkomende sterrenenergie zorgt voor een regelmatige ‘update’.
Onder de bovengrondse piramides bevinden zich ook de ‘Akasha Kronieken’. Dit is
de verzameling van alle ervaringen en het geleerde uit het verleden, heden en toekomst van individuele wezens, het collectief bewustzijn en het hele bestaan. M. a. w.
het is een bestand van alles wat ooit bestaan heeft, nu bestaat, en wat ooit zal
bestaan. Ze bevinden zich in bepaalde kristallen waarin ze geprogrammeerd werden door spiritueel verlichte wezens. Ze houden het licht vast en voorkomen dat
trillingen van lagere astrale frequenties binnen zouden kunnen dringen.
En zo gebeurt dat op een gelijkaardige manier met andere vreemde bouwwerken
die sinds mensenheugenis het oppervlak van de planeet sieren. Tempeltechno,
folks! Er is zoals je merkt constante interplanetaire en stellaire communicatie. Je
planeet ‘leeft’ echt en ze is werkelijk als een moeder voor jullie, ze hoort je en ze
houdt van je, alleen is dat andersom werkelijk niet zo. Maar dat zullen jullie wel leren
hoor. Als je je zelf begint te eren want daar staat of valt alles mee. En als je eindelijk
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begint in te zien dat je moeilijk kunt leven in een huis, in dit geval je planeet, dat op
instorten staat omdat je er niet het minste respect voor hebt maar waar je wel afhankelijk van bent om verder te kunnen evolueren, te leven. Denk nu toch eens na!
Eigenlijk doen jullie alsof jullie al alles hebben gezien (via de touroperator en de tv)
maar de werkelijkheid is dat je er nog geen snars van weet. Je beseft niet op wat voor
een onvoorstelbare levende sprookjesplaneet je bent terechtgekomen (en dan was
het nog je eigen keuze), allemaal voor jullie, boordevol magie, waar je op z’n minst
respect voor kan opbrengen in plaats van de gemakzuchtige egoïst uit te hangen.
Maar voor jullie is alles doodgewoon. Dodelijk saaitjes allemaal. Niks aan. Als jullie
je maar lekker veilig aan de regeltjes kunnen houden is alles okidokie. De planeet is
doodziek en ze heeft dringend ieders liefde en zorg nodig (jullie ook trouwens) en je
doet alsof je het niet hoort. Laat een ander het maar flikken, of jullie grote vader
Regering. Ze schreeuwt het uit en als je dat nu nog niet ziet en hoort ben je werkelijk
een dwaas !
In alle geval, de piramides van de Maya’s in Teotihuacan, Mexico, vertegenwoordigen de negen dimensies (elke piramide is een soort ‘ambassade’ van de wezens in
elke dimensie) en is volledig geactiveerd tot 21 december 2012 en kan de komende
krachten aan. Het complex verwerkt 3 kritieke tijdstippen: de jaren 999 (apokaliptische waanzin), 1987 (de harmonische convergentie) en 1999 (zie eerste, alleen duizend keer erger). Merk nog steeds op dat dit allemaal al duizenden en duizenden
jaren geleden is gepland en gebouwd.
De mens is een negen-dimensionaal wezen. Ook al denken jullie dat je maar in één
dimensie, de derde, leeft, toch zijn er nog 8 andere waar jij ook allemaal in leeft.
Andere delen van jezelf. Je bent als een negen-armige octopus alleen weet je dat niet
meer en denk je dat je enkel de derde arm bent. Maar die anderen zorgen ook voor
de beleving van je hedendaagse realiteit en het is de bedoeling dat je de even en de
oneven dimensies in je tot een harmonie leert brengen. Dan zal je een volledig
bewust negendimensionaal mens zijn, een Maya, net zoals Christus dat was,
beschikkend over ongelooflijke superkrachten.
De piramides in Egypte, Mexico en zooo zijn eigenlijk gigantische energiecentrales.
Generatoren die energie ontvangen, opslaan en genereren. Vandaar ook hun specifieke vorm. Je moest eens weten wat er allemaal kan gebeuren als je mediteert midden in
een piramide en je aandacht en energie geconcentreert richt op een bepaalde gedachte.
Door middel van de piramideënergie kan je dingen in je werkelijkheid beginnen
manifesteren (wel rekening houden met de wet van karma a. u. b. of je zal wat meemaken). Dat kan je zonder piramides of tempels ook, alleen is de energie op die
plaatsen geconcentreerder dan elders, omdat de Piramides georiënteerd zijn op een
perfecte Noord-Zuid, Oost-West as waardoor de energie van de vier windstreken
samengebracht wordt in één krachtig punt. Stel je voor dat je midden op dat kruispunt van de 4 windstreken staat.
Er is een oude Griekse legende over de Omphalos-steen van Delphi (omphalos =
’navel’) en die het middelpunt van de Aarde weergeeft. Op de Hellenistische steen,
die een kopie van het origineel is, is in reliëf een netwerk uitgehouwen. Volgens de
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legende viel de steen uit de lucht nadat de monsterlijke tijdgod Chronos hem op
bevel van Zeus moest uitbraken waarop de steen recht in het middelpunt van de
Aarde, in Delphi neerstortte. Er werden twee adelaars aangebracht op de steen ter
herinnering aan het geloof dat Zeus aan de tegenover elkaar liggende uiteinden van
de wereld twee gouden adelaars had vrijgelaten en deze naar het middelpunt had
laten vliegen,waar ze elkaar in Delphi zouden ontmoeten. De ene vogel kwam aanvliegen vanuit het oosten terwijl de andere uit het westen kwam. Zo trok hun vliegroute 2 grote bogen of halve cirkels over de ronding van de Aarde,
net zoals een breedtegraad.
Deze twee vogels zijn in de huidige geografie het standaardsymbool voor het trekken van meridianen en breedtecirkels.
Welaan, op eenzelfde manier markeert de opgevangen energie in de piramide een
‘middelpunt der Aarde’ (zoals de neergevallen Omphalos-steen). Ze wordt, zoals ik
al heb uitgelegd, van het oppervlak naar de Aardkern gestuurd, net als de straal van
een cirkel. Als een gigantische chinese waaier die 360° rondgaat verspreid de energie
zich zowel naar het oosten als naar het westen, vormen twee halve supercirkels en
ontmoeten elkaar weer aan de andere kant van de planeet waar ze de gehele cirkel
sluiten, net als de twee adelaars van Zeus. Zo werd er één gigantisch groot cirkelvormig energieveld geconstrueerd met de Aardkern als centraal punt, dwars door de
Aarde, als een gigantisse CD-schijf vol met info. Zie je ‘t voor je?
Sorry dat het misschien even wat technissjchhh wordt maar dit is nogal belangrijk
voor jullie verdere begrip, zie je?
Aangezien er dus een heel coördinatenstelsel is afgeleid van de 25. 920 jaar die de
precessiecyclus (schommeling van de Aardas) duurt, met de getalen 18,36,54,72 (als
belangrijkste),90,108,144,162,180. . tot 360 (360° is een volledige cirkel) en aangezien er op dat netwerk van coördinaten al deze monumenten teruggevonden zijn
(sommigen moeten nog ontdekt worden) zou je kunnen stellen dat er zich een
gelijkaardig scenario voltrekt, de hele wereld rond. Elk veld heeft dan ook een specifieke taak. Zo had het veld van de sfinks de taak om de baan van de Zon door de
fotonengordel te gronden in het Leeuwetijdperk van 10. 800 tot 8640vC. Als je dan
even opmerkt dat dat coördinatenstelsel uit gelijke afstanden bestaat: telkens een
afstand van minstens 18°, zie je dat de Aarde eigenlijk zo in gelijke energievelden
wordt verdeeld. Er wordt een vorm geconstrueerd als een grote gepelde appelsien
of een sappige cavaillonmeloen (mmm!).
Zoals gezegd houdt deze meloen de Aarde in balans en is gecodeerd tot 2012.
De Onderwereld
De tempels in Angkor, de piramides in Egypte, de piramides van Teotihuacan, Tiahuanaco. . . . hun legendes, heilige schriften, dodenboeken, mythologieën, de
mooie hiërogliefen, beeldcultuur enz. . . ze vertellen allemaal dan nog eens één
prachtig verhaal, wat totnutoe algemeen werd afgedaan als de folkloristische overblijfselen van primitieve culturen waar de mensen van nu verder niets meer mee te
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maken hebben. Niets is minder waar!! Ze zijn net bedoéld om de mensheid terwille
te zijn in de moeilijkste tijd in de menselijke geschiedenis op Aarde. Nu dus. Als je
ze bestudeerd en naast elkaar gaat leggen ga je veel onderlinge overeenkomsten
ontdekken die te opvallend zijn om toevallig genoemd te kunnen worden, zeker
omdat het hier officieel om culturen gaat die zowel in tijd als in afstand ver verwijderd zijn van elkaar. Hun cultureel erfgoed zijn eigenlijk handleidingen, gemaakt
door wezens die vanuit ervaring spreken. Handleidingen die elke ziel, die dat wenst,
bij staan in zijn of haar zoektocht naar verlichting.
Ze handelen stuk voor stuk over de reis van de ziel na de dood.
Bij de Egyptenaren Bvb. is dit de reis door de onderwereld, “de Doeat ”.
Een verschrikkelijke reis vol ontberingen, ellende en gevaren. Van misleidingen en
illusies en waar enkel diegene die al deze beproevingen succesvol kan doorstaan en
de echte waarheid vindt, na vele wedergeboorten, het eeuwige leven zal krijgen en
zijn rechtmatige plaats terug tussen de goden zal weten te bemachtigen!
Nochtans hoéf je niet te wachten op je dood om daarna aan een tocht door de duistere Doeat te beginnen. Je kan ook beginnen te beseffen dat die reis door de onderwereld met al zijn gevaren en testen al gewoon goed bezig is. Het gebeurt allemaal
recht onder je neus, in het dagdagelijkse leven en je beseft het niet. Je kan je leven op
Aarde beginnen te zien als de ultieme test om wakker te worden. Het leven op Aarde in deze tijd is veelal een duistere onderwereld, zo te zien. Besef dat de Egyptenaren met hun onderwereld, de Doeat (doe wat !), niet ergens iets ver en onbepaalds
en abstract mee bedoelden wat niet meer dan een mythologie is die enkel kan en
moet begrepen worden door een cultuur die allang uitgestorven is. Het is veel meer
dan zomaar een religieus en folkloristisch vertelselken. Laat er geen twijfel over
bestaan dat JULLIE WERELD, hier en nu, zoals je hem het beste kent, die Doeat
is! Daar gaat het over. Een werkelijke realiteit. Je reist erdoor, maakt van dag tot dag
vanalles mee, ontmoet personen die je liever niet zou ontmoeten, pijn, ellende, wanhoop. Waarom toch, en hoe en wat? Geef toe dat het leven op Aarde nu niet
bepaald een lolletje is en je zou het al bezwaarlijk een evenwichtig verlicht paradijs
kunnen noemen. Het is de bedoeling dat je deze tijd ‘temt’, dat je in evenwicht komt
en eindelijk eens ‘ontsnapt’ aan het almaar doordraaiende rad van dood en wedergeboorte waar je als een nietbegrijpende in rondtolt. Dat is de uiteindelijke reden
waarom je in deze tijd op deze planeet bent en het is hoedanook ieders plicht, ieder
voor zich en individueel en het liefst zonder goeroe, methode of religie, om de
betekenis van het raadsel van het leven te achterhalen. Iemand, zoals vb. ik, kan je
wel een hele hoop dingen vertellen, maar dat gaat maar tot op een bepaald punt.
Daarom zijn religies ook zo beperkt. Ze willen één systeem propageren dat zogezegd werkt voor iedereen maar daar gaat het ‘m nu net niet om. Het is iets super
individueels. Net dat is de ultieme vrijheid. Onthoud dat het jouw eigenste tocht
door die ‘onderwereld’ is en niet die van iemand anders. Wat jij voor jezelf vindt en
voelt dat waar is, is dan ook waar en niet datgene wat iemand anders voor jou vindt.
Je hebt geen toestemming of goedkeuring nodig van iemand anders want die zit in
een ander verhaal, een andere situatie, een ander bewustzijnsniveau. Is het je ook al
opgevallen dat je leven iets unieks is? Niemand heeft de dingen meegemaakt die jij
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wel hebt meegemaakt. En andersom ook niet. Daarom is het zo speciaal en mysterieus en hoort het enkel jou toe. Daarom is datgene wat jij vindt, voelt, ‘waar’, ongeacht wat iemand anders er ook van denkt of zegt en dus doet zijn oordeel of
mening er ook niet echt toe. Toch negeren jullie dit simpele gegeven straal en willen
jullie per sé allemaal hetzelfde doen en zeggen. Je moet beseffen dat dat niet kan en
ook niet hoeft. Daarom is zoiets als een ‘wet’ op een bepaald niveau totaal overbodig geworden. Het is iets wat we allemaal in de eerste plaats alleen moeten doen. Het
is een tocht door een wereld waar je hard wordt geconfronteerd met alle smerigheid
die hoe dan ook van jou is en die om heling vraagt. Je leert je duistere kant hier goed
kennen (als je wil tenminste). Het is je karma. Negatieve gedragspatronen verzameld door de eeuwen heen, en die zich steeds maar blijven herhalen totdat je je er
bewust van wordt en ze loslaat. Ze doorprikt. Begrijp goed dat alles geheeld,
getransformeerd of ééngemaakt moet worden anders kan je niet verder. Net als de
overheersende Familie van Duisternis nu ook te weten is gekomen. Daarom zijn we
hier allemaal samen, als één gigantische familie die elkaars bloed wel kunnen drinken maar die ook beseffen dat het zo niet langer meer verder kan en dat het tijd is.
Dat is nu éénmaal de naam van het spel waar we nu inzitten. Je hebt dit gewoon
maar aan te nemen en te beseffen.
Het is allemaal een kwestie van je eigen keuze, weet je!? Wat je maar wenst, als je wil
heb je het. Maar het volstaat niet om het enkel maar te zeggen, je moet het ook geloven, het voelen.
Vraag, schep, visualiseer (enorm krachtig) met de volle overtuiging dat het ergens in
de toekomst al voor de bakker is. Zie je, het is niet het vragen dat het moeilijke
gedeelte is maar wel het vereiste onderliggende geloof om de magie tot een realiteit te
maken. Bedenk ook dat het er echt niet toe doet waar je in gelooft, áls je maar
gelooft, in wat dan ook dat voor jou en alleen voor jou werkt. Dat is het gedeelte dat
je op je reis onder de knie zal moeten krijgen. Eens je dat kan kan je je eigen werkelijkheid volledig naar ziels-inzicht beginnen scheppen en dan ben je terug de schepper. Geluk gegarandeerd.
Maar de beste kans op slagen is aan de reis te beginnen (of verder te zeten) met de
‘bewuste intentie’ om te slagen. Deze bewuste keuze, want dat is het, betekent automatisch dat je niet meer tevreden bent over je oude leven en dat het tijd is geworden
voor een nieuwe manier van leven. Dat je bereid bent om de oude manier los te
laten en op zoek te gaan naar het nieuwe, datgene waar je écht behoefte aan hebt. Je
zou kunnen zeggen dat het achterlaten van het veilige maar beperkte leven een
dood is en dat je dan, bewust, aan een reis door de onderwereld begint, op zoek naar
de onsterfelijkheid. Je bent eindelijk bereid geworden om al je onderdrukte gevoelens eens onder de loep te nemen zodat je weet waar je nu elke keer je hoofd eigenlijk aan stoot. Ga hier dan ook weer niet te extreem in zoals al je bezittingen verkopen en al je familiebanden verbreken om je te onderwerpen aan één of andere
Anunnaki-sekteleider want je zal merken dat je net het beste de waarheid zal kunnen achterhalen als je wordt ondersteund door oude vertrouwde dingen. Je zal het
al moeilijk genoeg krijgen, je zal soms echt niet meer weten waar je staat en dat is
ook goed. Daarom kun je maar best goed uitgerust zijn en je voornemen, hoe erg de
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boot ook gaat schudden, om altijd, altijd op je zelf te blijven vertrouwen. Wat er
ook gebeurt. Dat is eigenlijk ook de hele uitdaging en de bedoeling. Het zal nog het
enige zijn dat je hebt. Houdt de moed erin en het roer goed in handen en je komt er
wel, hoor. Dat beloof ik je.
Het is noodzakelijk om een goed hart te hebben, maar dat is zeker niet voldoende.
Om echte transformatie te bekomen is er kennis nodig. Pure, kosmische kennis om
van datgene bewust te worden wat Is: de realiteit. De totale zelfbeheersing, bevrijd
van elke angst en in staat om elke gewenste intentie neer te zetten en te manifesteren. Een voorwaarde voor de bevrijding uit de cyclus van wedergeboorten.
Kennis, zoals vb. de 42 boeken van Thoth die ondermeer de kosmografie, de bouw
en betekenis van tempels, de geschiedenis van de wereld, het aanbidden van de
goden, geneeskunde, de verborgen betekenis van de hiërogliefen, astrologie en
astronomie, magie. . . behandelen.
Je hoéft ook niet deze boeken te lezen, je kan het net zo goed halen uit andere bronnen (maar het helpt wel, natuurlijk). Je kan net zogoed een woordenboek lezen. Of
een reeks ‘stationromannetjes’. Hell, je hoeft volgens mij zelfs geen één boek in je
leven te lezen. Hoe dan ook zal je, uit je eigen nieuwsgierigheid, de behoefte hebben
om dingen te weten te komen, mysteries te onthullen, te gaan (be)studeren. Dat is
gewoon nodig om te weten te komen waar je nu exact bent, waarom juist op deze
planeet? Wat juist je relatie is tot deze wetenschappen? Wie je bent en waarom, wat
het verborgen verhaal is op deze planeet (wees gerust, dat is er zoals je aan dit boekje merkt, wel degelijk), wat hier je taak is enz. . . het helpt allemaal om je perspectief
te verbreden en dat is dan weer goed voor een groeiend zelfvertrouwen en een
gevoel van echte veiligheid. Het aardt je, het geeft je een plaats, het zal je betekenis
beginnen geven en daarmee tegelijkertijd de gehele wereld rondom je. Je zal er
waarschijnlijk soms ook wanhopig en ongeduldig van worden. En radeloos en het
zal op een gegeven moment waarschijnlijk allemaal voor jou de pot op kunnen en
ook dat hoort allemaal tot je taak om dat te overstijgen. Je zal langzaam maar zeker
het grotere plaatje beginnen zien, je zal merken dat je eigenlijk geen keuze meer
hebt en dat de deur te ver is opengezet om terug te gaan. Je zal nieuwe, gedurfde
mogelijkheden beginnen overwegen door je toename in kennis en zelfzekerheid, je
zal je zelf doen verbaasd staan van de weg die je hebt afgelegd. Leg de verbindingen
tussen schijnbaar los van elkaar staande zaken, leer geheimen te onthullen, dingen
waarover je is verteld dat het onbelangrijk is, zorg ervoor dat je je, misschien pas na
een hele tijd, comfortabel begint te voelen in die zogenaamde betekenisloze wereld
door hem stap voor stap zelf betekenisvol te maken. Wordt een meesteralchemiste
door de werkelijke betekenis van alchemie te achterhalen en je alledaagse grijze werkelijkheid te transformereren tot een buitengewoon avontuur. Reis, leer, leef. . . het
zal je het vereiste geloof en vertrouwen in jezelf brengen.
Daarom. . . kennis.
De bedoeling van de tocht door de ‘onderwereld’ is om stap voor stap al je illusies
kwijt te raken tot je enkel nog het pure licht van de waarheid over houdt. Als een ui
die je pelt tot op de kern. Maar weet ook dat je in deze niet alleen staat ! Je hebt massa’s hulp zoals je ook kan merken aan de hiërogliefen, de dodenboeken, de brug
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naar Angkor Thom met z’n 54 deva’s en 54 asura’s (beelden) die je verwelkomen
enz. . . Nogmaals, vertrouw daarop! De gehele beeldcultuur van deze beschavingen
is er trouwens in z’n geheel op gericht om je te helpen en om je te laten weten dat je
niet alleen bent, dat er massa’s ‘spirituele’ onzichtbare lichtwezens bestaan rondom
ons heen, die verantwoordelijk zijn voor dit alles en die van je houden en die je aanmoedigen om nog dat allerlaatste stapje te nemen zodat ze zich met jullie kunnen
verenigen. We zitten veel dichter bij het doel dan je misschien denkt hoor, niettemin
zegt het spreekwoord dat de laatste loodjes altijd het zwaarst wegen. Net nu willen
we wel eens de moed laten zakken omdat er schijnbaar geen einde aan lijkt te komen
aan deze weg (maar als de nood het hoogst is is ook de redding zeer nabij, dus. . .
vertrouwen maar!). Dit maakt van dit alles een beproeving die z’n weerga niet kent.
Ook heel belangrijk in alle culturen is de slang. De slang is de pure kosmische kennis
en eens deze is geactiveerd is er geen stoppen meer aan. In jullie bijbel is de slang de
slechterik en is hij de aanstoker van alle ellende op Aarde omdat hij Eva zou hebben
verleid tot het eten van de appel van de boom der kennis. ’Waarom is kennis dan zo
slecht?’ zou je je kunnen afvragen. Zou God werkelijk de mensen belangrijke dingen willen onthouden als alles in wezen toch iedereen aanbelangt? Of is er iets veel
geheimzinnigers aan de hand? Alsof er iets of iemand niet wil dat er bepaalde dingen worden ontdekt. En dat is nu precies wat er gaande was, en nog altijd is.
De slang is de opgerolde superkracht die ligt te slapen in ieder van ons, onderaan
onze ruggewervel: de kundalini.
Het is de subtiele electromagnetische energie die, eens ontrold en omhoogschietend in je ruggegraat, al je chakra’s (energiecentra) activeert en je terug almachtig en
multi-dimensionaal maakt in plaats van een willoze slaaf. Kundalini is de levenskracht. Niets kan je ermee vergelijken. Deze beschavingen moedigen je aan om
wegen te vinden om deze kracht terug in je te laten te ontwaken. Daarom staat Ra
van de Pleiaden in het Egyptische Boek der Poorten ook afgebeeld met in zijn hand
de ontrolde, rechtopstaande kosmische slang (zoek het maar op).
De kennis of de wijsheid van deze beschavingen zijn ‘gnostisch’ van aard. De gnosis, letterlijk ‘kennis’, was en is een religie (als je het al zo zou kunnen noemen) met
als belangrijkste centrum Egypte, waar in de jaren ‘40 de Nag Hammadi teksten zijn
gevonden. De ‘gnosis’, zo stellen de teksten, heeft tot doel “ het bestrijden van de universele krachten van de duisternis en onwetendheid die de mensen in grote moeilijkheden gebracht hebben, door hen via decepties op het slechte pad te brengen. Ze werden oud zonder ooit vreugde te hebben gekend. Ze stierven zonder de waarheid te hebben gevonden en zonder de God van de waarheid
te hebben gekend. En zo werd de gehele schepping voor altijd tot slavernij gebracht vanaf het begin
van de wereld tot nu. ”
De gnostici geloofden dat er twee supermachten in het universum aan het werk
waren (zijn): de kracht van de liefde, het licht en de afwezigheid daarvan: de kracht
van de angst, de onwetendheid, de duisternis. Eigenlijk is er dus maar één. De
kracht (als het al een kracht is) van de duisternis stelt alles in het werk om de mensheid af te houden van de échte kennis over zichzelf en beschikt over ongelooflijk
doeltreffende hoogtechnologische middelen om dat zo te houden.
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Daarom stelt de gnostische organisatie zich tot doel om de mensheid te bevrijden van
de slavernij. Ze brengen kennis en licht in dolgedraaide systemen en beschavingen.
In hun teksten werd er door hen gezegd: “Onze strijd is niet tegen het vlees en het
bloed maar tegen de wereldleiders van deze duisternis. ”
Laat het duidelijk zijn dat er helemaal niet wordt opgeroepen tot een echte strijd,
een oorlog, want de gnostisci weten dat dat de zaken alleen maar erger maakt. Het is
wel degelijk een ontmaskeringsproces van diegenen die de controle hebben over de
planeet Aarde (of eender welke andere planeet) teneinde een verzoening tussen
licht en duisternis te brengen.
Ze zagen Jehova, de god van de joden en de christenen uit het oude testament, als
een duistere kracht, als één van de wereldleiders van de duisternis, wiens doel het
was om de mensheid in onwetendheid en gehoorzaamheid te houden.
Zo zagen ze de slang in de hof van Eden niet als een boosdoener maar wel als een
weldoener. Uit de Gnostische versie van het oude testament stamt de dialoog tussen de slang en Eva:
“Wat heeft God tegen jou gezegd?” vroeg de slang aan Eva. ”Was dat ‘Eet niet van
de boom der Kennis (gnosis)?’ ”
Ze antwoordde: “Hij zei: ’Eet er niet van, maar raak hem ook niet aan , anders zul je
sterven. ’ ” De slang stelde haar gerust en zei: “Wees niet bang. Je zult niet sterven,
want Hij zei je dit uit jaloezie. Je zult juist je ogen openen en zijn als de goden en het
goede en het kwade herkennen. ”
Zoals je kan lezen, in de gnostische teksten zit er dus een hele organisatie achter de
oprichting van al deze monumenten, mythen en geschriften van al die culturen met
als enige doel om van de mensen terug onsterfelijke goden te maken.
Je raad het al: het is dezelfde familie van het licht die door de eeuwen heen de Aarde
en haar bewoners heeft bijgestaan en geholpen en die ook nu meer dan ooit aanwezig is op de planeet. Het is de tijd waarvoor alle voorbereidingen in het verleden toe
dienden.
Spiegel van de Hemel
Nog een opmerkelijk feit is dat, hoewel algemeen wordt aangenomen dat de piramides van Egypte werden gebouwd door megalomane farao’s als graftombe in het
derde millenium vC. , ze eigenlijk een exacte kopie zijn van het sterrenbeeld Orion
(ze zijn de Aardse tegenhangers van de drie sterren van de ‘riem van Orion’) zoals
dat in 10. 500 vC. aan de hemel stond en zijn griezelig perfect geheel op het zuiden
gericht. Merkwaardig, aangezien dus wordt aangenomen dat de piramides pas in het
derde millenium vC. werden gebouwd.
10. 500 vC. is zowiezo een datum die door ‘serieuze’ officiële wetenschappers
wordt weggehoond omdat dat getal alle verbeelding tart. Men neemt aan dat jullie
beschaving nog maar maximum 6000 jaar bestaat en dat alles is begonnen met de
prehistorische mens in de oertijd. Zo ver in de geschiedenis gaan is gewoon onaanvaardbaar en volgens hen ridicuul. Diezelfde oriëntering is ook het geval met de

53

1

Sfinks die met zijn uitgesproken liggende leeuwenfiguur een spiegelbeeld is van het
nieuwe sterrenbeeld leeuw, dat op de lente-equinox (21 maart) van het jaar 10. 500
vC. opkwam aan de horizon in het oosten, waar de sfinks naar kijkt. Denk je dat het
dan ook nog toevallig is dat het hele Naga-tempelcomplex van Angkor in Cambodja een exacte weerspiegeling is van het sterrenbeeld draak zoals dat eveneens op de
lente-equinox van datzelfde 10. 500 vC. aan de hemel stond en pal op het noorden
is gericht?
Als je dan nog weet dat deze bouwwerken werden opgetrokken bovenop oudere
fundamenten die op hun beurt werden gebouwd op nog oudere bouwwerken
omdat die plaatsen hele belangrijke energiecentra zijn, steeds aangegeven door de
geheimzinnige priester-astronomen die achter de schermen leefden, hoeft het je
niet te verbazen dat deze wonderen van architectuur veel en veel ouder zijn dan jullie wel denken.
Zo stond dus op dat welbepaalde punt in de tijd het sterrenbeeld Leeuw in het oosten, de Draak in het noorden, Orion in het zuiden en een vierde sterrenbeeld, de
Waterman, in het westen. Interessant is dat de Draak toen zijn hoogste punt en zijn
tegenhanger in het zuiden, Orion, zijn laagste punt bereikte.
In het jaar 2000 is dit net andersom komen te staan en zijn ze als een gigantische wip
op en neer gegaan. Ook de waterman en de leeuw zijn met elkaar van plaats verwisseld.
Het sterke ideeëngoed van deze culturen die hun tempels op de Aarde bouwden als
een soort van spiegelbeeld van hemelse originelen, was om de werkelijkheid waarin
we leven en die overal in het universum om ons heen is, te maken naar het beeld van
die andere kosmos, die andere werkelijkheid. Het Absolute wordt weerspiegelt in
het relatieve. De bedoeling was om de aandacht te vestigen op de ‘verbinding’ tussen Hemel en Aarde. Wat er zich op de Aarde afspeelt speelt zich ook af in de
hemel. De twee zijn in wezen één en dus met elkaar verbonden. Eigenlijk is het zo
dat de Hemel rondom je bestaat en dat jullie planeet er gewoon, net zoals dat met
alles is, een deel van is. Zo’n groot geheim is dat nu eigenlijk toch niet? Je hoeft het
alleen maar op te merken.
Alles heeft invloed op elkaar en alles heeft met al het andere te maken. Daarom hebben planeetbanen en kosmische tijdscycli (zogezegd iets dat buiten jullie eigen
lichaam gebeurt) net álles met jullie te maken aangezien de voortgang, de evolutie
van de planeten en sterren allemaal deel is van ons en jullie leven. Het is letterlijk deel
van ons Lichaam. Het is naïef om te denken dat dat niets met jouw bewustwording
zou te maken hebben. Het was daarom een serieuze wetenschap in de oude culturen en het had alles te maken met het terug onsterfelijk worden. Vergelijk het allemaal met een lichaam. Als vb één element van dat lichaam niet goed functioneert
beïnvloed dat het gehele lichaam, de hele gemoedstoestand, want je kan het moeilijk negeren. Dit is heel logisch. Maar wat niet geweten is op Aarde is dat dat ook
voor al het andere in de kosmos geldt. Alles is verbonden met alles, het is één organisme en er is geen scheiding tussen wat dan ook. Als jullie dit idee eens in overweging zouden beginnen nemen zouden jullie al snel zelf tot de conclusie komen dat
alles wat je de planeet aandoet uiteindelijk ook jezelf zal treffen. Ook dat is erg
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logisch. Alles wat je de planeet aandoet uit onwetendheid over deze zaken zal ook
het zonnestelsel, het sterrenstelsel, de melkweg, het universum en uiteindelijk het
hele bestaan beïnvloeden, aangezien we het hier over één oneindig Superlichaam
hebben: datgene wat wij allemaal zijn, Onszelf. Het is 1.
Aan de vervuiling, de angst, de oorlogen, het egoïsme, de macht. . . kan je zien dat
de Aarde in grote moeilijkheden verkeert, omdat de bewoners ervan dit principe
nog niet kennen. Het wordt hooguit als spiritueel gezwets afgedaan. Het is nochtans een heel logisch en simpel principe dat vele, volgens jullie onderontwikkelde,
natuurvolkeren zoals de Aboriginees of de Noord-Amerikaanse Indianen of de
Afrikaanse Dogon, door hun lange evolutie allang wisten. Het is tijd dat deze volkeren terug in ere worden hersteld want het zijn waarlijk jullie leermeesters, ook al
werden ze door jullie verstoten. No offence. Ze claimen, terecht, dat ze van Sirische
of Pleiadische afkomst zijn. Het zit diep in hun celgeheugen verankerd. Ze hebben
heel oude herinneringen aan de sterren, aan het sterrenstelsel waar dit zonnestelsel
deel van uitmaakt, en geven deze kennis over van generatie op generatie. En ook al
zullen de hedendaagse astronomen misschien nooit overtuigend genoeg bewijs vinden om dat aan te tonen (er zijn simpelweg nog geen instrumenten uitgevonden om
de subtiele bewegingen te meten van lichamen die op zulke grote afstanden van
elkaar in eenzelfde richting bewegen, d. w. z. de sterren rond Alcyone. ), toch vindt
je dan weer, als je een open geest hebt tenminste, oorspronkelijke volkeren die in de
marge leven en die jullie dit dan toch weer langs een andere weg willen duidelijk
maken. De herinnering moet toch ergens op gegrond zijn? Ze zijn naar hier gekomen als leraren en leven volgens het principe dat men in de sterren ook handhaaft.
Daarom behandel(d)en ze de natuur en de Aarde met het grootste respect omdat ze
wisten dat ze er één mee waren. Het is gewoon een feit. Daarom leefden ze ermee in
harmonie. En het resultaat was ernaar want de Aarde zorgde ook goed voor hen en
ze zagen er prachtig uit. Hagelwitte tanden. Ze wisten te zien en te luisteren naar
wat ‘ze’ zei en leefden puur intuïtief. Ze ademen met de Aarde en als de Aarde pijn
lijdt lijden zij ook pijn. Ze zullen niets creeëren wat destructief is voor hun planeet
omdat ze wijs genoeg zijn om te beseffen dat dat ook hen dan vroeg of laat zal treffen. Niets van dat alles is fundamenteel terug te vinden in jullie beschaving en jullie
noemen hén ‘primitief ’? Het spijt me maar ik wil hier toch wel even de puntjes op
de i zetten en dat als klinkklare nonsens af doen. Jullie zijn hier de primitievelingen
in jullie nette pakken en draagbare telefoons en 2 auto’s op de oprit. Al die dikdoenerij. Pfft. Op mij maak je niet het minste indruk daarmee, hoor! Integendeel. En
dan is nog maar een klein deel van de wereld zogezegd ’beschaafd’. De rest leeft,
door toedoen van een elite, in erbarmelijke omstandigheden. Ook dat is een deel
van je lichaam, wat je wél wil negeren. Omdat het niet meteen pijn doet? Omdat je
het niet ziet? Omdat het je niet aanbelangt? Pas dan maar op want het gaat je wel
aan, allemaal, dat zal je wel merken.
De komende jaren zullen er ook nog heel wat ontdekkingen gedaan worden over de
door jullie zo verguisde ‘primitieve’ beschavingen. Maar goed, datgene wat je niet
begrijpt daar ben je heimelijk wel jaloers op en dat veroordeel je, als overlevingsmechanisme om je eigen onkunde, onwil en angst niet onder ogen te hoeven zien. Jul-
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lie spelen een toneelstukje, beste vrienden. En je bent er zo in gaan geloven dat het
de norm is geworden en alles wat niet past in jullie angst-way of life en wat jullie met
de neus op de feiten drukt wordt uitgelachen en verstoten. Gemakkelijk, dat wel.
Het lijkt hier soms nog wel de middeleeuwen en de Aarde is volgens jullie toch nog
op vele vlakken plat, merk ik. Je stelt je zo heel gemakkelijk boven alles wat je niet
kent en de kous is af. Zo kan je lekker voort gaan met je beschaafde destructie. Ook
al denken jullie goed bezig te zijn, het zegt veel over jullie en jullie worden wel opgemerkt door de meer integere volkeren die, hetzij met veel begrip en mededogen,
meewarig hun hoofd schudden. Geloof me, jullie zijn allemaal stekeblind en het
wordt tijd dat jullie eens terug de ogen beginnen te openen.
Bedenk dat als je geen leider bent over je eigen leven met een essentiële open geest
en uitgesproken individueel karakter, je een meeloper bent, een grijze mus in de
kudde. En uiteraard denkt elke grijze mus dat hij daar niet bij hoort en wel een kolorieke figuur is. Aan jou uiteraard de keuze.
In elk geval is de ideeënwereld verbonden met de uitvoerderswereld. En wat er in de
hemel rondom jullie gebeurt is uitermate van belang voor jullie ontwikkeling.
Natuurlijk werd dit allemaal als nonsens afgedaan aangezien de heersers niet wilden
dat jullie te weten kwamen dat er nog veel meer was. Daarom ook werd astrologie,
wat in wezen gaat over de invloed die energieën (intelligenties zoals vb. planeten)
hebben op andere intelligenties (vb. mensen), afgedaan als kletskoek. Het werd iets
voor zwakzinnigen, terwijl het een serieuze wetenschap was bij de Egyptenaren en
de Maya’s. Waarom zou het ook niet? Planeten zijn meer dan zomaar wat nutteloze,
ronddraaiende, vervelende bollen, weet je wel !?
Zo ook kan je de verwijzingen naar de sterrenbeelden zien als een model dat de grote tijdscycli en de schepping en de verwoesting van wereldtijdperken aangeeft.
Universele Cycli
Laat me je nog even iets uitleggen. Het gehele universum is één groot mechanisme
en waar alles cyclis is. D. w. z. alles draait rond.
Bon, de Aarde is een rond haar eigen as draaiende planeet (net zoals elke andere planeet, natuurlijk). Die Aarde draait rond de Zon (1 jaar). Tot zover niets nieuws,
maar dan gaan we verder. . . Dit hele zonnestelsel (met Mars, Venus, Saturnus, Jupiter. . . ) draait, zoals ik je al eerder vertelde, samen met 7 andere zonnen rond de centrale, veel grotere zon Alcyone. Deze cyclus duurt 25. 920 jaar.
Dit hele sterrenstelsel (de Pleiaden genoemd) draait op zijn beurt, samen met nog
miljarden andere sterrenstelsels, rond een nog grotere zon, het Galactisch centrum
genaamd. Deze cyclus (1 volledige rondgang) duurt 230 miljoen jaar! Dit hele systeem is jullie melkweg.
Is iedereen nog mee? Jullie Aardbewoners kunnen nog volgen? Welnu, alsof dat
nog niet genoeg is, is onze melkweg één van de miljarden melkwegen die allemaal
samen rond de allergrootste zon van dit Universum draaien: de Universele Centrale
Zon. Deze baan duurt miljarden en nog eens miljarden jaren. (zie fig.1)
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Dus, Aarde rond Zon, Zon rond Alcyone, Alcyone rond Galactisch Centrum en
het hele Galactische centrum (de melkweg) rond de meer dan gigantische Universele Zon.
Het straffe van heel de zaak is dat op 21 december 2012 ons zonnestelsel een volledige baan van (bijna) 26. 000 jaar rond Alcyone voltooid. Tegelijkertijd voltooid op
die datum Alcyone (dus het héle Pleiadensterrenstelsel, incl. jullie) een volledige
baan van 230 miljoen jaar rond het Galactisch Centrum. En je raadt het al, op 21
december 2012 voltooit de gehele melkweg (samen met al die miljarden andere
melkwegen) een volledige baan van miljarden jaren rond de Universele Zon!
Zeg nu nog dat er ook maar iets toevallig bestaat.
Alles draait in en om elkaar en op een bepaald punt komt alles samen en begint er
een nieuwe baan rond de Centrale Universele. Net als een Zwitsers horloge loopt
alles synchroon en op 21/ 12/ 2012 loopt de wekker af. Bewonder de symmetrie, de
precisie, het vakmanschap van dit universele systeem. Prachtig, nietwaar? Wij hebben dat stevig gebouwd. Op het einde van de gigantische cyclus en van de Maya
kalender, die afloopt op 21/ 12/ 2012 zal deze hele ecliptica plaatsvinden waar de
donkere wolk in de galaxis begint: een donkere wolk van interstellair stof, het zwarte gat van het Galactisch centrum. Datgene wat er over is van de Aardse biologische
intelligentie kan verder gaan in de galaxis als het eerst door dit geboortekanaal gaat.
Nu is het uiteraard zo dat dit allemaal totaal niet op Aarde is geweten. Men begint
nog maar net te ontdekken dat het zonnestelsel een deel is van de Pleiaden.
Het is ook zo dat elke gigantische baan rond de Universele (waar al die andere cycli
een onderdeel van zijn) een bepaald ‘thema’ heeft, waarin een hele hoop dingen
door ervaring dienen geleerd te worden om te kunnen gebruiken in de volgende
cyclus. Vergelijk het met een school waar je een vak gaat leren, bestaande uit een
aantal ‘schooljaren’.
1 baan is als een schooljaar. Doe je goed je best, leer je zelfstandig genoeg denken,
leer je op tijd je lesjes zodat je niet achterop raakt, toon je initiatief en slaag je dan
kan je, logischerwijze, over naar de volgende cyclus alwaar een nieuw thema kan
ervaren worden d.m.v. je pas verworven vaardigheden uit de vorige cyclus. Slaag je
niet, dan kan je daar niets komen doen en zal je in september moeten terugkomen.
Het thema van de vorige galactische cyclus, die nu aan z’n einde komt, wordt ‘De
Evolutionaire Spiraal van Zelf-Ontdekking en Verkenning’ genoemd, zoals ik op
blz. 12 al zei. De nieuwe galactische cyclus die voor de deur staat wordt ‘De Evolutionaire Spiraal van Zelf-Meesterschap en Vervulling’ genoemd,en je kan er alleen
maar binnen als je bereidt bent om de liefdesfrequentie, die je ideaal gezien in de
vorige zou moeten bereikt hebben, te handhaven. Daarom zal het er ook zo tof
zijn. Verboden voor militairen en gerechtsdeurwaarders (natuurlijk zijn ze wel welkom als zelfbewuste mensen, maar datgene waar ze nu voor staan komt er niet in,
omdat dat allemaal op angst en een gebrek aan respect is gebaseerd).
De tijd voor de ontdekking van alle mogelijkheden in deze cyclus is voorbij op Aarde. Iedereen heeft miljarden jaren en ontelbare levens de tijd gehad om alles van
licht en donker te ervaren wat zij of hij wilde ervaren. Je bent het allemaal geweest.
De ene keer was je slachtoffer, de andere keer een dader. Je hebt liefde, haat, angst,
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oordelen, onderdrukking, radeloosheid, vreugde, vrede en extase vanuit alle hoeken
van de kamer ervaren. Je bent zowel een mens als een geest als een dier geweest,
verlicht en terug weer alles vergeten in een ander leven. Je was een gids voor andere
mensen en je werd begleid door gidsen. En alles wat je niet direct ervaarde heb je
geleerd door de ervaring van anderen. Aangezien er maar één ding bestaat en we
allemaal verbonden zijn, beïnvloed de ervaring van anderen ook jouw bewustzijn.
Het gaat hier tenslotte over de evolutie van de soort in z’n geheel.
Een cyclus begint niet meteen de dag nadat de andere is voltooid. Tussen twee Universele cycli in is er altijd een diagonaal verbindingsstuk dat ongeveer 300. 000 jaar
duurt. Aan het eindpunt van een circulaire baan rond de Universele komt een diagonale connectie met het beginpunt van de volgende ring, waar alles dat zich in dat
Universum bevindt door moet reizen. (zie fig.2) Zo wordt het een opwaartse spiraal die maar eeuwig voortgaat, elke keer met een nieuw, opwindender thema dan
het vorige, en dat is allemaal voor jullie en voor ons, en door jullie en door ons
gemaakt, om te ervaren. Leuk of niet?
Het verbindingsstuk is eigenlijk een ‘initiatiesprong’ naar de nieuwe cyclus van evolutie. Het wordt dan echt wel menens en het gehele universum maakt zich in deze
overgangsfase klaar voor de grote dag. De oude cyclus is ten einde en de nieuwe
wordt voorbereid. Alles wat uit de vorige cyclus nog onopgelost is gebleven wordt
naar boven gehaald voor een reiniging en transmutatie. Het is een karmisch schoonmaakproces en het hele melkwegstelsel ging deze fase ongeveer 150. 000 jaar geleden in (halverwege het verbindingsstuk), toen de 100. 000 jarige ijstijd eindigde, en
dit proces komt ten einde met de winterzonnewende van 2012. In deze initiatietijd
staat alles dan onbewust en bewust in het teken van die nieuwe cyclus. In dit geval:
Het Meesterschap, de Liefde. De Thuiskomst. Iedereen wil klaar zijn, iedereen
(zeker niet alleen op de Aarde) wil zo’n kans met beide handen aangrijpen, want niemand wil het missen. Alles zal terug met elkaar verbonden worden. Voel je het
grootse hiervan? Nieuwe levens worden voorbereid en planeten worden zorgvuldig
uitgekozen die de beste kansen bieden op deze overgang. Jammer genoeg wordt, in
al dat overijverig enthoesiasme, eens mensen effectief geboren worden, dit nobele
plan meestal gewoon rats vergeten. Black out. Daarom is er zoveel frustratie en
geweld. Men bezit enkel nog een zeer vage herinnering van wat men hier kwam
doen,( “iets in alle geval maar vraag me niet wat !”) de mensen krijgen dan het akelige gevoel, en terecht, dat ze iets heel belangrijks over het hoofd aan het zien zijn.
’Fuck!’ Ze krijgen het gevoel dat hét leven aan hen voorbij trekt en slaan in paniek,
de kans der gouden kansen dreigt zomaar verloren te gaan, en daar worden de mensen dan heel destructief van, want paniek is een vergiftigde toestand waarin je
gewoon niet helder kan nadenken, en dan ben je natuurlijk een vogel voor de kat.
Angst trekt nog meer angst aan en men is dan wel verplicht om overlevingsmechanismes (ego) te bedenken om niet helemaal tenonder te gaan. Zo wordt alles in een
ijltempo waziger. Velen komen zo in de ban van de familie van duisternis en raken
verzeild in de prostitutie, de maffia, de seriemoordenarij of leiden gewoon een heel
grijs bestaan en moeten knokken om te overleven in een medogenloze wereld, worden oud en sterven zonder ook maar ooit geweten te hebben wat hier nu allemaal de
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bedoeling van was. Triest maar waar. En toch ook heel mooi als je er even bij stilstaat. Ik hoop dat dit perspectief je wat meer het soms radeloze, dwaze handelen
van de mensen en van jezelf verklaard en dat het geen zin heeft om anderen te veroordelen (dat is zoiets als jezelf een klap in je gezicht geven, dus. . . ). Alles heeft z’n
reden, z’n verborgen oorzaken en die zijn meestal mooier dan je op het eerste
gezicht zou denken dus is het absoluut noodzakelijk, zeker in dit ver gevorderde stadium van de menselijke evolutie, om begrip op te brengen voor jezelf en voor de
anderen. Tja, dat is meestal wel een hele uitdaging, ik geef het toe. Begrip leidt naar
mededogen en behulpzaamheid, weet je. En naar vergeving, wat toch zo belangrijk
is om verder te kunnen gaan. Het leidt ook naar vriendelijkheid wat op zijn beurt
dan weer leidt naar bewustzijnsverruiming. Dat leidt naar vreugde en dat leidt naar
liefdevolle uitdrukking en ervaring. Je brengt een positieve bal an het rollen. Het is
eigenlijk zoals een exponentiële curve, die almaar voor eeuwig groter en groter en
krachtiger wordt. Het zijn goddelijke energieën die je zo in werking stelt, die naar je
toe komen en die je aarden. Wat meer zelfzekerheid tot gevolg heeft. Daardoor
wordt je helderder, kan je vol zelfvertrouwen de dingen in je leven aantrekken die je
maar wil, en zo kom je i. p. v. in een vicieuze angstcirkel,terecht in een opwaartse,
eindeloze geluksspiraal. Zie je hoe alles gevolgen heeft en evolueert? Actie-reactieactie. . . Je wordt er zelf alleen maar beter van. Maar je moet er eerst wel wat voor
doen natuurlijk. Een open geest ontwikkelen is absoluut noodzakelijk. Anders kom
je nergens.
Och, het is zo gemakkelijk om iemand te veroordelen. Daar is echt geen kunst aan.
Het is veel integerder om dat niet te doen, vind ik. Iedereen handelt maar naar zijn
of haar begrip van de werkelijheid, jij toch ook? Alles gebeurt gegeven zijn of haar
wereldbeeld. Elk stadium van de evolutie dient gerespecteerd te worden, hoe vanzelfsprekend het ook voor jou al mag zijn, dat wil niet zeggen dat dat ook zo is voor
een ander. Doe je dat niet dan veroordeel je en lach je hem uit, en verval je in arrogantie. En zo geef je eigenlijk jezelf bloot. Doe jij dat niet, zeg je? Meer dan je misschien zelf beseft, beste vriend. Pas daar asjeblieft voor op want zo kom je in een
vicieuze cirkel terecht die je almaar destructiever maakt. Alles gaat zich tegen je
keren als gevolg hiervan. Onderschat de gevolgen van deze schijnbaar’onschuldige’uitspraken over iemand anders niet want het kan een gewoonte van je worden
om anderen verwijten te beginnen maken van dingen die je zelf doet. Je word dan
zo’n ontzettende chagrijn en je hebt het zelf niet eens door. Waarom? Omdat je zo
het spel van de ‘afgescheidenheid’ met je broertjes en zusjes speelt. Geen wonder
dat het leven dan zo verschrikkelijk eenzaam is geworden. Je distantieert je vrijwillig
van de anderen, maar denkt dat zij daar voor verantwoordelijk zijn. Hetzij door
schaamte en onzekerheid, hetzij door arrogantie en neerkijkerij. Het zijn namelijk
gewoon ‘aspecten’ van iemand wat je veroordeeld, nooit een persoon in z’n geheel,
en dat zijn eigenlijk altijd spiegelbeelden van dezelfde aspecten die je bij jezelf
onder ogen moet zien, omdat die een blokade vormen (ingenieus systeem,toch?).
Wat je dus eigenlijk doet, zonder het te weten, is jezelf veroordelen, althans dat
bepaalde aspect, waardoor je het uiteraard nalaat om het eens onder ogen te zien en
het te veranderen waardoor de boel alleen maar erger wordt. En je kan er volledig
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van overtuigd zijn dat dat o.k. is, je van geen kwaad bewust en volledig gerechtvaardigd. Maar merk wel dat hier je ego, die immer zichzelf verdedigende bange knaap,
aan het werk is en waar je je zolangzamerhand volledig mee hebt geïdentificeerd. Ik
weet het, het is heel verleidelijk om dat te doen. Het kan de norm worden. Het is de
norm bij velen. Dat is het verraderlijke van heel de zaak want je wéét gewoon niet dat
je verkeerd bezig bent totdat iemand je hier eens op attent maakt en dan luister je
meestal nog niet en wordt je kwaad op die mens. Wat een klootzak om zoiets te zeggen, zég, en als je hier niet voor oppast graaf je letterlijk je eigen graf want ooit wordt
de rekening wel eens gepresenteerd en dan is het wel even verschieten. Hoe had je
toch zo blind kunnen zijn? Daarom is het goed om respect te hebben. In de eerste
plaats voor jezelf en daardoor automatisch voor de anderen. Een peuter die voor de
eerste keer rechtopstaat en dan terug neer valt lach je toch ook niet uit?Je feliciteert
ze en moedigt ze aan om verder te doen. Ach, het is allemaal deel van de beproeving
van deze tijd om het je terug allemaal bewust te worden en het feit dat je dit allemaal
aan het lezen bent is een goed teken. Een heel goed teken dat je er wel komt. Als je
maar wil en voortdurend het einddoel voor ogen houdt. Het zit allemaal in ons, hoor,
want het is datgene wat we zijn maar wat lange tijd verborgen is geweest. Het is wat
roestig.
Dus je ziet, we zitten hier allemaal nogal met een situatie om U tegen te zeggen. Een
cyclus van jewelste. De vorige cyclus is gedaan en nu zitten we hier met z’n allen
door de ruimte te reizen op planeten in een gigantisch waanzinnig prachtig universum. Traag maar zeker vervolgt alles en iedereen z‘n weg, recht op het doel af, als op
de tonen van een symfonie die z’n climax nadert, of op het ritme van een hypnotiserende techno-rave. Op de hartslag van het Universum. Iedereen is begeesterd van
nog maar één ding: het Ultieme Geluk. Hoe dan ook. Want het komt stilletjesaan
onze strot uit, al dat gezever. We zijn allemaal samen maar we doen alsof we elkaar
niet meer kennen en alsof we alles zijn vergeten en dat het niets met ons te maken
heeft, terwijl al het tegendeel waar is, het heeft álles met ons te maken, het is verdomme ons verhaal. We zitten op het einde van het diagonale verbindingsstuk met
onze neus vlak tegen de nieuwe tijd. Cool.
Is het je ook opgevallen dat vele stromingen van de laatste tijd een verwijzing zijn
naar dat nieuwe? ‘New Wave, New Beat in de muziek, la Nouvelle Vague in de film,
alles en overal waar je komt ademt de nieuwe tijd uit, als voorbodes. Het hangt in de
lucht, mensen, en er is geen ontkomen meer aan want het is te groot en te dichtbij,
dus je kan je maar beter laten meedrijven op de stroom der gebeurtenissen. Flow it,
gentleman! Je zou kunnen zeggen dat alle muziek- en beeldcultuur en ook de literatuur van de afgelopen 2000 jaar dit allemaal inluiden. Het is allemaal één groot
voorspel tot een kosmisch orgasme.
Belangrijk is ook om te weten dat het initiatiediagonaal dient om alles wat je in de
vorige cyclus hebt geleerd nog even goed in herinnering te brengen. Het is de generale repetitie. Je trekt onbewust situaties in je leven aan die je in staat stellen om je
nog even te testen of je het wel allemaal goed hebt begrepen. Of je, als puntje bij
paaltje komt, wel je integriteit zal kunnen behouden en of je wel zal kunnen blijven
rechtstaan als het heftig begint te worden. Wat een druk, he? Je vraagt jezelf af of je
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het allemaal wel gaat kunnen en of je wel zal slagen voor deze superbelangrijke test.
Het lijkt opeens allemaal zo groots en onmogelijk geworden nu er zoveel ogen op je
gericht zijn en er opeens zoveel op het spel staat. Wie had dat nu nog gedacht? Fuck.
Je zou voor minder opgeven (als er één ding is wat je nu niet mag doen is het wel
opgeven). Het lijkt wel alsof je alles nu nog van voor af aan moet gaan leren, maar
niets is minder waar want je weet al veel meer dan je jezelf zou nageven. Eigenlijk
doe je, door dit boek te lezen en door oooh! en aaahh! te doen, alleen maar alsof je
dit al niet allemaal weet, want ergens vindt je dit op één of andere geheimzinnige
manier ook wel steek houden, wed ik. Kijk maar eens hoeveel je al weet (nu ben ik
effe serieus!). Een beetje goede wil is alles wat er voor nodig is om het allemaal weer
naar boven te laten komen en het sterker dan een aambeeld te maken. Het zal een
tweede natuur worden. In feite is het je eerste natuur die eindelijk weer eens mag
meespelen. De ultieme come-back van de beleefdheid, van de creativiteit, het
respect, de vriendelijkheid en de rust. Van de vrede en het geluk, van de liefde en het
licht, van de stijl en de waardigheid, van de fierheid en de cool, van de bewondering
en het Avontuur, van het sprookje, van de Freaks, van het eeuwigdurende feest, van
de allesovertreffende schoonheid, van de zin, van de zachtheid en de tederheid, van
de dankbaarheid, de vergeving, de vreugde en de onafhankelijkheid. Van de vrijheid.
Het is zoals de Egyptenaren in hun ‘Boek van wat zich in de Doeat bevindt’ schreven: ”De jonge god (de overledene die het rijk van Osiris is binnengegaan nadat hij
onsterfelijk is geworden) wordt uit het mooie westen geboren, nadat hij hier is
gekomen vanuit het land der levenden; hij heeft het stof dat op hem was van zich
afgeschud en zijn lichaam is vervuld van magie; hij heeft zijn dorst gelest. Hij is
meester van het land geworden door wat hij wist. ”
Over de ‘triomf van de uitgeruste geest’ wordt geschreven:
“Ik ben over de paden van Osiris getrokken, dat zijn de grenzen van de hemel. Hij
die de bezwering kent om daarheen te gaan, hij is zelf een god. In het gevolg van
Thoth zal hij naar elke hemel gaan, naar welke hij ook maar wil. ”
De laatste zin mag je letterlijk nemen (de rest trouwens ook)en er wordt bedoeld dat je
multi-dimensionaal bent geworden en de ultieme vrijheid terug hebt bereikt. (yes!)
O, ja! Ra, de Pleiadische Aartsengel, wil ook nog dat ik jullie de 4 evolutionaire principes vertel (dit is afkomstig uit een channeling door Amorah quan yin neergeschreven in het Pleiadisch Werkboek)
“Iedereen die tegen het jaar 2013 op Aarde verblijft en die in de nieuwe cyclus wil
leven dient de volgende principes onder de knie te hebben: (1)Het doel van de mens
op Aarde is fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel te evolueren;
(2)Elk menselijk wezen heeft een Goddelijke Essentie, bestaande uit licht en liefde,
waarvan de aard goedheid is;
(3)Vrije wil is een absoluut universeel recht; zuiverheid roept het zelf op om zijn
vrije wil in geloof en vertrouwen over te dragen aan de Goddelijke wil (dit is niets
anders dan gewoon je intuïtie te volgen en lekker te doen wat je écht wil. Zo laat je je
leven door je hoogste intelligentie, het oneindige leven leiden; zo dien je altijd het
leven, het plan);
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(4)Al het natuurlijke bestaan is heilig en ontstijgt het niveau waarin het de behoefte
van het individuele zelf dient of er in voorziet. ”
Ziezo, oefenen maar!
Het is zo dat iedere levende mens in deze tijd met deze 4 principes geconfronteerd
wordt. Het is een planetaire wet dat voor het einde van een grote tijdscyclus iedereen, waar je je ook maar op de planeet bevindt en op welke manier dan ook, herinnerd moet worden aan deze vier evolutionaire principes waarvan wordt verondersteld dat ze geleerd worden. Wees gerust, hoe dan ook, of het nu via een film, een
boek, een gesprek, een oorlog, een gevangenisstraf, sex of wat dan ook is, als je je
ogen en je oren goed openhoudt kan je de diepere betekenis zien. Alles bevat een
kans om je te verheffen. Dus je bent bij deze gewaarschuwd. Als je niet weet waar te
beginnen is het waarschijnlijk een goed idee om je te concentreren op de 4 evolutionaire principes, de rest zal wel volgen.

De Fotonengordel
De fotonengordel is een gigantische nucleaire schoonmaakzone waar vroeg of laat
alle delen van het Universum door moeten op hun bewustwordingsreis en het is de
kriek op het einde van de lange taart. Het is de Finish. Al wat er door gaat wordt
geactiveerd en het is nu activeringstijd voor de Pleiaden, en dus ook voor dit zonnestelsel en de Aarde.
Waar heb ik het in ‘s hemelsnaam over? Schoonmaakzone?
Het is zo dat je de gehele 26. 000 jarige cyclus van het zonnestelsel rond Alcyone in
twee hoofddelen kan verdelen; de galactische nacht en de fotonengordel.(zie fig.3)
Fig.3
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Zoals je op het tekeningetje kan zien reist het zonnestelsel twee keer 11. 000 jaar in
het donker door de Galactische nacht en twee keer 2000 jaar in het licht door de
fotonengordel, gedurende één volledige cyclus. Alcyone is voor eeuwig onderge-
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dompeld in de fotonengordel, daarom is alles er zo liefdevol.
In de galactische nacht wordt ervaring opgedaan, karma genoemd. Er is een grote
dichtheid en weinig beschikbare informatie. Je moet hier alles zelf uitpuzzelen.
Eenmaal de fotonengordel in wordt alles meer multidimensionaler, minder dicht.
De emotionele lichamen worden gezuiverd en de trilling in je fysieke lichaam verhoogt zich. M. a. w. Bewustzijnsverhoging. De Aarde ging voor het eerst de fotonengordel in met de lente-equinox van 1987 (de harmonische Convergentie) en was
het startpunt van een nieuwe bladzijde in haar geschiedenis. Sindsdien ging ze er
steeds dieper in en is er enorm veel ten goede veranderd.(zie fig.4) Elk jaar één
week langer aan beide kanten van het startpunt. Met de winterzonnewende (21
december) van 1998 bereikte de zon voor het eerst de fotonengordel en in het jaar
2000 is de zon helemaal ondergedompeld en daarmee al de helft van het zonnestelsel. Van 21 december 1999 tot 21 juni 2000 om precies te zijn. Van 21 juni tot 14
december 2000 verlaat de Aarde hem weer. En van 14 december 2000 tot 28 juni
2001 er terug in. Van 28 juni tot 7 december 2001 er uit. Terug er in van 7 december
2001 tot 5 juli 2002 enz. . Vervolgens zal alles zich geheel in de fotonengordel
bevinden met de winterzonnewende van 2012 en zal het zonnestelsel er de komende 2000 jaar doorreizen. Let wel: Dit alles is goed nieuws en er is absoluut niets om
bang om te zijn. Er zal een hele nieuwe frequentie, een nieuwe hogere trilling
komen en alles en iedereen die kán resoneren met deze galactische trilling zal zijn
multi-dimensionale zelf terug worden en door de gehele galaxis worden uitgezaaid.
Daarom is het absoluut noodzakelijk dat je emotionele en fysieke lichaam dat aankan, dat je deze nieuwe energieën kan ‘aarden’ en dus kan ervaren. Daarvoor is een
absolute integriteit vereist, een zuivere geest in een zuiver lichaam, en doen alsof zal
er niet meer bij zijn. Je zal écht moeten worden.
Aarde
Fotonengordel
Since 1987

Zon
Aarde

Zon

Fig.4
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Waar gaat het het nu allemaal om?
Wel, zoals het met alles in de liefde gaat bestaan alle goeie dingen uit twee.
Zo is het ook met een atoom. Het bestaat uit een negatief en een positief deeltje.
Een elektron en een positron. Het zijn weer die twee tegengestelden die samen een
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eenheid vormen (yin-yang). De quantumfysica stelt dat beide deeltjes, ook al lijken
ze gescheiden van elkaar en ook al zijn ze miljarden kilometers verwijderd van
elkaar, toch in wezen onafscheidelijk verbonden zijn. Wat er met het ene deeltje
gebeurt, gebeurt tegelijkertijd ook met zijn tweelingdeeltje. Het verhaal waar we
allemaal in zitten gaat over de evolutie van Dualiteit (afgescheidenheid) naar Eenheid. Het positron is het anti-deeltje van een electron en daarom is het onvermijdelijk dat ze vroeg of laat met elkaar zullen botsen en een fotonenpaar vormen:Licht
De fotonengordel is een zone van triljoenen electronen. Het electron is de activering( leven) en het positronium is het karma. Het electron prikkelt de transmutatie
van het positron. M. a. w. bij de massa’s ervaring die we in de galactische nacht hebben opgedaan zitten uiteraard ook nog veel duistere, verborgen emoties (negatief
karma) die nog opgehelderd moeten worden voor je naar de Grote School gaat. Wat
er dus gebeurt is dat de electronen van de fotonengordel de positronen bij de Aardbewoners uit hun tent beginnen te lokken. De positronen kunnen de lokroep van
hun langverloren gewaande geliefde, hun wederhelft, niet weerstaan en pats! ze versmelten met elkaar. Alle, diep verborgen, onopgehelderde karma (dat je misschien
uit jezelf nooit of te nimmer naar boven zou halen), alle stinkende bagger, komt zo
ineens in je leven tevoorschijn omdat de electronen ze naarboven fluiten om de
zaak op te lossen, te versmelten en licht te vormen. Wees dus niet verbaasd als je
opeens met allerlei zaken in je leven wordt geconfronteerd waarvan je ooit dacht je
je er toch indertijd slim vanaf had gemaakt (niemand had het gezien, dacht je
nog,met jezelf heel erg ingenomen,) ”Vanonder welke steen komt dit nu in godsnaam weer gekropen? ”. Pas op, het kan ook zijn dat het over dingen gaat uit je vorige levens. Misschien ben je nu een brave huismus terwijl je in een vorig leven
Dzjenghis Khan was (HET KAN!!). Nou jongen, tijd om de kaarten eens op tafel te
leggen dan.
Hoe werkt het precies? Wel, telkens als je met iets wordt geconfronteerd, en je loopt
eens voor de verandering niet weg, je erkent het en je zegt tegen jezelf: ”Tijd om dat
recht te zetten, ouwe reus !”, en je laat zo effectief dat negatieve karma los, dan botsen de deeltjes, er worden licht-quanta gevormd en zo krijg je meer informatie over
wie je ‘werkelijk bent’. Licht = informatie, intelligentie. Licht is gecodeerd met Het
Programma. De stront is dan een bloem geworden. Dualiteit wordt eenheid. Mooi
hé? Dat is het proces dat schuilgaat achter ‘je bewust van iets worden’. Een helder
moment ervaren. Geloof me, er zullen niets anders dan heldere momenten komen
in de toekomst. De toekomst ziet er stralend uit.
Karma heeft altijd met angst te maken. Of het nu gaat over je diepste wensdroom
die je ooit vergeten bent omdat je niet dierf of er zogezegd niet geschikt voor was,
of misschien heb je ooit mensen gemarteld in één of ander régime en zit dat je
dwars, of misschien ben je gewoon verlegen of weet ik veel wat, het zijn allemaal
dingen die eigenlijk niet natuurlijk zijn en die om opheldering en transmutatie vragen.
Komaan, laat het los ! Verbeter je leven. Dit is jullie gouden kans. Elke keer je loslaat
en transformeert voel je dit fysiek, let er maar eens op. Je voelt je lichter dan ervoor
en je slaakt een zucht van ‘verlichting’. Langzaam maar zeer zeker zijn jullie allemaal
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licht aan het worden.
Hoe meer er wordt losgelaten op wereldschaal, hoe minder dicht de werkelijkheid
wordt en hoe meer levensenergie er naar je toe wordt getrokken zodat die kan versmelten met jou energie. De botsing is een energievloed, rechtstreeks vanuit de ruimte
gestraald, die de schulp waar je al een eeuwigheid in vast zit verpulvert en je bevrijdt.
Sinds 1987 is er over de gehele wereld al enorm veel negatief karma losgelaten.
Merk maar eens op hoeveel verslavingen er zijn overwonnen. Iedereen voelt onbewust wat er gaande is en doet z’n best.
De binnenkomst in de fotonengordel is zoals twee magneten waarvan de ene al heel
lang nurks de andere kant stond opgedraaid, zich plots noodgedwongen omdraait
omdat de aantrekkingskracht te groot is om te negeren en te weerstaan zoals hij
vroeger altijd deed (probeer zo maar eens twee magneten tegen elkaar te drukken:
geen magie), het is te nieuwsgierig en wordt zo in geen tijd terug verenigd met zijn
tweelinghelft. 1. De twee afzonderlijke delen van een eenheid hebben ook pas ‘zin’
als ze zijn verenigd. Dan hebben ze er pas echt zin in. Afzonderlijk is het een illusie
om te denken dat ze volledig zijn maar samen vormen ze de echte waarheid. Een
begrip krijgt pas betekenis door z’n tegengestelde, weet je nog? Dat was toch het
hele idee achter het Goddelijke plan, achter ons spel: Bewustwording. Het volgen
van je intuïtie. Het Absolute in het Relatieve. De man en de vrouw. De botsing van
de deeltjes is als nectar en een beker. Een plas nectar op de vloer van de kroeg heeft
niet veel zin. En een beker is maar een beker (dit begint als een Burt Bacharach-song
te klinken, maar geloof me, dit gaat ergens naar toe!) maar samen is het magie.
Rythm heeft geen betekenis als je de Blues niet hebt gekend, snap je? Youdigdareebop,Pop?
Je transformatie gaat in stappen. Je bewustwordingsreis, daar gaat al duizenden
jaren over. Al besef je het misschien niet zo meteen. Langlanglang geleden werd
eerst je spirituele lichaam en daarna je mentale lichaam omgezet door licht. Pas tijdens de afgelopen 2000 jaar van het Vissentijdperk werden je diepste emoties doorgewerkt en werd je emotionele lichaam getransformeerd. Als laatste is nu je fysieke
lichaam aan de beurt. Dat proces begon op 14 maart 1994 en houdt in dat anti-deeltjes, ziektepatronen, uit je lichaam worden losgelaten. Zo worden systematisch je vier
bewustzijnslichamen onder handen genomen. Je ziet, het is een heel programma
dat al heel lang geleden is opgesteld, alles staat op de rails en voor alles is gezorgd.
Jullie worden niet aan je lot overgelaten, hoor. Al wat je moet doen is vertrouwen
hebben in de zaak, alles bezien als gouden kansen om een kwalitatiever leven te leiden en lekker mee je best doen en zo kom je wel weer thuis. Relax en stroom mee
met de gebeurtenissen die zich in je leven aan dienen.
Ziektes die je hebt onderdrukt door straling, vaccinaties, antibiotica of andere chemische troep, dienen écht geheeld te worden. Het zal allemaal naar boven moeten
komen want je kan toch moeilijk met je beerputpak op het Kosmisch Feest verschijnen? Wat zouden de goden wel niet zeggen? Ook daar geldt een ‘dresscode’: die van
zuiverheid. Weet je, je eigen lichaam kan zich zelf wel helen met z’n eigen immuunstelsel, hoor, als je het maar eens de kans zou geven. Onderdruk niets. Let it be.
Dankzij de fotonengordel worden jullie gezuiverd op alle vlakken en zo is het waar-
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lijk een Nucleaire Schoonmaakzone. Mocht je twijfelen over het bestaan van zoiets
als de fotonengordel: In 1991 bracht wetenschappelijk onderzoeker Robert Stanley
verslag uit over de ontdekking van de fotonengordel door sattelieten in datzelfde
jaar en gaf de toelichting: ’deze extra fotonen worden uitgezonden vanuit het centrum van onze galaxis. . . Ons zonnestelsel gaat iedere 11. 000 jaar dit deel van de
Galaxis in en er vervolgens gedurende 2000 jaar doorheen, terwijl het zijn 26. 000
jaar durende Galactische baan voltooid. ” Stanley zat juist. Het is natuurlijk ook niet
toevallig dat dit net nu gebeurt.
Er kan alleen iets schoongemaakt worden als het vuil is en, let’s face it, de Aarde is er
smerig aan toe. Goeie grutjes! Maar niet alleen de Aarde, hoor, het hele universum is
vuil. Hele Universa worden op dit moment grondig schoongemaakt.
Zie het zo: alle kindjes mochten gaan buitenspelen tijdens de Galactische nacht en
tegen de avond werden ze erg vuil van het ravotten en vechten en zo. De doerakken.
Toen moest mama ze allemaal weer schoonmaken en haalde er in één zwip de
Nucleaire Schoonmaakzone over. Tegen de tijd dat het ‘fabeltjeskrant’ was zaten de
6 miljard kindertjes weer arm in arm, fris gewassen, haartjes nog nat, stralend op de
sofa voor de buis. En allemaal gaven ze licht af aan de anderen.
Weet je, dit is nog maar het prille begin. Eens jullie dieper en dieper in de fotonengordel reizen zal alles drastisch veranderen. Alles zal op zen kop gaan. Het is alsof
jullie langzaam maar zeker naar wonderland trippelen (neen! niet alsof. Het is zo!).
One way ticket. De energietoevloed zal groter worden naarmate er meer losgelaten
wordt, wat op zijn beurt nog meer energie aantrekt, waardoor er nog meer kan losgelaten worden waardoor er nog meer energie komt en nog meer en nog meer, en. . .
Het zal een domino-effect hebben en het duister zal eindelijk plaats maken voor het
licht.
Zo zullen ook jullie fysieke lichamen meer en meer licht bevatten totdat ze zo licht
zijn geworden dat je gewoon, fjoewh. . . zult wegvliegen om op te lossen in puur
licht en intelligentie (dit is een goed ding! Dit is wat je wil en het is helemaal niet
zoiets als ophouden te bestaan, integendeel!). Je zult alles wat je in de weg staat en
wat je ongelukkig maakt hebben opgegeven en je hebt je overgegeven aan het echte
leven. Jullie worden eersteklas Je m’en foutisten. Dat is wat er echt wordt bedoeld
met je ‘wil overdragen aan God’. Er heerst hier eigenlijk wel heel veel verwarring
over en dit gegeven werd handig misbruikt door de Godsdiensten, met alle gevolgen van dien want het maakt mensen afhankelijk van één of ander wild idee. Met
overgave wordt niet bedoeld: je leven opgeven en je onderwerpen en gehoorzamen
aan een God buiten je. Met ‘overgave’ wordt je afhankelijkheid van wat dan ook, en
die de oorzaak is van al jullie ellende, opgeven bedoeld. Dat is het tegenovergestelde
van wat de godsdiensten prediken. Je laat het los omdat het je niet meer dient, je laat
je weerstand voor het nieuwe los en geeft je over en doet eindelijk wat je al altijd
hebt willen doen maar niet durfde. Simpel. Zo zal je terug één worden met je ziel en
multidimensioneel worden. En geloof me, dat is een aanrader. Door mijn geboorte
hier op Aarde heb ik het al zolang niet meer ervaren dat ik er persoonlijk ook wel
naar uit zie, moet ik zeggen (Ik heb er nog wel een herinnering aan. )
Onthoud dat je meer bent dan enkel je lichaam, dat lijkt alleen maar zo. Je bent de

68

1

oneindigheid die je lichaam samen houdt,doet bewegen, ademen en transformeren.
We zijn allemaal samen één intelligentie die de hele boel zélf draaiende houden. Met
een verre God buiten je die je zou moeten dienen heb ik niet veel te maken. Die ben
ik hier eerlijk gezegd nog niet tegengekomen. Het is zoals het is, man, en daarmee
uit. De rest is vertelseltje. Als je nog altijd met dat God-gedoe zit in 2012 kan je niets
komen doen in het lichttijdperk. Geloof je me niet dan nodig ik je uit om het te proberen. ’T is niet dat je niet welkom bent maar het gaat gewoon niet (o. k, jij je zin
maar kom achteraf niet zeggen dat ik je niet heb ingelicht).
Het zal er erg intens aan toe gaan de komende twaalf jaar maar het is echt wel de
moeite om ervoor te vechten.
De volledige onderdompeling in de fotonengordel, en de daaruitvoortvloeiende
wereldtransformatie is jullie terugkeer in de Hof van Eden. Alle dimensies om je
heen zullen nu terug zijn omdat je ze nu kan zien. Het is de verloren herinnering
waar iedereen naar smacht en waar al zoveel over is geschreven (én misbegrepen).
Zonnebrillen zullen er in overvloed zijn (hoewel je ze niet nodig zal hebben) want
we zullen er allemaal nucleair bijlopen in ons nieuwe multi-dimensionele fotonische
lichaam, en iedereen zal een stralende glimlach hebben. Alles zal leven, schitteren en
dansen. Je zal in pure extase leven.
Een leuk doel van het spel, hé jongens? Jaja, maar zoals elk goed avontuur mag de
spanning er wel ingehouden worden tot op het einde, anders is er geen moer meer
aan. Daarom kan je al dat lekkers alleen maar krijgen als je nog even je best doet en
volhoudt. Wie opgeeft geeft op en kan het later nog eens proberen. Maar diegenen
die ervoor willen gaan worden vriendelijk doch dringend uitgenodigd om alle rommel in zichzelf op te ruimen. Doe-het-zelf. Je hebt in deze tijd de keuze tussen dit
serieus te nemen of niet. De energieën en de gebeurtenissen zoals ik ze hier heb
beschreven komen er sowieso aan en het is jullie keuze wat je er mee wil doen. De
mensen die hier niet voor open staan en verder willen in hun ego-trip zullen de
nieuwe energieën niet aankunnen. Velen zullen heel bang worden en niet weten wat
er gebeurt. De druk in hun lichamen zal op den duur zo groot worden dat hun
inwendige organen het zullen begeven. Hun centrale zenuwstelsel zal het niet aankunnen. Ik wil je niet bang maken maar ik zeg het je liever zoals het is dan weet je
waar je je aan kan verwachten. Het is heel belangrijk voor je om niet te oordelen
over de mensen die niet mee doen want het is heel goed mogelijk dat ze voor hun
geboorte hebben gekozen om naar deze fantastische tijd op deze fantastische planeet te komen om hier een paar jaar rond te lopen en het dan voor bekeken te houden. Waarom ze dat zouden doen? Het zijn misschien nog hele jonge zielen die hier
een aantal heel essentiële lessen kwamen leren. Een eindtijd op een belangrijke planeet trekt altijd van heinde en verre veel volk aan omdat er veel te beleven valt.
Daarom zijn jullie nu ook met zoveel. Veel mogelijkheden, weet je. Ze krijgen later
wel hun kans, wees gerust, trouwens, het is niet zoals het in vele godsdiensten wordt
gezegd; nl. de hemel is alleen voor de goei. De slechterikken gaan naar de hel.
Onzin! Er zijn geen goei en er zijn geen slechterikken, er is er maar 1. En die ene is
verdeeld in velen. En er zijn alleen bewuste zielen en onbewuste zielen. Wakkeren
en slapenden op weg naar ontwaking. Als je denkt dat dat automatisch wil zeggen
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dat de ene goed is en de andere slecht, dan heb jij een probleem. Als je denkt dat jij
het verdient maar een ander, om wat voor reden dan ook, niet, dan vind je jezelf
belangrijker dan iemand anders en doe je zulke uitspraken uit gemakzucht, uit haat
en angst en zelfs uit jaloezie en zou ik niet graag in je schoenen staan als je zo voort
zou doen. De zaken zouden dan wel eens net tegenovergesteld kunnen uitdraaien
dan je verwachtte. In alle geval zullen er zeker velen zijn die het allemaal koud zullen
laten worden. Maar: alles is mogelijk. Aangezien iedereen is uitgenodigd kan het
heel goed zijn dat zo’n jonge ziel door één of ander ’toeval’ toch nog er vollen bak
voor kiest om er voor te gaan. Misschien kwam ze wel iemand tegen die haar dit
hele verhaal vertelde en zei ze: ”Sapperdeboere!!”, wie weet.
In alle geval gaat het ‘m erom om je lichaam, de trilling ervan, te versnellen zodanig
dat je met de fotonengordel kan resoneren. Je moet jezelf ermee ‘synchroniseren’
(de voorlaatste cd van Jamiroquai heet trouwens ook Synchronized. Wijze gast die er
volgens mij ook meer van weet. ). Zo zal je op het kritieke punt in het hier en het nu
blijven en je zal je bewustzijn blijven handhaven en sterker zijn dan je angsten voor
één of ander waanidee. Dit stelt je in staat om niet weggeblazen te worden (niet hetzelfde als wegvliegen uit eigen beweging) en waardoor je automatisch naar het volgende niveau van evolutie ‘overstapt’ (Hof van Eden, engelen en zo. . . ). Het zal zijn
alsof je terug volgetankt wordt en wakker wordt in een nieuwe, lang verloren
gewaande wereld. Jullie zullen tegen elkaar verbaasd zeggen: ”Hé. . . . . ”
Je zal je veel terug her-in-neren en je leven in deze gedaante in deze tijd zal een
vreemde verre droom worden.
Yep! Het is weer eens check-out time op Aarde. Tijd om terug in het paradijs te
gaan wonen. Er hangt een cheweldiche kans in de lucht, dus profiteert ervan, mensen! Eigenlijk gaat het erom om zo normaal mogelijk te blijven. Blijf cool. Als je in
deze tijd echt eens speciaal wil zijn, doe dan zo NORMAAL mogelijk. Dat is pas
nieuw (tegenwoordig wil iedereen altijd zo speciaal doen dat ze uiteindelijk allemaal
hetzelfde doen omdat ze zich zelf niet zijn en elkaar maar naäpen). Dit in tegenstelling tot velen die nerveuzer en paniekeriger met de dag zullen worden (laat je niet
meesleuren in hun angst). Daarom is het nodig om meer over jezelf te weten te
komen zodanig dat je meer vertrouwen krijgt. Leer jezelf nu al kennen. Treed de toekomst vol vertrouwen tegemoet (eigenlijk zou ik in de reclame moeten gaan werken)en sta open voor de nieuwe energieën want ze zijn werkelijk een geschenk, alleen
moet je dat weten. Vele godsdienstijveraars zullen, in hun onkunde met betrekking
tot het aarden van dit fotonenlicht, met alle gevolgen van dien, hierin natuurlijk de
straf van God zien, of de neerdaling van Satan of de vingerwijzing van Christus or
whatever. . . als het maar een straf is waar ze nogmaals alle ellende op kunnen
afschuiven. Aan henzelf ligt het nooit, hoor. Ze dolen. Het ligt niet in het minst in
mijn bedoelingen om een oordeel over wie of wat dan ook uit te spreken, ik stel
alleen maar vast. Maar als ze dan toch alles zo goed hebben gedaan volgens hun
godsdienst (dat pretenderen ze toch te doen, dacht ik) en als dat de enige echte waarheid is waar iedereen persé tot bekeerd moet worden, waarom is het dan nodig dat ze
alsnog gestraft zouden worden? Mmm! Fishy. Diep van binnen zullen ze al die tijd
dan wel geweten hebben dat er iets niet klopte en onbewust rekening hebben gehou-
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den met ontmaskering en een ‘straf ’ (gebeurtenissen dus die ze zich zelf op de hals
hebben gehaald zoals de nucleaire schoonmaakzone maar daar een straf in zien van
god), maar ga dat als onderpastoor maar eens allemaal uitleggen aan de paus. Luister
paus, er wordt hier niemand gestraft, als dat je wat gerust kan stellen. Je hebt je best
gedaan, het is leuk geweest maar nu is het tijd voor weer eens wat anders, je bent
trouwens moe, vriend, waarom ga je niet wat rusten? Hang uw mijter maar aan de
kapstok ( en zeg dit ook verder aan al uw religieuze collega’s van alle godsdiensten
over de gehele wereld a. u. b. ).
Het is het Einde Der Tijden, zeker, maar dit hele boekje heb ik geschreven omdat er
omtrent dit onderwerp al eeuwen (en zeker nu) heel veel verwarring hangt, met dikwijls heel destructieve gevolgen. Het is allemaal anders dan jullie denken, veel o. k. er. Het is allemaal veel positiever dan jullie je in je onwetendheid en angst voorstellen. Waarom er niet het allerbeste van maken? (dat wilde ik maar even zeggen)
De Egyptenaren besteedden zoveel aandacht aan de Ka omdat dat superbelangrijk
is om het bewustzijn te handhaven in de komende tijden. Je Ka is je lichtlichaam, je
meesteraanwezigheid, en het is de bedoeling dat je genoeg vertrouwen en openheid
hebt opgebouwd om de ka in je lichaam te laten neerdalen. Daardoor kunnen de
Pleiadische liefdesenergieën van de vijfde-en de Sirische van de zesde dimensie met
je versmelten. De Ka is je toegangsticketje tot de multi-dimensionele eeuwigheid,
en het is absoluut noodzakelijk om het te activeren en vast te houden in je lichaam
(vind je het ook niet vreemd dat er in deze tijd een autootje rond rijdt dat Ka
noemt?).
Zoals ik al zei zal je lichaam eenvoudigweg niet in staat zijn om de komende energievloed aan te kunnen als het op een te laag bewustzijnsniveau trilt, dus voor diegenen
die willende zijn is dit een vereiste en zal je hieraan moeten werken. De ka-kanalen
zijn energiebanen in je fysieke en etherische lichaam die bij de meeste mensen
geblokeerd zijn, verstropt, niet in staat om de hogere frequenties, de Ka, door te
laten stromen als gevolg van het Net om de planeet en de wereldwijde angst. Als je
hier bewust aan werkt en je openstelt voor de hogere frequenties van de energieën
van je ka ( je hogere zelf )zal je snel vooruitgang boeken omdat vaste gedragspatronen en donkere, dichte energieën als vanzelf zullen doorstraalt worden met het
nieuwe krachtige licht en zo zullen transformeren. Zo zul je je minder en minder
identificeren met je angsten. Je zal terug weten dat je meer bent dan enkel je
lichaam. Je zal écht volwassen worden. Erken in de eerste plaats problemen, zet de
intentie neer om er iets aan te doen, pak aan en los het op en ga verder met je leven.
Je zou misschien begleiding kunnen gebruiken als je niet weet hoe en waar te beginnen en er zijn een hele hoop goeie handboeken te verkrijgen met betrekking tot dit
onderwerp en het is zeker niet nodig om al het geld uit je zakken te laten kloppen
door lange dure workshops te gaan doen want je moet weten dat er ook in die sector
enorm veel van geprofiteerd wordt, ondanks het feit dat ze heel weinig goeie kennis
hebben en van deze dingen nog nooit hebben gehoord. Wees niet naïef als iemand
pretendeerd een spirituele meester te zijn die jou wel zal wakker maken. Dat kan
alleen jij en niemand anders. Ik zal zeker niet beweren dat er geen integere mensen
met de beste bedoelingen zijn die op dit vlak werkzaam zijn. Integendeel. Maar je
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moet gewoon leren om een onderscheid te maken tussen de twee, anders wordt je i.
p. v. sterker alleen maar zwakker doordat die pretendent-leraar jou energie gewoon
‘uitzuigt’ en je vanalles wijsmaakt ten behoeve van zijn of haar eigen welzijn. Meestal zijn dit mensen die het zelf allemaal ook niet weten en net zoals alle anderen
onbewust zijn van hun daden. Maar ze hebben een ‘charismatische uitstraling’, en dat
weten ze. Je bouwt dan negatief karma op met die persoon, je wordt er afhankelijk
van en bent willens nillens verbonden door middel van allerlei energieën: gedachten,
emoties, gevoelens en je raakt verstrikt in een kluwen waar de ander alleen maar sterker door wordt. Tja, zo werkt het nu eenmaal. Voor velen in deze onwetende tijden is
het een bittere overlevingsstrijd. Kijk gewoon uit als iemand overdreven autoritair is
tegenover je en je meteen laat voelen waar zogezegd je plaats is: beneden. Als het geen
echte vriend kan zijn die onbaatzuchtig het beste met je voor heeft. Zo iemand is
zeker niet liefdevol en gericht op gelijkheid en hij/zij wil zeker niet dat je onafhankelijk wordt want dan slacht hij de kip met de gouden eieren. Net zoals je dat bij veel psychiaters hebt. Leer dit aan te voelen, want voelen is écht weten. Kom gewoon met
jezelf overeen dat dit niet de juiste persoon is en weiger om ook maar één stap mee te
gaan in die psychologische oorlog. Je doet je er allebei een plezier mee. Het is een
belangrijk deel van de beproeving en je ontwaking en onafhankelijkheidsproces, want
het is ook jou verantwoordelijkheid om grenzen aan te geven tot waar mensen kunnen komen. Doe je dat niet dan wordt je langs alle kanten gepakt en stort iedereen zijn
vuil bij jou. Het zijn letterlijk vuile energieën van een ander die je in je opneemt. De
andere is er vanaf (ze weet het ook niet beter)en jij hebt er een hoop rommel bij die
niet eens van jou is. Je stond er nietsvermoedend voor open omdat je toch zo’n toffe
knul wil zijn en toch niet zou willen dat andere mensen vanalles van je zouden gaan
denken als je eens ’ neen’ zei. Leer NEE te zeggen tegen dingen die je niet wil. Weet
dat er langs alle kanten op deze wereld nu van je wordt geprofiteert als je dat niet door
hebt en blindelings op anderen vertrouwt en het willoos toelaat. Schaam je hier niet
voor als dat het geval zou zijn. Leer er gewoon van en wordt sterker. Door de verantwoordelijkheid op je te nemen om goeie aura-grenzen te creeëren voor jezelf stop je
automatisch ook met anderen de schuld te geven van hun rommeldumping. Doe je
dat niet dan zal je pas echt in een ‘spirituele’ uitputtende strijd verwikkeld raken. Onthoud asjeblieft dat het er helemaal niet om gaat om anderen schade te berokkenen,
want dat komt toch weer terug bij jezelf. Anders blijf je bezig.
By the way, wist je dat de alarmerende berichten over het gat in de ozonlaag waar de
wetenschap en de milieubewegingen je mee om de oren slaan zwaar overdreven
zijn? Nog maar eens één van de vele pogingen om jullie radeloos in paniek ver weg
te doen kruipen om niet je eigen leven in handen te nemen. Het gat is niet per sé iets
slecht. De ozonlaag opent zich door de fotonische omzettingen, zodat de zonnestralen meer tot de planeet kunnen doordringen en de ‘twee-dimensionale krachten’, zoals radio-activiteit (Uranium), gifstoffen,chemicaliën. . . kunnen wekken via
de noord-en zuidpool. De twee dimensionale elementalen leven net onder het
Aardoppervlak en zijn ook bewuste wezens, hoor, die je al heel lang negeert en die
nu heel destructief dreigen te worden omdat jullie niet meer hun vriendjes willen
zijn en er bang van zijn (echt waar!) Ook dit vergt een karmische oplossing. Zo niet,
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als je er van weg blijft lopen en ze niet leert kennen zal dit zich tegen jullie keren.
Waar je naar kijkt wordt beter, wat je negeert blijft.
Het uitdagende gedeelte van de climax van dit hele spel is dat er een minimum aantal mensen moeten zijn die hun lichaamstrilling hebben versneld en hun Ka hebben
geactiveerd waardoor ze de komende krachten aan kunnen. Het gaat hier, zoals ik
eerder heb uitgelegd, over de 144. 000 (minstens) omdat al deze mensen samen een
minimumfrequetie belichamen, genoeg om nog grotere energieën te kunnen ‘verankeren’ waardoor een domino-effect zal zorgen voor de bevrijding van de Aarde
en daardoor het gehele Universum. Alles zal gesynchroniseerd worden, op eenzelfde golflengte verdergaan. Maar daar zal ik later nog wel meer gedetailleerd op in
gaan. Als deze frequentie niet kan worden bereikt zal alles afgeblazen worden.
Astrologie
Een minimum aan kennis over astrologie is ook uitermate belangrijk als je een beetje wil weten waar je staat in heel deze situatie.
We hebben elke zonneschijf, of zonnestelsel zo je wil, ontworpen als een spelbord:
De schijf wordt gevormd door 9-dimensionale kolommen van vertikaal licht. En er
zijn 12 horizontale spelgebieden in die schijf die worden geconstrueerd vanuit het
centrum. Het centrum is de eerste dimensie: nl. de kern van een planeet, zon. . .
Het is ook vanuit deze kern dat er lichtcommunicatielijnen vertrekken door 9
dimensies, rechtstreeks naar het centrum van de galaxis. Zo is alles lekker verbonden met elkaar. (zie fig.5)
Laat me je eerst vertellen dat jullie derde dimensie enorm beïnvloed wordt door de
vierde dimensie. De vierde is de plaats waar je emotionele lichaam verblijft. Het is
de dimensie van je dromen, je gevoelens, emoties en ideeën die in de derde dimensie
worden gemanifesteerd. Maar: als je je échte gevoelens niet erkent omtrent wat dan
ook, zit je in een gedachteconstructie te geloven. Het is een door jezelf geconstrueerde waarheid (een excuse) die altijd op angst is gebaseerd. Het is dus niet de échte
waarheid. Het is een illusie. M. a. w. je creeërt in 4D en je manifesteert dit idee in
jouw dagdagelijks 3D leven. Als je niet weet hoe dit systeem werkt leer je nooit je
eigen werkelijkheid zelf te beheersen zoals je het zelf écht wil. Je dient te leren
’waarnemen’ en ‘voelen’ want daar schuilt de echte waarheid in. Als je dit niet leert
wordt er met je gesold dat het niet meer schoon is. Dit als gevolg van je eigen
angstreacties want onthoud a. u. b. dat je uiteindelijk zelf voor alles in je leven dat er
gebeurt verantwoordelijk bent. Je hebt zelf die shit in je leven geroepen.
De vierde dimensie wordt geregeerd door de 12 planetaire krachten van het zonnestelsel:Aarde, Venus, Mars, Mercurius, Pluto, Neptunus,
Saturnus, Jupiter, Cheiron, de asteroïdengordel die eens een planeet was, Uranus en
Nibiru (Planeet van de Anunnaki).
Elke planeet staat voor een bepaald gevoel, een emotie die je onder de knie dient te
krijgen. Vb. De cycli van Mars staan voor je gevoelens van macht en woede.
Wat is nu het geval? De hele dierenriem is een verdeling van 6 4D-polariteiten. Elk
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van de 6 velden heeft een bepaald thema met aan de overkant z’n tegengestelde (6
maal 2=12).
Iedere polariteit (een gevoel en z’n tegengestelde) is een spectrum dat van donker
naar licht verloopt. Van illusie naar waarheid. De dierenriem bestaat dus uit 12 ervaringsgebieden en elk gebied levert doorheen de tijd heel wat geschiedenis, verhalen
en ervaring op om bij het kampvuur te vertellen (“weet je nog toen toen ik rondliep
als generaal en deed alsof ik de baas van alles was? haha,dat was lachen!”).
De dierenriem is dus een handig gereedschapje om te leren je gevoelens te integreren in je leven. Jezelf onder controle te krijgen. Je maakt letterlijk een kosmische
reis door dit 12 delige spelbord en de bedoeling is dat je na een volledige rondgang
in complete harmonie en evenwicht bent gekomen en waardoor je, in het ideale
geval, terug 9-dimensionaal bent geworden omdat je meester bent geworden over je
eigen emoties, je ego en je er niet meer door laat tiranniseren. Zo zal je wellicht kiezen, zonder angst, voor het nieuwe onbekende, het ‘donker’, voor multi-dimensionaliteit. De dierenriem is een heel programma dat je doorloopt en dat alles bevat
wat je nodig hebt om verder te kunnen.
Het is ook zo dat, aangezien de schijf (het zonnestelsel) wordt gecreeërd door 9dimensionaal licht dat 360° rondomrond is (en dus aanwezig in heel het zonnestelsel)-zie tekening-, elk ervaringsgebied zijn weerslag heeft in alle 9 dimensies. Wat je in
het één ervaart, creeërt, doe je ook in alle overige. Het werkt allemaal samen als één
lichaam. Dat kan dikwijls nogal chaotische situaties opleveren en een kluwen worden, als een woeste storm die maar niet wil gaan liggen, maar onthoud dat het erom
gaat om bewust, evenwichtig te worden in het algemeen en dat je de even met de
oneven dimensies met elkaar in harmonie dient te brengen. Dan kan er pas echte
magie gebeuren en kan je dit goddelijke systeem voor je beginnen laten werken in
plaats van tegen je.
Je kan beginnen met astrologie eens terug serieus te nemen want het is één van de
meest verworpen en verguisde wetenschappen van tegenwoordig die dringend aan
een come-back toe is. De oude culturen wisten wel beter maar in deze rationele
prestatiegerichtte tijd wordt het in het algemeen gewoon weggehoond door de
autoriteiten en dus ook door de meeste mensen (“ik geloof niet in die hocus pocus,
zenne!”) omdat ze weten dat het vele geheimen en kennis over de mensen bevat die
liever niet mag ontdekt worden omdat dat wel eens het einde van de overheersing
zou kunnen betekenen.
Zo kan je beginnen onderzoeken welke gevoelens, thema’s bij welke planeten horen
en in welk ‘gebied ‘van de zonneschijf (dierenriemteken) die of die planeet nu, op
dit moment, reist en wat dat persoonlijk voor je te betekenen heeft. Ook kan je, heel
gemakkelijk allemaal, achterhalen of die planeten al dan niet door de fotonengordel
reizen (dat is nu een extra factor waar je rekening mee moet houden) waardoor er
een verhoogde activiteit van die bepaalde gevoelens in je leven zullen komen.
Als je ‘t allemaal wat nader gaat bestuderen, of er gewoon eens over nadenkt, ga je
zien dat het een systeem is waar de evolutie van het hele Universum naar gebouwd
is. (zie fig. 6 )
Begin bij jullie begin: De Aarde draait om haar eigen as in 24 uur. Die baan kan je
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Huidige cyclus
Mission: Verkenning & bewustwording

Universum

Universele
Centrale Zon

Galactis Centrum
1 baan = miljarden jaren

Alcyone
1 baan = 230.000.000 jaar

Zon
1 baan = 26.000 jaar

Aarde
1 baan = 1jaar
Einde Vissentijdperk

21/12/2012
1 volledige baan rond de Universele Zon

Fig.6

de grote Universum-cyclus is eigenlijk één grote lichtschakelaar die langzaam maar zeker aangezet wordt.Op het eindpunt brandt het licht in heel het universum na heel wat werk en kan je eindelijk zien wat je zegt.En dan kan je in dat nieuw ontdekte verlichte universum op ontdekkingstocht
gaan en kan het pas echt leuk worden.Een nieuw stuk paradijs is geboren, een stuk absoluut idee
zichtbaar gemaakt in het relatieve.De tekening is dan ingekleurd.
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verdelen in 12 gebieden (in hoeveel delen is een uurwerk ook alweer verdeeld?).
Deze Aarde draait in één jaar om de zon in twaalf maanden en vormt zo ook 12
sterrenbeelden (“wat ben jij?” “Tweeling, en jij?” “Boogschutter!”). Dit hele zonnestelsel draait rond in eenzelfde dierenriemstelsel waarvan Alcyone de centrale is en
dat nu op het einde van het Vissentijdperk staat. Het hele Pleiadische stelsel doet
hetzelfde in de Galaxis en uiteindelijk doet de melkweg idem in één grote Universele 12-huizige dierenriem. Eerst komt de grootste, de Universele, ten einde, dan de
galactische, dan de stellaire, dan de solaire en als laatste de planetaire. Zoals je kan
zien zitten we op het einde van het laatste huis, het Vissentijdperk. Het laatste van
het laatste van het Laatste. klik-klik-klik-klik. . . Disco! Het is één groot radertjesspel
dat perfect op elkaar afgestemd is. Als iets draait, draait alles mee en zo komt alles
zo zoetjesaan, na een volledige rondgang van miljarden jaren, terug op z’n oorspronkelijke beginpunt uit. Synchronized. Het is alsof ziljoenen wezens allemaal
hun horloge gelijk zetten voor een nieuw groots avontuur. Net als een kluis die je
opent en je het gegeerde object binnen handbereik krijgt. De cycli zijn als thema’s
binnen vakken binnen leerjaren binnen kosmische scholen. En zoals Alice Cooper
in zijn vleermuizenlook al liep te joelen in de seventies: ”Schooooooooooool’s outfor-summer!”
Zeg nu nog dat er geen plan is. Als je nog steeds denkt dat er iets toevallig gebeurt in
het Universum zit je er naast. Als er ook maar iemand een wind laat wordt het geregistreerd en heeft dat effect op al het andere, want alles is verbonden.
Aangezien het één gigantisch groot mechanisme is waar we het hier over hebben is
het wel genoeg om je enkel bezig te houden met de planetaire cycli in je zonnestelsel
van nu af aan tot de winterzonnewende van 2012.
De kennis over deze cycli, hun respectievelijke gevoelens, de aard van het vissentijdperk nu, enz. . . zal je meer in staat stellen om observerender en objectiever door het
leven te schrijden i. p. v. te stuntelen. Je zal rustiger worden, krijgt meer zelfvertrouwen door dat je uiteindelijk begint te weten te komen wat er allemaal met je aan de
hand is, wat er met de anderen aan de hand is, waarom er bepaalde dingen net nu
gebeuren en hoe je erop kan reageren en waar je je op moet richten om iets te leren.
Je hebt meer informatie over jezelf en kennis is macht. Èchte macht.
Aangezien dit een heel cruciale fase in de Universum-geschiedenis is en het er de
komende tijd waarschijnlijk stevig aan toe zal gaan bied ik je hier al dit materiaal aan
om je evenwicht te helpen bewaren. Door je gevoelens, je verlangens, je angsten en
hun oorzaken aan een diepgaand onderzoek te onderwerpen en je daarbij laat leiden, in de eerste plaats door je intuïtie, maar ook door astrologie, kan je uiteindelijk
terug multi-D worden. Astrologie is eigenlijk het handboek, de plattegrond van die
donkere doolhof waar jullie allemaal in zitten. Het is er altijd voor jullie geweest
maar je moet het natuurlijk zelf inzien dat het enigerlei waarde heeft. Je ziet, je moet
er zelf allemaal wel wat aan doen. Niet moeilijk dat jullie allemaal zo gemakkelijk in
een religie (kerk, geld, shoppen, economisch presteren. . . ) geloven, omdat jullie
nogal lui zijn, is het niet? (luiheid is ook een excuse uit angst voor de waarheid, weet
je). De religies doen je geloven dat je goed bezig bent en houden je zo van een zoektocht naar de échte waarheid (zoals al dit materiaal hier) af omdat je die zogezegd
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dan al gevonden hebt (dat maken zij voor jou dan wel uit, of die waarheid nu volledig vervullend is of niet maakt niet zo veel uit). Ze leveren pasklare antwoorden die
goed genoeg zijn voor je en je leeft in de illusie dat je met religie alles weet wat je
moet weten, so why try harder? Als je maar niet zelf moet rechtstaan en zelf op
zoek moet gaan naar de waarheid want dat blijkt altijd weer teveel moeite. ’Is er wel
zoiets als de waarheid? Waarschijnlijk niet!’ hoor ik vaak (wat een vreemde vraag. en
een nog vreemder antwoord. Een eigenschap van dé waarheid is dat ze voor iedereen klopt, weet je, dat is het ‘m nu net. Het is iets waar iedereen het roerend mee
eens is). Daarom blijf je wanhopig als een bezetene vasthouden aan één of ander
substituut-geloof, wat dat dan ook moge zijn dat je gebruikt als excuse. En wee diegene die er iets over durft zeggen want dat is de herrieschopper die je eens lekker
confronteert met je illusie. Daarom wordt je ook altijd zo kwaad als iemand iets over
je geloof zegt. Omdat je dan met die gapende onzekerheid over dat onderwerp
wordt geconfronteert, waar je blijkbaar dan toch nog niet zo’n definitief uitsluitsel
over hebt. Als je echt de waarheid hebt gevonden, zoals je wel beweert, zul je niet
kwaad worden, dan ben je inwendig rustig en in complete zelfzekerheid, en wat
iemand daar dan over kwijt wil is zijn zaak. Waarom wordt je dan zo kwaad? Het is
een overduidelijk teken voor iedereen dat je het zelf niet zo goed weet. Komt er
iemand doodleuk aanwandelen die iets zegt wat je zelf allang weet maar wat je diep
verborgen houdt omdat, als het waar is dat je heel die tijd in een leugen hebt gelooft,
je weet dat je dan in het diepste zwarte gat zal vallen dat je je maar kan indenken. Of
misschien ben je iemand die zich inwendig opvreet tijdens zo’n confrontatie en de
boosdoener stilletjes maar kordaat naar de hel verwenst, maar er zijn ook een boel
heethoofden hier die meteen naar de wapens grijpen als iemand een opmerking
maakt over zijn of haar geloof. Stelletje fanatiekelingen! Voor ons is dat een teken
van grote zwakte en onzekerheid dat helemaal niet bij dé waarheid hoort. Het is een
teken dat je er dan inderdaad flink naast zit te vangen. Dit is allemaal geen oordeel
van onze kant maar een simpele vaststelling van wat we zien. Wij stellen gewoon
vast dat jullie constant jezelf en anderen veroordelen. En dat is iets helemaal anders,
vergis je niet. Wij zijn zoals de pianospelers ten tijde van de stille film. Het kon zijn
dat mensen de film maar niks vonden en zich daarom maar afreageerden op de
arme pianist van dienst. Je zou kwaad kunnen worden op iemand die verklaart dat je
oordeelt en hem ofwel daarom veroordelen (maar dan mis je de boodschap), ofwel:
er naar luisteren. Als ik iemand beledig hierover, hetzij zo. Dat is alleen maar omdat
er iets ‘is’ waar hij over ‘kan’ beledigd worden, iets waar hij, tegen beter weten in, als
een wanhopige aan een reddingsboei, aan blijft vast hangen en dat is altijd een door
het ego geconstrueerde overlevingsleugen die misschien eens dringend aan een herziening toe is en die hoe dan ook vroeg of laat voorbestemd is om naar beneden te
donderen. Wees dan ook asjeblief man of vrouw genoeg om niet te moeilijk te blijven doen en bij tijd en wijle eens iets los te laten wat je niet meer dient en wat je verdere ontwikkeling danig in de weg staat. Wees niet zo bang, in ‘s hemelsnaam. Soms
doen jullie me denken aan flink uit de kluiten gewassen peuters in maatpakken die
onder geen enkele voorwaarde afstand willen doen van hun driewielertjes, iepeiepe-iepe, en dat terwijl je al lang klaar bent om dat blinkende ruimteschip de lucht
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in te jagen en nieuwe horizonten te gaan verkennen. Nee, liever de Aarde wat verder
naar de kloten helpen, dat is volgens jullie de zin van het leven. Kijk, ik ben alleen
maar eerlijk en onzin heeft de eigenschap om altijd ooit eens op de korrel te worden
genomen zodat er meer klaarheid kan komen. Maak jezelf niets meer wijs want daar
is het nu een beetje te laat voor aan het worden. Ja, ik zeg het je zoals het is, wat ik er
van weet, wat ik er van denk. Niet meer maar ook niet minder, en het wordt hoogtijd
dat het eens allemaal gezegd wordt. Als ik je beledig over wat dan ook ligt dat in de eerste plaats bij jou, niet bij ons. Het gaat over iets waar je, misschien super lang geleden,
in een overlevingsdrang zelf voor hebt gezorgd, maar dat nu totaal achterhaald is
maar waar je nog altijd in gelooft en wat meer kwaad dan goed voor je doet zonder dat
je het zelf beseft. Het kan zijn dat je slaaf bent van niet meer dienende overlevingsstrategieën die je uit gewoonte maar blijft herhalen. De tijden veranderen echter, beste
vrienden, en we hopen allemaal dat jullie mee veranderen. Je kan me verwensen of
niet, dat moet jij weten. Ik ben alleen maar de hofnar die tegen de pompeuze koning
alles kan zeggen wat hij wil en hem een vergrotende spiegel voor houd. Toch is het
niet om te lachen want de situatie is wel degelijk ernstig, maar niet hopeloos. Ik laat je
dingen zien die je misschien zelf, door toedoen van het Net, (het is waar, het is niet te
onderschatten) in de verste verte nog niet vermoed. Natuurlijk dat je op je achterste
poten gaat staan als iemand je ‘beledigd’ over iets waar jij je hele leven rond laat draaien en wat nu zomaar eens eventjes op de helling komt te staan. Heel je wereldbeeld, je
zogezegde zekerheid in het leven staat op het spel. Wees asjeblief dan ook wel zo eerlijk om te luisteren en te kijken of het hier inderdaad wel eens om een schijnzekerheid
blijkt te gaan dat in middeleeuwser tijden best wel een goeie strategie was voor je maar
dat nu toch echt niet meer kan. Maak het in alle eerlijkheid voor jezelf uit, liever dan
als een blinde idioot schuimbekkend wild in het rond te gaan slaan telkens iemand je
iets wil duidelijk maken want dat is zoooo kinderachtig. Dit is spul dat iedereen goed
weet. Iedereen zal zeggen: ’ha, ja! Natuurlijk!’ Maar het zou je verbazen, aan de dagelijkse strijd te zien, hoe weinig mensen het echt begrepen hebben. Nogmaals, het gaat
niet om het weten, want dat kan iedereen ondertussen wel (onderschat jezelf niet
want ik hoor dagdagelijks, overal, gesprekken van dit kaliber) maar het is het toepassen ervan dat nog wat fijner moet afgesteld worden, wat denk jij ervan ?
Als iemand het goed met je meent, als haar bedoelingen oprecht en goed met je zijn
en het beste voor je wil, ook al moeten daar een hele hoop heilige huisjes voor sneuvelen, weet dan dat datgene wat je meteen als een ‘belediging’ ziet, alleen maar een
waarheid is die jij wellicht niet onder ogen ‘wil’ zien, de verantwoordelijkheid voor
verandering hierover (uit een automatische oerangst voor verandering) snelsnel, in
een blinde vlaag van woede, van je afschuift door te zeggen dat iemand je heeft beledigd en gerechtigheid eist, ook al zei ze enkel de waarheid, en zo daarmee het hele
brandpunt over het onderwerp handig verlegd. That’s NOT the point. Je noemt ze
dan allerlei namen(“hoe durft ze?Jezebel,kenau,tang,slang,trees!”)en ze staat voor
eeuwig bovenaan je zwarte lijst. Dat is dubbel blind want dan heb je er nog een heleboel oordelen en verwijten bijgemaakt ook. Bad karma! In het slechtste geval ontstaan er allerlei terroristische acties met bloederig geweld toe. Yep, ik heb het hier nu
even over al die Godsdienstfanatiekelingen in alle maten en gewichten en in allerlei
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religies, die bereid zijn om over lijken te gaan ter verdediging van hun geloof. Jullie
zijn net kleine kinderen die de toestemming of erkenning van anderen nodig hebben over iets waar je enkel zelf uitsluitsel over moet krijgen, dat is nu net het hele
punt. Jullie zitten je de godganse dag bezig te houden met iedereen de oren van z’n
kop te zagen over je geloof. Ik geloof. Ik geloof. Ik geloof. . . Jaja,’t is al goed. We
weten het nu al wel dat je gelooft. Alleen geloof je niet in het allerbelangrijkste:
JEZELF. Laat staan dat je het ervaart. En als iemand anders niet gelooft moet hij kost
wat kost bekeerd worden. Dat is toch jullie geheime agenda, hé, Christenen? Om alsnog de hele wereld katholiek te maken?Je gelooft. Bon, dat is één ding. Je wil iedereen
er van verzekeren dat het zo is. Waarom? Ben je soms bang dat iemand niet gelooft dat
je gelooft? Is het zo belangrijk voor je om te weten wat iemand anders er van denkt?
Heb je haar toestemming nodig? Is het nodig dat ze begrijpt waarom je gelooft? Het
lijkt mij dat je er zelf niet al te zeker van bent over wat je zegt. Je doet of je het allemaal
weet zonder ooit eens nagedacht te hebben over de werkelijke aard van de mens en de
bedoeling van het leven. Als dat zo zou zijn zou je beseffen dat het laatste wat je echt
nodig hebt op deze wereld en in het leven een kerk is waar je grijs en versleten in
wordt. Er is een leven buiten de kerk hoor, maar je durft het niet te verkennen. Daarom blijf je maar veilig in de kerk zitten en aan iedereen te zeggen dat je gelooft met de
bedoeling zo een excuse te hebben die aan anderen moet duidelijk maken dat de
bedoeling van het leven is ‘te verklaren dat je gelooft’. Kous af. De bedoeling is volgens jullie blijkbaar zeker niet als een machtig kind de goddelijke cosmos, de eeuwigheid te verkennen en allerlei magische avonturen te beleven in fantastische werelden.
En je amuseren in het leven, neen, dat is er ook al niet bij. Jullie godsdienst is er op
gericht om te verklaren dat je gelooft. De hele dag lang en aan iedereen die het maar
horen wil. Compleet met ceremonieën en al. Verdacht, hoor. Alsof je ergens bang
voor bent als je het niet zou doen. Alsof je bang bent voor vergelding of zo indien je
zou zeggen: ’ik ben hier weg’.
Ben je dan zo afhankelijk? ’Lieve God, ik geloof hoor, niet slagen a. u. b. , zeg maar
wat we moeten doen. Boetedoening? Zeven weesgegroetjes? Zonden opbiechten?
Ik weet het, ik ben slecht maar wat kan ik er aan doen?Alles zal ik doen, lieve God, als
je maar niet kwaad wordt. ’ Alsof je bang bent om écht te leven. Je gelooft, maar
beleef je dat geloof ook? Geloof je ook dat je een almachtige ziel bent, dat jij die god
bent? Ervaar je dat ook? Neen, dát kun je nu echt niet geloven,want je gelooft al in
een god ‘buiten’je. ’T is ‘t één of ‘t ander. Leef je eigenlijk wel? Ik betwijfel het sterk.
Hebben jullie plezier in die kerk? Valt er nog wat leute te maken? Waarom ligt iedereen niet constant plat in jullie hoog gebouw? Ik ben wel eens een paar keer in een
kerk geweest en ik viel bijna in slaap. Ik ging er depressiever buiten dan dat ik er binnen kwam. Je wordt er overladen met ingebeelde schuldgevoelens, leugens over het
wonder mens. Geboren in zonde, m’n aars. 1 grote saaie boel met allemaal triestige
gezichten is het bij jullie. Als dat de waarheid is, dan hoeft het voor mij al niet meer
zo.
W-A-A-N-Z-I-N, jongens. Geef het op! Om je maar even aan te tonen waar beledigingen vandaan komen en waar ze toe kunnen leiden. Hoe het Ego voor al die conflicten kan zorgen. Ikke-ikke-ikke-ikke-ikke. Onzekerheid en onwetendheid over je
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Zelf, handig gecamoufleerd en weggemoffeld in één of ander geloof waar mensen
desnoods voor bereid zijn te sterven. Als je bereid bent om dat te doen heb je er
helemaal totaal niks van begrepen. Dan ben je een schreeuwerig kind dat wild om
zich heen gaat slaan omdat iemand hem’beledigd’ heeft. Maar je moet eens dringend beginnen begrijpen wat iemand tegen je zegt, want als je dat niet doet doe je maar
alsof je het begrepen hebt. Je maakt er maar wat abracadabra van in je eigen kop omdat
je totaal niets weet over jezelf. Hoe kan het ook want je gelooft nu eenmaal niet in jezelf
en doet dus ook niet wat je wil en kent jezelf daardoor niet. Je weet niet uit welk hout je
gesneden bent. Je veronderstelt alleen maar dat iemand die je eens goed de waarheid zegt
je beledigt. Dat maak je er zelf van. En dat, lieve jongen, is eigenlijk alleen maar omdat
jou begripsvermogen maar tot daar gaat waar het op dat moment alleen maar kan gaan.
Omdat je niet verder durft kijken naar jezelf. Als je niet beter weet zal het dat zijn wat je
er zelf van weet, van vindt. Als je heel onzeker bent over jezelf en iemand lacht naar je
ga jij natuurlijk denken dat die je uitlacht. En dan ga je hem hartsgrondig haten. Onnozel hé?Jij moet zelf te weten komen dat er niets is om uit te lachen.
Blijf niet in die grote val trappen, waar je met alle geweld je kleine beperkte ik-je tot
in den treure blijft verdedigen. Je legt misschien niet zo meteen de link maar de
gevolgen op wereldschaal zijn ondertussen niet meer te overzien. 1groot stort is het
geworden als gevolg van al die vlucht van jezelf, maar al die egootjes zijn daar in al
hun dagdagelijkse ijver en verdediging natuurlijk niet voor verantwoordelijk. ”Aan
mij ligt het niet hoor. Neen!” of ”Wat kan ik er aan doen, zeg jij mij dat eens ! ”, of
nog: ”er is toch niets meer aan te doen. ”, “ De wereld veranderen? Hahaha. ” Komaan mensen, wordt wakker! Wees niet zo’n slappe theedoek. Er is wel degelijk iets
aan te doen maar je moet het wel nog willen natuurlijk. Wil je niet meer dan? Kom,
zo moeilijk is dat toch allemaal niet. Er is niets wat we niet kunnen. Gewoon eventjes
allemaal tesamen onze gouden godenschouders er onder zetten. Van a één, van a
twee en, huppekee, klaar is kees. Wordt meester over je zelf en laat iedereen meester
over zijn eigen leven zijn. Gun het ze. Wees almachtig, maar stop ermee met iedereen
te zeggen hoe hard je wel gelooft in die of die. C’mon, Do the Master! Doe iets aan
je onzekerheid, supermacho, i. p. v. als een onnozele altijd de anderen de schuld te
geven. Je bent zo onzeker (maar moffelt het wel goed weg achter die sigaret) dat je
meteen denkt dat iemand je uitlacht als hij je iets wil vertellen dat je nog niet weet. Je
denkt dan meteen dat hij je aan wil tonen hoe dom je wel niet bent en begint je heel
ongemakkelijk te voelen (communicatie is soms zo moeilijk met jullie omdat jullie je
over zowat alles beledigd en bedreigd voelen. ). Tja, dat komt ervan als je de hele tijd
door het leven stuntelt en met alle geweld de schijn wil hooghouden dat je alwetend
bent, maar er zelf helemaal niet van overtuigt bent (dat is natuurlijk wel heel essentieel; je mag dat van ons rustig verklaren, maar geloof het dan ook zelf). Als je op een
gegeven moment dan eens iemand tegenkomt die je iets vertelt voel je je ongemakkelijk en kan je door de mand vallen want dan zal blijken dat het allemaal maar fake is.
En dat wil je kost wat kost vermijden dus ga je je al verdedigen op voorhand en proberen een beeld van jezelf te verkopen wat op niets slaat. En maar zagen, in de veronderstelling dat die andere het dan niet door heeft. Dat is de zaak alleen maar erger
maken, natuurlijk. Misschien weet je niet hoe je ervan af kan komen. Het is zeker
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mogelijk, weet je. Al wat er voor nodig is is toewijding, vastberadenheid en een hele
hoop nieuwe kennis over jezelf. Het is de frustratie van die kennis die ons onzeker
maakt en waardoor we verstrikt blijven in het EgoNet. En dat gaat zo maar door en
door.
Daarom, om al deze redenen, is een minimum aan astrologische kennis een goed
geriefke dat je kan gebruiken om te transformeren en om op 21 december 2012 niet te
ontploffen.
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4. POOLVERSCHUIVING
de DOOD!!!
Neem de dierenriem asjeblieft serieus. Hij is met die intentie ontworpen en dient
wel degelijk een doel en hij is steeds bepalend geweest voor de wereldgeschiedenis.
Zoals ik je al eerder vertelde zijn de veranderingen onontkoombaar en het heeft
echt geen zin om paniekerig te worden, want dat slaat echt nergens op. Het heeft
geen zin om de veranderingen alsnog te proberen af te wenden met allerlei rituelen
om de goden gunstig te stemmen. We hebben het hier nu niet meer over ego-trippende goden die al dan niet, als ze zin hebben, beslissen over dood of leven over
miljoenen die zogezegd niet in de positie verkeren om wat dan ook te veranderen.
Die tijd is nu voorgoed voorbij. Diegenen die jullie als je ‘Goden’ zagen kunnen hier
niets aan doen en zijn net zo radeloos en bang als de meesten van jullie nu zijn (vandaar dat de familie van het licht komt vertellen wat er werkelijk aan de hand is. Het
wordt trouwens tijd voor al deze opheldering, vindt je ook niet ?). Geloof je toch
dat dat nodig is (de zon bezweren, een schuilkelder graven, een ark bouwen die de
‘Atlantis’ heet en alsnog koortsachtig wegstomen. . . ) dan ben je eerder met iets
bezig dat op een angst voor de dood lijkt, angst voor verandering, een vlucht, een
wanhoopsdaad, en dan zal dat hoedanook, ironisch genoeg, minder positieve
gevolgen hebben, simpelweg omdat je het daardoor nalaat om écht goeie voorbereidingen te treffen. Je houdt je dan met iets heel overbodigs bezig.
Ons hele systeem van ronddraaiende cycli hebben we op zo’n manier ontworpen
dat er zich gedurende de gehele galactische en Universele rondgang op gezette vaste
tijdstippen poolverschuivingen en langdurige ijstijden voordoen, dit op ontelbare
planeten en zonnen. Telkens weer opnieuw en opnieuw.
Deze fenomenen doen zich telkens voor als het doel van een spel, een cyclus, een
beschaving bereikt is en er naar een hoger niveau kan overgegaan worden. In feite is
het zo dat het doel, d. i. het vereiste bewustzijn dat in dat spel, die cyclus moest
bereikt worden, er ‘zelf ’ voor zorgt dat er veranderingen moeten komen. Het nieuwe bewustzijn van de mensen vraagt er als het ware zelf om om alles van de kaart te
vegen en een nieuw, geavanceerder spel te beginnen. Als je vb. Monopoly speelt en
helemaal op het einde is er een winnaar waardoor het spel gedaan is, is het logisch
dat er niet nog 3 uur wordt nagekaart over het voorgaande spel, noch bepaalde passages nog eens na te spelen of alles op video op te nemen en later in slow motion,
onderuitgezakt in de sofa, de kaasships in aanslag, naar de herhalingen te kijken.
Het heeft niet veel zin om het nodeloos langer dan vereist te rekken. Neen, gedaan
is gedaan, de uitdaging is voorbij en je trekt verder, op naar nieuwe, verre horizonten en je speelt nog een spel (of je gaat slapen, dat kan natuurlijk ook). Of als je als
drie-jarige marvuleuze tijden hebt beleeft op je drie-wieler is het de bedoeling om
als twaalfjarige niet nog steeds op diezelfde trapper te zitten, maar wel op een groter
en beter model te rijden dat dan meer bij je past. Om maar te zeggen dat het in de
evolutie van het grote levensspel net zo is. Alleen is nog niet zo erg duidelijk op deze
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wereld, merk ik telkens weer, dat de hoofdspelers, jullie en wij, er altijd en altijd zullen zijn om dat spel te spelen, in wat voor vorm dan ook. Wat voor zin heeft een spel
anders als er geen spelers zijn? Wat voor zin heeft het leven als jullie er niet zouden
zijn? Geen enkele. Je moet leren vertrouwen en op tijd en stond eens alles kunnen
loslaten om plaats te maken voor iets nieuws.
De dood is nog het meest onbegrepen op de Aarde en is het grootste struikelblok
waar de meesten van jullie maar niet overheen kunnen. Jullie zijn als de dood voor
de dood. Dit houdt je evolutie echt tegen en de enige die daar klaarheid over kan
krijgen ben je zelf. Kan iemand van jullie je voorstellen om ‘niet te zijn’? Weg? Als er
iets onmogelijk is dan is het dat wel. Niets is onmogelijk, behalve 1 ding: er niet
meer zijn. Voel dit even. Hoe zou je je dit moeten voorstellen? Onmogelijk. Tenzij
geforceerd voorstellen, maar dan doet het pijn en wordt je verdrietig en dan noemen we dat een inbeelding. Je kan gewoon niet dood gaan. Onverwoestbaar zijn we.
Dus verdoe je tijd niet meer met daarover te tobben en start met uit te vissen hoe je
op een zo goed mogelijke manier die eeuwigheid kan bereizen en hoeveel plezier je
er aan kan beleven. Dat zijn pas interessante vragen.
I. p. v. zoveel met de dood bezig te zijn kan je natuurlijk ook enkel nog met het
leven bezig zijn, zie het eens zo. Die angst voor de dood zit er bij iedereen rotsvast
ingebijteld. Aangezien er erg weinig informatie is over dit onderwerp worden jullie,
generatie op generatie, opgevoed met het waanidee dat er een dag zal komen waarop het allemaal voorbij zal zijn. En de jaren die je nog voor je hebt, daar moet je niet
te veel vragen bij stellen, doen wat er gezegd wordt en zien dat je overleeft, tot aan je
dood welteverstaan. Als je dood gaat heb je gewoon pech, niemand ontsnapt eraan
en je kan je tevreden stellen met de schrale troost dat je zal verder leven in de herinnering van je nabestaanden. Tot op het moment dat die ook de kaars uitblazen
natuurlijk en nog een generatie verder denkt niemand nog echt aan je. Waarom zouden ze? Ze kennen je niet eens. Dus dan ben je dood en dat was het dan. Het begon
leuk maar na een paar jaar ging het alleen maar bergaf en was de lol er al snel af.
Aftellen dan maar. Triestig zeg, want zo’n deadline in het vooruitzicht herinnert je
er wel voortdurend aan dat het klokje tikt dus heeft dat ook wel constant een weerslag op je leven voor die dood. Niet moeilijk dat iedereen bang is en in die angst zorgt
voor zoveel mogelijk profijt, enkel en alleen voor zichzelf. Wat kan men meer doen?
Dat is toch wel het minste? Die paar jaar dat je dan mag leven wil je dan wel luxueus
doorkomen, het kan je niet schelen op wat voor manier je eraan moet komen. Integer m’n voeten. Je mag toch nog wel iets hebben? En wat is dat dan ’dood zijn’?
’Niet meer bestaan’? Voelt dat leuk aan? Houdt het idee steek? Stel je voor: één keer
een paar jaar mogen leven, en dat was het dan. Alleen al het idee. Ik zeg je: ALLES
WAT NIET GOED AANVOELT IS NIET WAAR! HET IS EEN BEPERKTE
LEUGEN. En waar een beperkte leugen is is een verhevener waarheid. Het is datgene wat je het liefste van heel de wereld wil, wat dan ook, dat de échte waarheid is.
Dat is altijd mogelijk en het is een gouden regel waar je, als je wil, naar kan leven.
Wat je zelf ‘wil’ dat waar is of wordt, zal vanzelf de waarheid in je leven zijn als je er
gevolg aan geeft. Wat dan ook. Als je de moed hebt om het ideaal aan te nemen. Je
maakt het als Schepper zelf tot een realiteit in je werkelijkheid. Dat recht heb je,
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hoor. Het is zelfs een plicht. Het is zeker een voorwaarde om gelukkig te zijn. En
het is, als je er even over nadenkt, toch ook weer heel logisch. Waar zou anders die
wensdroom vandaan komen? Ik zei het je al eerder: het bestaat al in je hoofd in de
vorm van een (volgens jou onbereikbare) wens. Wat voor zin heeft het als er alleen
maar een vraag is maar geen antwoord? Wat voor zin zou het hebben als je alleen
maar van iets kan dromen als het je alleen maar frustratie en zelfmoordgedachten
oplevert omdat het toch niet mogelijk zou zijn? Waarom zou je er in de eerste plaats
dan gefrustreerd over worden? Vraag je dat dan maar eens af. Denk je nu echt dat
het leven zo is ontworpen? Geloof me, alles is perfect in wezen. Een idee, zoals vb
onsterfelijkheid, komt altijd van het Absolute. En dat Rijk heeft de aard om perfect
te zijn in wezen. De naam zegt het al: Absoluut. Natuurlijk, vanzelfsprekend, uiteraard, bien sûr. Onveranderlijk en almachtig. Chchchebanggg. Denk je dat we ook
maar iets zouden ontwerpen wat niet perfect is? Hm. Waarom zouden we dat doen?
Als je echt van het Absolute komt, zoals ik hier beweer, en je bent heel moedig in
het relatieve gedoken om te ervaren wat deze spiegel van de Absolute werkelijkheid
allemaal inhoud, en je zou vooraf weten dat je daar eerst een héééél lange tijd
(schijnbaar) verloren met een kanjer van een geheugenverlies, in de duisternis zou
moeten rondzwerven, zou het dan geen goed idee zijn, denk je, om een perfect plan
achter de hand te hebben dat je ten allen tijde leidt (ook al ben je je daar helemaal
niet bewust van), om er zeker van te zijn dat je effectief ook thuis ZAL komen? Wat
een gok zou het anders zijn. Zo van:’ Tja, ik kan in het paradijs terecht komen, maar
langs de andere kant zou ik ook wel eens in de hel kunnen belanden en daar voor
eeuwig branden (wat een idee, zeg). ’
De hel bestaat niet, mannen, maar als je wel in de hel en de duivel gelooft, wel dan is
dat wat je min of meer ervaart in je leven: de hel. Want je houdt heel de tijd rekening
met iets dat een illusie is en zo kan je geen vin veroeren zonder de hete adem van de
zogezgde Moloch in je nek te voelen. Gezellig. Je geeft het bestaansrecht. Je kan
geen stap zetten zonder angst voor vergelding en straf, en dat allemaal omdat je dat
jezelf aandoet. Ook dat is weer één grote gedachtenconstructie. Op het moment
dat je begint, durft, te snappen dat dat allemaal één grote farce is dan ben je ervan
verlost en zeg je tegen jezelf: ”Waar ben ik eigenlijk mee bezig? De duivel. . . m’n rug
op. Ik ga leven!”
Jullie idee van de Absolute hel, nl. een plaats waar je voor eeuwig miserabel misbruikt zal worden en zal lijden, is jullie ergste nachtmerrie. Zekerheid over zo’n plek
hebben jullie niet, maar jullie zijn er wel als de dood voor. En het is net dát wat jullie
in de greep houdt. Het bestaat niet. Het is niet waar! Geloof niet wat ze erover vertellen. Wéét, voel gewoon diep vanbinnen dat het onzin is. Als je in de hel gelooft,
maak je van je wereld een hel. En de Aarde nu is, je moet het met me eens zijn, redelijk hels.
Jullie zijn vrijwillige gevangenen van jezelf, de hele buurt bijeen brullend, die heel de
tijd niet weten dat je in plaats van te duwen moet trekken aan de celdeur.
Trekken, mannen. Gewoon trekken!! En de reden waarom jullie zo graag vogeltjes
in een kooitje opsluiten om er vervolgens heel de dag naar te zitten gapen, is dat jullie er constant aan willen herinnert worden dat jullie eigenlijk dat vogeltje zijn dat
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alleen maar vrij wil vliegen. Je kan het ten allen tijde vrij laten, daar niet van, maar
jullie denken: ’ik niet vrij, vogeltje ook niet vrij!’ Heel maf allemaal.
Jullie hebben zo van die neurotische trekken en komen algemeen nogal paranoïa
over. Vindt je nu zelf ook niet dat je een beetje aan het overdrijven bent?
Ik zeg je dat alles, jullie, in wezen perfect is.
Liefdevol, goed, krachtig en niet zondig of beperkt zoals ze jullie heel de tijd wijsmaken. Kijk eens rond om je heen. Bekijk je zelf eens in de spiegel en probeer, al is
het maar voor één keer, verder, dieper te zien dan de beperkte opvattingen die je
over jezelf hebt. Je zou verbaasd zijn hoeveel mensen er graag in de spiegel kijken.
Meestal durven ze niet. Begin eens met je terug te verwonderen over het leven i. p. v.
alles zomaar als vanzelfsprekend, dood-gewoontjes en zonder betekenis te vinden.
Is er iets prachtiger dan een mens (m/v)? Of de perfectie van een bloem, plant,
berg, bos? En wat denk je van die mysterieuze titanische hoeveelheden water die je
oceanen noemt? Waarom toch?En wat denk je van water zelf ? En dieren, en wolken, planeten, lucht, verhalen, gevoelens, intelligentie, tekentalent en muziek?
Komaan, wat denk je van muziek? Magisch, toch? Wat is het eigenlijk? Het zweeft
zomaar rond, je kan het onmogelijk grijpen. Het beïnvloed je en je wordt er blij van.
Je kan er van in trance geraken, je kan er een dansje met je geliefde op maken of
gewoon gezellig meetappen. En van geuren en smaken? Wat denk je van écht vrijen
met je geliefde? Wat denk je van de kleur en de vorm van een aardbei? Wat denk je
van haar geur? Om van haar smaak nog maar te zwijgen. Is het niet allemaal een tikje mysterieuzer dan je graag zou denken? Het bestaat, dat is al een feit. Vindt je het
dan ook niet straf dat er zulke patronen en vormen zijn die toch getuigen van één of
andere intelligente kracht? Hoe komt die zebra aan zijn strepen? Denk je niet dat
daar over is nagedacht? Het zou me eerder verbazen als het niet zo zou zijn.
Je kan toch moeilijk de perfectie van alles wat zomaar uit het niets naar boven komt
groeien blijven ontkennen? Toch doet iedereen dat constant. ’Raar. ’ zeggen jullie
en eten het op. Het feit alleen al dat het er is en dat je er nog maar over kan praten en
erover in vervoering kan geraken, toont op zich al aan dat er een perfect plan, perfect ten uitvoer is gebracht. Elke keer als er op Aarde, of waar dan ook, een zaadje
ontkiemt en uitgroeit tot een prachtig geurende bloem is er een enorme intelligentie
druk in de weer geweest om dat te realiseren. Intelligentie is bewustzijn, weet je. Iets
dat denkt, voelt, leeft, net als jij. ’Dit moet hier, dat daar, jaaaa. . . . zo. ’ En al wat er
gezegd wordt is: ’och, ’t is maar een bloemeke. niks aan. ’ Je zoekt dan misschien
tevergeefs naar de zin van alles, terwijl het bijna in je neus bijt. Je hoeft het alleen
maar waar te nemen en te ervaren. Denk je dat het toevallig is dat een bloem zo
extatisch geurt? En waarom zou ze dat doen?En wat zou dat dan in godsnaam met
jou te maken hebben? De bloem heeft iets en jij hebt iets. Een neus. En toevallig, o
toevallig, passen deze twee dingen ‘perfect ‘bij elkaar. Zou de bedoeling kunnen zijn
dat je eraan ruikt?
Zou het iets in je veranderen? Verbeteren, verhogen, verscherpen? Bingo. De 2
worden 1. Jij bent blij met de geur en de bloem is blij met de aandacht waar ze zo
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hard haar best voor doet. Er ontstaat een zin, een betekenis, een functie. Een gevoel
van geluk. Er is communicatie, begrip, dankbaarheid. . . liefde. Wat voor zin zou er
zijn als je geen neus had? Staat die bloem daar mooi te geuren en niemand heeft er
wat aan. Andersom is ook waar. Als er geen geur was, wat voor zin heeft een neus
dan?Dit is één voorbeeld van de triljoenen. Op elk potje past een dekseltje. Zie hoe
je je zelf constant afsluit en het leven en jezelf elke dag ontkent? Je doet gewoon of
het allemaal niet gebeurt. Of je het allemaal niet weet. Het is er allemaal voor ons
allemaal hoor. Je hebt al die zintuigen en hersenen en gevoelens en talenten en je
gebruikt er maar een sikkepitje van. Stel je voor dat je het volledige potentieel terug
zou gebruiken, volledig op elkaar afgestemd en in harmonie, dan zou je nogal wat
beleven. Dan zou je multi-dimensioneel, multi-sensueel, multi-sexueel, multi-cultureel , multi-miljonair en multi-gelukkig zijn. Je zou over je volledige bewuste hersencapaciteiten beschikken i. p. v. over enkel de 10 a 15 % die je nu maar gebruikt. Het
zou je kunnen opvallen dat alles wat om je heen bestaat, of dat nu bloemen, muziek,
goeie ideeën of mensen of wat dan ook is, enkel en alleen maar zin hebben als ze
worden ontvangen door een ontvanger. Als ze worden waar-genomen. Als je er iets
mee doet. Iets dat het ervaart. Is luisteren (ontvangen) naar iemands woorden of naar
muziek waar je helemaal in opgaat een energie, een idee dat geaard wordt, misschien?
Een stuk paradijs op de Aarde gebracht en gevoeld? Een verhoging van de frequentie, jouw bewustzijn? Een ervaring van de zin van het leven?Als je in niets geïnteresseerd bent om je heen, omdat er is gezegd dat alles toevallig en zonder betekenis is
en nergens naar toe leidt, hoe kan het leven dan zin hebben voor jou? Hoe kan het
dan interessant en leuk en boeiend en avontuurlijk zijn? Wat je gelooft dat is, is zo.
Iets heeft enkel zin als je er open voor staat en nieuwsgierig naar bent. Als een
geschenk. Dat zijn het eigenlijk. Alleen maar een constante overvloed aan geschenken, op elk moment van de dag en voor iedereen constant beschikbaar. Spijtig
genoeg willen jullie er alleen maar parkeerplaatsen van bouwen en papier maken
van bomen voor kranten en tijdschriften waarin je kan lezen dat het amazonegebied
weer eens drastisch is verminderd sinds gisteren, omdat er veel papier in de wereld
lijkt nodig te zijn. Er zijn maar weinig mensen die dankbaar zijn voor alles wat er
bestaat en er echt van genieten. Ik kom er niet veel tegen. Jullie zien het gewoon
niet. Nog niet. Omdat je wel wat anders aan je kop hebt dan te leuteren over bloemen. De maandelijkse afbetalingen, zien dat je gezien wordt op feestjes (heel
belangrijk), belastingen, boetes, concurrentie op het werk en in de ’liefde’,het zwoegen en sleuren, enz. . .
De zin is het te ervaren, te proeven, te beleven, te delen en te ontdekken en niet het te
vernietigen.
Moeilijk, hé? Waarschijnlijk is dat allemaal te simpel voor types als jullie. Jullie gaan
het graag veel verder zoeken omdat je denkt dat je het niet verdient. Je bent niet
tevreden over alles wat om je heen bestaat want wat is daar nu aan? Is het niet
genoeg soms? Goud moet je hebben, ja. Geen mysteries. Dat is te mysterieus en te
onbegrijpelijk voor jullie, niet?
Dat ik jullie dat allemaal moet uitleggen is nog het meest waanzinnige van al. Meestal voel ik me als een chinees die terug chinees probeert te leren aan alle andere chi-
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nezen die liever krampachtig steenkolenfrans willen spreken omdat ze het nu eenmaal in hun kop hebben gehaald dat dat ‘chiquer’ is. Erg verwaand zijn jullie wel om
te doen alsof dat wat je bent en dat wat er om je heen bestaat helemaal niet goed
genoeg is. Zo wordt je natuurlijk verwaand i. p. v. bescheiden tevreden met wat simpelweg is. Het spijt me niet om het te zeggen, maar jullie lopen echt rond als breindode zombies, hoor. Dat kan je goed aan jullie zien. Om even aan te tonen hoe dom
jullie wel niet zijn (als je dit als een oordeel beziet over jou dan ben je nog dommer
dan ik dacht. Wees gerust, het is gewoon een waarneming): Jullie vernietigen aan de
lopende band datgene wat jullie zuurstof en energie levert (én schoonheid): jullie
regenwouden. Jullie vervuilen niet alleen dat, jullie vernietigen de lucht, de oceanen,
de bossen, de dieren, jullie voedsel, elkaar. . . jezelf, alles. Jullie vernietigen gewoon
alles wat je op de weg komt. Het is bijna een internationale sport geworden. Om het
domst door het leven haspelen. Jullie lijken er onderhand een sadistisch genoegen in te
scheppen, waarschijnlijk als wraak omdat het leven zo suckt en je je in de steek gelaten voelt. Het kan jullie allemaal niets meer schelen. Jullie zien er radeloos uit, maar
trachten het wanhopig te verbergen. Dat is wat ik zie. Maar je bent er in ‘s hemelsnaam in de eerste plaats zelf de oorzaak van. Denk eens twee keer na, zeg, wat is dat
toch met jullie?Als jullie het milieu vernietigen, vernietigen jullie automatisch de
hele mensheid, snappie? Logisch. Voor diegenen die het nog altijd niet snappen wil
dat zeggen: JEZELF. JIJ. Diegene die dit nu leest. Dood. Kaput. Gedaan. Shluss.
En die halfbakken maatregelen van groene bewegingen en milieuconferenties, is
wel een goed teken, maar het blijft maar een zielig pleistertje op een lillende open
wonde, hoor. Neem nu toch eens de oorzaak weg i. p. v. als een onnozele voort te
blijven doen met het elke dag gewoon erger te maken, allemaal in naam van de lieve
economie. Zijn jullie achterlijk of zo? Ik begin het te geloven. En de politiek maar
lullen over dat ze de oorzaak van het probleem eens zouden moeten aanpakken. Als
ze dat écht zouden doen zouden ze zichzelf moeten aanpakken en tot de conclusie
komen dat ze er beter mee zouden stoppen, hun gevangenispak uit trekken en en
masse hun haar laten beginnen groeien. Neen, liever de wereldsport DoenAlsof spelen en met veel tralala weer eens hoog van de toren blazen dat ze toch zo erg met het
milieu in zitten. Wat een gezever. En jullie geloven dat dan meteen, natuurlijk. Stemmen maar. En dan maar gescheiden huisvuil op laten halen in verplichte zakjes
waar de staat miljarden aan verdient om oorlogstuig of weet ik veel wat mee te
kopen. Of één of andere oudbakken hoogoven laten sluiten als teken van goodwill
door de groene partijen, glazen potjes uit spoelen en naar het containerpark dragen,
enz. . . o. k, dat is allemaal heel leuk voor jullie geweten en zo, maar het wordt zoetjesaan tijd om eens iets fundamentelers in jezelf te veranderen, i. p. v. te blijven
dweilen met de kraan wagenwijd open. Jullie kunnen trouwens op de duur niet
anders meer dan eens je ogen open te trekken en een beetje groen bezig zijn, maar
voor mij stelt dat allemaal niet veel voor hoor, want voor de rest blijven jullie elke
dag verder ploeteren om van ganser harte, lijkt het wel, de hoop vuiler te maken.
Herhalingen herhalingen. Elke dag hetzelfde. Jaar in jaar uit. Jullie doen (niet zijn)
zo saai. Nogmaals, de zin van het leven is te leven. Wat zou het anders zijn? En er van
te genieten en het door te vertellen en te delen. Dat wat er allemaal is voor iedereen.
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Wees gerust, er is genoeg. Het is er allemaal voor jullie. Maar daarvoor moet je het
leven wel eens aangaan, natuurlijk. Kijk eens om je heen. Waar ben je? Iedereen verlangt altijd naar het paradijs, maar wat is dat dan eigenlijk?Je zou kunnen zeggen dat
het een oord is waar het heerlijk leven is.
Vol met zoete geuren, kleuren, schoonheid en overvloed, oneindige mogelijkheden,
muziek, liefde, geluk, avonturen, absolute zekerheid, een boel lol, magie, sex. Een
plaats waar er elke dag, voor eeuwig en eeuwig, iets nieuws valt te ontdekken,
bevolkt door allerlei fabelachtige bewegende wezens, totale vrijheid om te gaan en
te staan waar je ook maar in het bestaan wil. . . maak het rijtje zelf maar af (het is
alles wat je verder maar kan bedenken). Het paradijs is altijd iets ver weg, ergens
onbereikbaar, je wou dat je er al was (eigenlijk denk je dikwijls dat je er wel nooit zal
komen. snif. ). Zou het niet weer zoiets typisch voor het mysterieuze leven zijn om
uiteindelijk te ontdekken dat je er al bent? Dat je er al altijd was en er wel altijd in zal
zijn? Dat zou een goede grap zijn. We leven in het paradijs, we wisten het niet meer,
en hebben er vervolgens een mesthoop van gemaakt en het volgeplaveid. En iedereen gaat dan de hele tijd heel melodramatisch rondtoeren van: ’O!O! Waar is het
toch?’ de handen radeloos ten hemel gooiend. Kijk, dát noemt men nu eens ’geheugenverlies’. Niet kunnen zien, niet weten, niet luisteren. Geef het gewoon op. Er is
zoveel schoonheid om je heen en je ziet het niet eens. Het is zo simpel dat het eigenlijk belachelijk is om er een boek aan te wijden, maar goed, ik moet toch met iets
mijn boterham verdienen. Het is zo simpel, maar je begrijpt het niet omdat je kop
vol beperkte nonsens zit. Je wordt door die nonsens opgeslokt en het lijkt een berg
te zijn die tussen jou en die simpele waarheid staat. Je bént zelf die nonsens aan het
worden dus wat denk je dat je dan ervaart?Aangezien je alleen maar het gevoel van
nonsens kent kan je je niet eens meer voorstellen wat iemand bedoeld als hij zegt dat
je al in het paradijs bent en dat het om je heen is. Je denkt dat hij gek is en lacht hem
uit. Jij bent degene die gek is, beste vriend. Ziekelijk en vervuilend gek. Of toch
doet alsof tenminste. Jullie zijn zo gebrainwashed. Je kan het niet aannemen omdat
het te simpel is, te mooi om waar te zijn. Het zou een belediging voor je intellect zijn
dat je daar zelf niet eerder op was gekomen en verwerpt het. Maar je kan alleen
maar snappen wat ik bedoel als je effectief de ballen hebt om heel je ouwe leventje
nu aan de deur te zetten en helemaal opnieuw te beginnen en het vooral te voelen en
te ervaren. Just do it! Daarom is het ook zo onmogelijk om er over te praten. Zolang
je er niet bent zal je onmogelijk begrijpen wat wij bedoelen. Je hebt er alleen maar
een intellectuele voorstelling van (het is toch nog iets) en die is, gezien jullie bewustzijnsniveau, niet al te breed. De grijze saaiheid van je dagelijkse leven trek je door
naar je voorstelling over het paradijs. Al wat je kent is ellende, dus omdat je niet
beter weet kan je je niet voorstellen dat het ooit eens ergens beter zou zijn. Zo laat je
alle hoop varen en geeft het op nog voor je bent begonnen. Je beperkte voorstellingen en gebrek aan fantasie weerhouden je ervan om het ooit te ervaren en je blijft
zitten waar je zit. Fuck. Je zit vast in een vicieuze cirkel en je ziet het natuurlijk niet,
anders was je er al lang uit en moest je dit boek niet lezen en kon je wel iets beters
doen. Die beperkte gedachten houden net je ellende in stand. Jullie zijn depressiever dan je wel zou willen zien en toegeven hoor. ’Het paradijs? Dat bestaat toch
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niet! Toon het me en ik zal het vernietigen. Ha!’ verklaren jullie dan heel bot en heel
zelfmedelijdend en triest. Alsof je met zulke uitspraken wraak wil nemen voor alle
onzin die je is opgedrongen en alle onrecht die je is aangedaan en omdat het vermoeden begint bevestigt te worden dat die god van jullie de grootste oplichter aller
tijden is. Het is geen geheim dat de kerken leger en leger lopen. Waarom gebeurt dat
juist nu denk je? Het paradijs bestaat wel degelijk. Zeker en vast. En iedereen verlangt ernaar. Ietsje teveel zelfs. Maar het is in de eerste plaats een staat van zijn. Een
bewustzijnstoestand die maakt dat je beseft waar en wie je bent. Wat je hier doet en
waarom. De onvoorstelbare zekerheid en het geluk dat daar uit voort vloeit is wat je
sinds mensenheugenis zoekt. En dan doet het er niet zo erg meer toe waar je bent.
Dan weet je dat alle plekken goed zijn. Als je alle shit in je leven een definitieve halt
toeroept en loslaat, wat de gevolgen ook zijn, zal je dat over houden wat je niet kán
loslaten. En nooit meer wil loslaten. Datgene wat je niet hoéft los te laten en wat je
zelf bent. Die staat van zijn maakt dat je stil bent geworden en dat je kan zien. Luisteren wat de wind zegt (het zegt echt iets tegen je, hoor, vraag me niet wat want dat
kan jij alleen horen). Er zijn op de Aarde honderdduizenden die al weten waar ik het
over heb en die vanuit die zijnstoestand leven. En elke dag proberen ze jullie dat via
hun eigen medium en op hun eigen manier diets te maken. Het is te zeggen, we kunnen jullie alleen maar aanmoedigen om jezelf te veranderen. Wij kunnen niet het
land voor je beplanten, we kunnen je alleen maar vertellen wat we zien en wat we
ervan weten en je bijstaan. Maar tot daar gaat het en geen stap verder, anders is er
voor jou ook geen enkele moer meer aan. Het zwaarste werk zal je nog altijd zelf
moeten doen. Net zoals wij dat voor onszelf hebben gedaan. O, denk maar niet dat
het allemaal zo rooskleurig voor ons was de laatste jaren hier, hoor. Wij hebben
onze portie ook wel gehad, daar niet van. Dat moest en daar hadden we voor onze
geboorte bewust voor gekozen. Al was het veel heel verwarrend, toch werd de laatste tijd duidelijker en duidelijker waarom we dan nog al die rommel moesten meemaken als we dan toch zijn wie we beweren te zijn: Om de ervaring. We moesten
voelen wat jullie voelen. Wat het probleem is, waarom de Aarde zo’n stort is. Door
dezelfde ziekte op te doen als jullie konden we een perfecte diagnose stellen en onszelf er ook weer van genezen. We zijn in de tijd dat we opgroeiden onszelf opeens
kwijtgeraakt om onszelf dan weer later terug te vinden. Zo wisten we goed wat we
juist kwijt waren en wie we terug waren en waar dus onze voorkeur naartoe gaat. Zo
kreeg het terug betekenis. Anders wisten we niet waar we over we praatten en zouden jullie niets aan ons hebben gehad en zou er zeker geen boek bij mij ingezeten
hebben. Terugkijkend merk ik bij mezelf dat ik inderdaad een tijd lang diegene ben
geweest die ik wou zijn. Ik ben altijd mezelf geweest en heb altijd automatisch intuïtief gedaan wat ik graag deed en ik ging ervan uit dat iedereen dat dan ook wel deed.
Ik kende niets anders. Ik heb vb. als kind en jonge volwassene altijd graag getekend
en gecreeërd en dingen bedacht en ik dacht heel naïef dat iedereen daar wel op één
of andere manier mee bezig was dus ik stelde me er niet al te veel vragen bij. Ik
dacht dat alles vrij goed ging in de wereld, ondanks een oorlogje hier en daar en
dacht ook niet, net zoals de meeste mensen, dat ik er eigenlijk iets mee te maken
had. Maar op een bepaald moment toen ik in de twintig was begon ik mijn ogen
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langzaam maar zeker te openen en begon ik toch te twijfelen of dat effectief wel zo
was. De wereld wou naar binnen en ik kon haar niet blijven buitensluiten en ik werd
geconfronteerd met de harde werkelijkheid. Plots werd dat tekenen niet meer voldoende voor me en begon ik me schuldig te voelen dat ik maar wat zat te creeëren
terwijl de wereld in brand stond. Ik vond dat het niets voorstelde en dat ik me beter
met ‘serieuze’ zaken zou bezig houden. Serieuze zaken? Wat waren dat dan?Toen
moest ik plots op zoek gaan naar iets om mee bezig te zijn dat door de wereld aanvaard werd i. p. v. lekker te doen wat ik graag deed, want kunstenaars waren maar
onverantwoordelijke losbollen, dus daar was geen sprake meer van. M. a. w. datgene wat ik intuïtief al mijn hele jonge leven vanzelf graag deed gooide ik dan maar
met veel tranen en spijt overboord, want dat was toch niets wat ‘grote mensen’
deden. Ik verklaarde aan mezelf dat ik toch niet goed kon tekenen, al was dat de
grootste leugen van allemaal want ik was er wel heel goed in, en begon ik verplichting, schaamte, schuldgevoel, ontevredenheid, allesverlammende twijfel, onzekerheid en ontkenningen te leren kennen. Zo begon ik, net als Siddharta, als alle andere
mensen te leven in de grote stad, te ploeteren en te zwoegen, en te doen alsof ik niet
wist wat ik wou doen en waar het over gaat, wat me interesseerde en zo wou ik het
altijd ergens anders zoeken. Ergens in het hoofd, waar ik nu van weet dat je het daar
niet zal vinden. Ik gaf mijn vrijheid op. Nu snap ik eindelijk waarom ik dat allemaal
deed. Onbewust begon ik iets anders dan mezelf te worden, dingen te zeggen waar
ik helemaal niet achter stond, leugens te verkopen, waarschijnlijk onbewust om te
ervaren wat het was om net zoals veel mensen je verloren te voelen, niet met jezelf
te kunnen samenleven om er iets van te maken, bang, eenzaam, afhankelijk en ellendig je de dag door te slepen. Alleen wist ik dat niet. Ik wist helemaal niet waarom ik
dat deed, was me er meestal niet bewust van en geloof me: ik had nog nooit
gehoord van Spelmeesters, het Goddelijke plan of 2012 (al bleef ik altijd wel geïnteresseerd in de handel en wandel van de mensen, wat uiteindelijk dit boek tot gevolg
had en zo viel alles toch nog als één prachtige puzzel in elkaar, maar dat zou ik pas
later te weten komen). Ik dacht dat dat een normaal leven was, net zoals bij iedereen. Ik raakte wanhopig verstrikt in illusies en wist niet meer waar ik nu mee bezig
was. Ik wist op een bepaald moment echt niet meer waar het noorden lag, zoveel
zorgen maakte ik me omdat ik er niets meer van snapte en ervan overtuigd was dat
ik er wel nooit meer iets van zou bakken. Het was een verschrikkelijke periode en op
een bepaald moment liet ik zelfs alles letterlijk vallen en vluchtte weg naar Australië
om nooit meer terug te komen. Ik had er allemaal genoeg van. Net zoals vele spelmeesters nu aanwezig op de planeet ervaarde ik wat het was om een bang mens te
zijn in de verwarrendste fase aller tijden op de Aarde. We hadden daar op een
bepaald moment zo’n genoeg van dat we er ons zelf wel uit moesten trekken en er
een remedie voor opzochten en we wisten dat het de liefde was. We zeiden tegen
onszelf: ’Nou, dit gezever moet stoppen want zo kan je inderdaad niet leven!’ We
hebben aan den lijven datgene ondervonden wat de meeste Aardbewoners dagelijks
ondervinden en het suckt. Nl. totaal verstrikt en verblind zijn, het helemaal niet
beseffen, denken dat het zo moet en ervan overtuigd zijn dat je op een bepaald
moment zal moeten sterven. Elke positieve vrije gedachte wordt onmiddelijk in de
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kiem gesmoord en met ongeloof onthaald. Hoe kon dit? Goddelijke vanzelfsprekendheden die het kleinste kind kent worden totaal ontkend door diezelfde kinderen als ze groter en ouder zijn geworden. Dit was niet normaal en we begonnen te
vermoeden dat er iets ultra-geheim aan ten grondslag lag. Daar wou ik wel eens het
fijne van weten. Geloof me, we weten waar we over spreken want we hebben het
zelf moeten meemaken om het te geloven, om te zien of het waar was dat de Aardbewoners getiranniseerd worden en nu kunnen we dit wel vanop een afstand bezien
en ons werk doen, maar ooit was het wel anders. En het verschil in mijn leven is nu
wel duidelijk. Beter. En ja, het is allemaal waar want op deze manier leven is allesbehalve normaal. Als je eens moest weten op welke manier men op andere planeten
als verlichte beschavingen leeft zal je weten waar ik het over heb. Dat is mijn conclusie geweest en als dat voor mij geldt, geldt dat ook voor de andere mensen, dacht ik,
dus ging ik op zoek naar de oplossing, hoe we dit kunnen veranderen en het was
voor mij een hele openbaring om op te beginnen merken dat miljoenen anderen,
kunstenaars, muzikanten, schrijvers, filmregisseurs. . . tot net diezelfde conclusie
waren gekomen en zich daar allemaal dagdagelijks voor inzetten. Dat kon geen toeval meer zijn. We beginnen ons te herinneren dat onze eigen opdracht was:
Ga na naar de Aarde als laatste fase, wordt er geboren, vergeet min of meer alles, ervaar de situatie
zonder dat je weet wat er allemaal aan de hand is, voel je verloren, stel je vragen, ga op zoek en trek
jezelf er dan helemaal uit. Herinner je terug de hele situatie zoals je ze voor je geboorte goed kende,
doe je werk, licht de Aardbewoners in, activeer jezelf en werk zo aan de bevrijding van de Aarde
en de eenmaking van het Universum. Ervaar dan je creatie!
Met die boodschap trokken we de wereld in en we nodigen iedereen uit om de familie van duisternis te verlaten en je bij ons aan te sluiten.
Het is goed om voor jezelf de beperkte domper van de dood gewoon weg te nemen,
zodat je meer armslag hebt en je ongehinderd en vrij kan reizen zonder je zorgen te
hoeven maken. Denk na over het mysterie van de dood, los het op, het kan. Vraag
jezelf af wat voor betekenis het zou kunnen hebben, hoe het echt komt dat mensen
doodgaan en of het écht de bedoeling is dat je dood moet blijven gaan als je niet meer
wil. Je kan over alles klaarheid krijgen, alle antwoorden over wat dan ook over de eeuwigheid zitten in je gecodeerd, letterlijk alles. Ze liggen op zolder onder het stof. Het
enige wat jij moet doen is je erop toeleggen en vastberaden zijn om dat varkentje eens
te wassen. Je kan met elke kwelduivel voorgoed komaf maken, is dat geen goed
nieuws? Tip: zoek het nu eens niet te ver meer. Als er inderdaad ook maar iets in het
bestaan niet zou kunnen, zoals vb. eeuwig gelukkig te leven of wat dan ook, dan zou
het bestaan niet meer perfect zijn, zie je. En als dat zo zou zijn, dan zou het bestaan
niet meer oneindig zijn want dan is er een hiaat. Want er is een vraag naar iets waar
geen antwoord op bestaat. Een punt waar geen zekerheid over bestaat. Iets wat uit 2
delen bestaat maar waarvan er 1 deel mist. En als het bestaan niet meer oneindig zou
zijn, als je daar in gelooft, nou,dan zitten we met mega-grote problemen, want dan
moet het ergens stoppen, gedaan zijn. Stel dat je ooit op dat punt, die grens zou
komen zou je dan met je kop tegen een gigantische muur knallen, of in een gat val-
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len? Het bestaan dat ergens stopt. En dan? Het is nog steeds zoals ze in jullie middeleeuwen dachten dat de wereld plat was en dat je er wel eens af zou kunnen vallen. Wel, de wereld bleek niet plat maar weldegelijk rond te zijn. En als er één ding
onmogelijk is, is er misschien nog wel iets en nog iets en nog iets, en op de duur zit je
met veel dat mogelijk is maar ook met veel wat totaal, volgens jullie dan toch, niet
mogelijk is en waar je je bij zal moeten neerleggen. En dan? Vervelend dat er altijd
wel iemand is die altijd die ene te mijden vraag blijft stellen, niet? En dan?En
dan?En dan?En wat gebeurt er dan daarna? Vanwaar komt die behoeft dan om zulke vragen verder te blijven stellen?Uit innerlijke ontevredenheid. Je bent niet bevredigd.
Het doet er niet toe met welke rationele argumenten je blijft afkomen die moeten
aantonen waarom er iets niet kan, toch blijft er de vraag naar. Je blijft het willen,
toch?Je verstand kan zeggen wat het wil in deze rationele tijden, maar je gevoel,
hahaaa! dat was je vergeten, is er ook nog en dat geeft zich gewoon helemaal niet
gewonnen. ’Fuck you! met je debiele onzin’, zegt het dan tegen het beperkte verstand ( en dan voel je je eigenlijk wel heel opgelucht en krachtig want misschien kan
het dan toch wel). Het gevoel wil altijd dat het ’onmogelijke’ toch mogelijk is.
Vreemd hé? Zou dat dan niet wat te betekenen hebben? Willen we niet allemaal,
maar dan ook zonder enige uitzondering allemaal, dat al die goddelijke eeuwigheid
allemaal waar is en dat het er effectief allemaal voor ons is? Het eeuwige geluk, de
sprookjeswereld, de eeuwige liefde, toch allemaal mogelijk ondanks eerdere tegenberichten op het journaal (daar zal je het zeker niet vernemen, wees gerust).
Als het eeuwige gelukkige leven effectief niet mogelijk is, tsja, dan heeft het inderdaad allemaal niet zo veel zin meer, ik snap je wel,hoor. Als je zo blijft denken dan
ervaar je inderdaad, zoals de Aardbewoners, frustratie, wanhoop, vlucht, verveling
en depressie en uiteindelijk de dood. Waarom zou je nog aan iets zinvol beginnen
als je het toch allemaal niet meer gaat meemaken?Voor de generaties die na je
komen? Heel mooi en nobel allemaal, hoor, maar zo schijnheilig ben je nu toch ook
weer niet om het enkel en alleen voor de anderen te doen en jezelf er dan maar bij te
vergeten?Of wil je eigenlijk zonodig herinnerd worden door het nageslacht?Wil je
bewierookt worden in de geschiedenisboeken met de kans dat men aan het haardvuur ongelooflijke verhalen (die ze dan na verloop van tijd zelf zijn beginnen verzinnen) vertelt over jou? Leuk, maar wat heb je eraan? Teveel ego misschien?En die
generaties na je gaan dan natuurlijk ook ooit eens dood. Als die ook enkel en alleen
voor de volgende generatie leven en werken enz. . . zonder er ooit zelf de vruchten
van te mogen plukken. . Waar gaat dat dan volgens jullie naartoe? Het houdt niet
echt steek, niet? Het lijkt ons eerder op zomaar wat ronddrijven, zonder plan, dood
of levend, wat kan het jullie eigenlijk schelen? Dat is toch om depressief van te worden en je kan je terecht afvragen wat daar de zin van is.
Diep, heel diep vanbinnen in ons is er een eeuwig licht dat niets liever wil dan dat
alles mogelijk is omdat we dat in wezen ‘zijn’, het gevoel is het onderbewuste dat
zich uitstrekt naar alle kanten. Daarom geeft het ook nooit af, het heeft er geen
reden toe omdat het weet waar het over spreekt. Het kan ook niet volledig afgeven
omdat het ‘Is’. Het accepteert gewoon geen’ neen’ en het wil niets liever dan dat jij
(onbewuste delen van je) dat ook eens begint te snappen. Daarom is het de taak van
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de ziel om je rationele geest te helpen en het op een punt te brengen, na veel ervaring en bad times, waarop het verstand het opgeeft en al zuchtend zegt: ’OK, jij je
zin dan, waarom ook niet ” Tot dan ervaar je dualiteit, maar als je rationele geest het
Lennon en McCartney ‘Let it be-principe’ omhelst en zo eindelijk eindelijk op één
lijn komt met datgene wat de ziel van meet af aan wenst te zijn en te doen, zal er
eenheid zijn. Dan zal je een nieuwe zijn en zal je hosana’s langs alle kanten horen.
Daarom is alles wat je écht wil, gewoon lekker waar. Als jij kan aannemen dat het
inderdaad zo is. . . dan is het zo. Simpel. En dan zal je dat ervaren. Jouw wil is de
Wet. De enige wet die er is, voor jou. Dat was totnutoe de taak van je ziel: om je te
helpen je beperkte ideeën op te doen geven en 1 te worden met je wezen dat wél in
de mogelijkheid van alles gelooft. Het IS de mogelijkheid zélf. Van dan af zal de
taak van de bewustgeworden ziel zijn: Reizen, Creeëren, leven voor de allereerste
keer, vliegen, enkel nog de liefde in alle vormen ervaren, vrij zijn, geluk enz. . .
Je rationele ego, je ik-je waar je je totnutoe danig mee hebt geïdentificeerd en wat je
denkt te zijn, weet ergens dat dit moment ooit moet komen want het wordt constant
geprikkeld door de almachtige ziel (je-zelf:jij), maar omdat het zo weinig weet over het
onbekende, waar hij over uitgedaagd wordt en het eigenlijk als een bang klein kind is
dat verloren en eenzaam in deze barre wereld rondwaart en dat allerlei overlevingsstrategieën in de loop der jaren heeft bedacht, stelt het dit moment het liefst zo lang mogelijk uit en begraaft het zich diep in de schijnveilige gekende wereld. Handen op de oren,
het wil het allemaal niet weten want er waren al zoveel teleurstellingen, dus waarom zou
je nu ineens in de donkere dieperik springen? En dan nog zonder valscherm. No way !
Omdat het sowieso al weinig vertrouwen heeft is het bang dat De Grote Sprong uiteindelijk zijn vernietiging zal inhouden. Gedaan. Daarom wordt er niet geluisterd
omdat het betekent dat datgene wat gekend is voorgoed verdwijnt. Wel, dat is eigenlijk wel zo. Maar dat is alleen maar vanuit een heel nauw perspectief gezien. Een
perspectief waarvan je jezelf wijsmaakt dat het het enige is dat er bestaat. De werkelijkheid is dat je enkel je angst, je geploeter, je frustraties en je doffe ellende
opgeeft in ruil voor Het leven. Wat je ervoor terugkrijgt is veel interessanter. Het gaat
hier over een sprong in vertrouwen te nemen. Dat is de uitdaging.
Het probleem met veel mensen is dat ze niet in een eeuwigdurend leven ‘willen’geloven. Ze zien dat helemaal niet zitten. Waarom niet? Omdat het nu allemaal al zo hopeloos en vervelend is. Als dat nog zo tot in den treure moet blijven doorgaan. . . Amai
mijn voeten! Je zou voor minder depri worden. Ze zien het als een straf, een vloek.
Neen! Ze zullen blij zijn dat ze ervan af zullen zijn. Maar wat is me dat nu toch voor
onzin? Het is wel de bedoeling dat je er wat van maakt hoor, en dat het een fantastische
trip wordt. Natuurlijk is het gemakkelijk om je er snelsnel van te maken en dan maar
genoegen te nemen met de gedachte dat het op een dag voorbij zal zijn. Zo heb je
meteen een mooi excuse om niet te gaan leven en kan je je lekker neer leggen bij alles
wat je overkomt en zeggen dat je er toch niks aan kan doen. Zo kan je alles van je
afschuiven en over niks volledige verantwoordelijkheid nemen. Jullie zijn zo’n lamlendige zoutzakken en jullie willen alleen maar slapen. Als je maar niets moet doen in het
leven. Jeezes!Een flinke sjot onder je kont verdienen jullie ja, in plaats van medelijden.
Zageventen.
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Wees niet bang, alsjeblieft, want je zal niet dood gaan. Je zal werkelijk gaan leven
zoals je nog nooit hebt gedaan. Houdt dat allemaal niet veel meer steek?Voelt dat
niet veel beter aan dan te denken dat het ooit eens allemaal gedaan zal zijn?Daarom
is er niet zoiets als beperking en dood want als er iets onmogelijk zou zijn hoe komt
het dan dat je er in de eerste plaats opkomt?En ten tweede, hoe komt het dan dat je
ernaar verlangt? De gedachte is er al. Gedachten zijn ergens werkelijkheden, hoor.
Als er iets onmogelijk zou zijn zou dat frustratie opleveren, een onbevredigd
gevoel, iets dat niet af is. Het spijt me maar dat kan niet (hier heb je iets dat niet kan).
Zo steekt het leven nu eenmaal niet ineen, wat ze je ook mogen wijsmaken. Een
niet-perfect bestaan, is er iets beangstigender dan dat? Dat zou betekenen dat er een
dag komt waarop alles, echt alles, zou ervaren en gekend zijn. Geen uitdagingen
meer. Shluss! Gedaan met verre horizonten te verkennen en nieuwe avonturen te
beleven want we zouden alles gedaan hebben en we zouden ook alles van iedereen
weten, we zouden elkaar snel beu worden dan. Het zou na verloop van tijd één grote incestueuze boel worden. Gedaan met mysterieuze mysteries. Je hebt een heleboel, maar daar zal je het dan mee moeten doen. Steeds weer opnieuw want er is
geen input meer, geen nieuwe frisse ideeën die het bestaande telkens weer in een
nieuw uitdagender, breder perspectief plaatsen, want al die dingen waar iedereen
van droomt zijn onmogelijk. Alles zal rotvervelend worden en op den duur ken je
alles van buiten en herhaal je en herhaal je tot het je strot uit komt. Dan gaat de boel
snel stinken. Dat kan niet anders dan heel destructief worden, ver vuilend. Frustrerend. Oeps! ik denk dat ik nu de huidige situatie op Aarde zelf aan het beschrijven
ben. Deze denkbeeldige gedachtengang is niet zomaar iets om weg te wuiven, neen,
ik beschrijf hier een gedachtengang waar de meeste Aardbewoners eigenlijk in geloven. Dit kan niet, dat kan niet, dat mag ook al niet. . . en omdat dat jullie overtuigingen zijn loopt op een gegeven moment alles strop. Geen nieuwe input. Flatline.
Lost in space. Gebrek aan ballen, edelachtbare ! En systemen, in wat voor vorm dan
ook, waar geen nieuwe levenskrachten, uitdagingen aan toe gevoegd worden zullen
uiteindelijk zichzelf ontbinden. Boem. Gedaan. Ook dat is een natuurwet. Als een
plant die geen water meer krijgt. En te zien aan jullie milieu, het vergaan van dieren
en planten en uiteindelijk jullie eigen doodgaan is dat exact de situatie op Aarde.
Vooral zo blijven verder doen, mannen. Of zoals ons Madonna het overlaatst op
een sjieke gelegenheid (waar ze stelde dat politieke correctheid tegenwoordig veel
hoger wordt geacht dan eerlijkheid) nog scherp verwoordde: “Right on, motherfuckers!” (respect). De ooh’s en aaaah’ waren weer niet van de lucht.
De vervuiling en dood buiten is een perfect spiegelbeeld van hoe vervuild jullie in je
kop zijn. Smerig. Het één is een gevolg van het andere. Aangezien jullie geen vrede
in jezelf kennen, niet in staat zijn in vrede met jezelf te leven, kan dat ook niet in de
buitenwereld en is er oorlog en verwoesting. Daarom zijn wij hier. Wij zijn systeembrekers. Professionele tijdspringers die keet schoppen in vastgelopen systemen. Wij
schoppen graag tegen de konten van jullie heersers en doen de arme drommels
wanhopig worden. Wij ondergraven al hun mooie woordjes en dwingen ze op de
knieën en we doen ze bekennen omdat we dingen vertellen die niemand meer kan
loochenen. Wij verwoorden dat wat iedereen stilletjes denkt maar niet durft zeggen.
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Wij zijn de voortrekkers van het touw. Wij smijten het in ieders gezicht en hoe dieper je zit hoe pijnlijker het zal zijn, maar daar ben je zelf verantwoordelijk voor,
hoor, meneertje. Bij ons moet je niet afkomen met hoe we je zogezegd veroordelen
of beledigen en dat we geen respect hebben voor je. Bullshit. Wij respecteren je, we
respecteren alleen niet de etter die uit je mond komt. Wij zeggen gewoon de waarheid. Het is jou onbegrip en verdediging en vlucht en ontkenning die je doet zeggen
dat wij zogezegd veroordelen. Als je nog niet het verschil kan zien tussen een oordeel en waarneming, dan ben je er erger aan toe dan we dachten. Wij houden zo erg
van de waarheid dat we terstond moeten kokhalzen en kotsen als we een leugen
horen en zien. Het is wat we zijn. Wij zullen ook tegen jullie konten schoppen die
ondertussen heel dik van al dat zitten zijn geworden, zie ik. Wij verhogen de frequentie en nodigen iedereen uit om mee op de kar te springen om mee te werken.
Vervoeg je bij ons als gelijke. Wij zijn de Meesters en we zijn eindelijk hier. Dus pas
maar op wat je zegt want je zou je wel eens pijn kunnen doen aan de scherpe waarneming die we hebben. Wij zijn niet zoals de meeste mensen die je kent. Die kan je
alles wijsmaken maar als je één van ons tegenkomt verschiet je je een bult want bij
ons pakt dat niet. Wij zien alles. Wij voelen alles. Wij horen alles. Wij durven alles.
Ons maak je niets meer wijs, hoor. We onthalen je gezever op hoongelach. Als je
ons iets wil wijsmaken is het alsof je een giftige speer recht in je eigen hart steekt
want onze blik alleen al ketst het ogenblikkelijk terug naar waar het vandaan kwam.
Sorry, hoor. Als je ons wil beliegen wordt je ogenblikkelijk geconfronteerd met je
eigen onnozele ikje en vraag je je af waarom je dat toch ook weer zei en waar je in ‘s
hemelsnaam mee bezig bent. Je voelt het grote verschil in bewustzijn. Dan wordt je
daarna hopeloos depressief omdat alle gelul van je waar je jaren in geloofde er nu
eindelijk eens uitkomt. Je zal meteen zien dat je al die tijd met gebakken lucht bezig
was. Je zal je afvragen of het dan ooit toch nog goed met je komt. Ook dan zullen
we er zijn om je bij te staan en om je te troosten en je te helpen je terug bekend te
maken met je verloren potentieel. Wij hebben werkelijk alle tijd. Wij zijn de eeuwigheid. Wij staan constant op de Scherp-stand. En wij herkennen iedereen die dat ook
is. En wij gaan door met ons werk totdat elke vezel, elk atoom van het hele fabelachtige magistrilamageristiticumUniversum in brand staat en het licht terug zal heersen. Het is het Einde van de machthebbers en de onderdrukkers. Reken daar op.
Het speelkwartiertje is voorbij kinderen. Jullie macht en onderdrukking zal afbrokkelen tot er geen spaander meer van heel blijft. Waarom? Omdat het verkeerd is (en
ook omdat het zo’n zeverboel is.). Niemand zal nog in jullie opgedrongen egoïstische wetten geloven. Het is de volgende stap in de evolutie van de mensengoden.
Ook van jullie. Het is onvermijdelijk, onstopbaar en we denderen voort met ons
superkrachtig opkuisprogramma en we zijn nu nog maar net op kuiskruissnelheid
aan het komen. Yiehaaa!De familie van het Licht is hier en dat betekent altijd verandering. Yer goïn’ down, suckers ! Hier is de dansbrigade. Het zal allemaal veranderen omdat wij het gaan veranderen.
Kijk eens hier, jullie leggen jezelf een pak beperkingen op met verschrikkelijke
gevolgen, kosmischer dan je beseft. Stop daar ogenblikkelijk mee. Iedereen verveelt
zich hier te pletter maar wil het niet toegeven. Als je aan iemand vraagt: ’Alles goed?’
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dan zegt ie automatisch: ’Alles goed!’ (beleefdheidscode), ook al is dat helemaal niet
zo. Iedereen wil kost wat kost verborgen houden voor de anderen dat het leven op
deze manier stinkt. Waarom? Zijn jullie bang om uitgelachen te worden of als zwakkeling bestempeld te worden?Alles is zo’n schijn geworden en niemand durft nog
aan een wildvreemde z’n gevoelens en emoties te tonen. Hij zou eens kunnen helpen. Daarom blijft alles dodelijk saai en onwaar ‘goedgoed’. Jullie zijn gewoon niet
eerlijk, ik hoop dat jullie dat ook eens beginnen in te zien. Niet tegenover jezelf en
dus ook niet tegenover iemand anders. Als je dit hier allemaal goed vindt dan wil ik
wel eens zien wanneer het slecht gaat. Als je de situatie op de planeet Aarde goed
vindt en je niet de noodzaak voelt om er ogenblikkelijk wat aan te doen en je luie
kont eens op te lichten dan ben je ziek en is het hoog tijd dat je gaat genezen. Als je
de vervelingsgraad hier op een vervelingsmeter zou kunnen meten zou de veer van
de naald zeker springen.
Fantasie-kracht
Je kan misschien zeggen dat ik te veel fantasie heb of een dromer ben, maar wie dat
zegt heeft zeker en vast te weinig fantasie. Onderschat fantasie en haar kracht niet,
zoals de meesten van jullie doen. Fantasie is de sleutel tot je bevrijding. Met je verbeeldingskracht kan je werkelijk alles bedenken, creeëren en uiteindelijk manifesteren
wat je maar wil. Met wat zou je het anders moeten doen? Het is helemaal luisteren
naar je hogere zelf, je intuïtie. Je gaat helemaal mee op een ‘fantastische reis’ waarvan je overtuigt bent dat het echt kan (het moet wel fantastisch zijn want als het niet
leuk is, is het inbeelding van enkel je verstand zonder gevoel en dan maak je jezelf
meestal maar wat wijs en wat dan ook totaal geen steek houdt. Vb. een religieuze
seriemoordenaar gebruikte niet zijn fantasie maar wel een op angst en afgescheidenheid gebaseerde inbeelding. Dit is dan een illusie, een waanbeeld. Dit is een extreem
voorbeeld maar het gebeurt dagdagelijks wereldwijd in kleinere en grotere zaken
dat miljarden mensen zich laten leiden door hun op angst gebaseerde inbeelding.
Zoals vb. gaan werken voor een baas, een verkeersboete betalen, ’ja meneer’ zeggen
tegen iemand met een klak op z’n kop omdat die dat nu eenmaal van je verwacht,
enz. ). Je fantasie is je scheppingskracht die je hebt als Schepper. Volg je ze, gebruik
je ze, dan bedrijf je de liefde met het leven, met het hier en nu, en meer moet dat niet
zijn. Je aardt nieuwe energieën en je komt erdoor in beweging, je intuïtie verscherpt
erdoor en je ontdekt nieuwe dingen waardoor het leven interessant blijft. Met alle
positieve gevolgen van dien. Fantaseren is eigenlijk ideeën halen van de absolute
Zolder en daar hier iets mee doen. Wat je dan ervaart is puur goud (goud. . . goud?
waar?). Een kind gebruikt constant zijn fantasie en als een kind zegt dat hij een
vuurspuwende draak is dan ‘is’ hij dat ook. Fantaseren is spelen. Een kind speelt en
is daardoor gelukkig en daarom zijn ze ook zo lief. Alleen is het voor hem of voor
haar niet zomaar een toneelstukje dat ze opvoeren om op te vallen, het is echt, het is
het leven. Ze geloven er in. Het maakt het tot die leuke kindertijd waar de tijd stil is
blijven staan. Het is ook heel logisch dat een kind zo leeft omdat het, voor zijn
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geboorte, in de zielsdimensie leefde, waar alles instant mogelijk is. Dus als het hier
op Aarde komt kent het niet anders en leeft daar in gedachten in verder. Daarom is
het ook zo’n grote aanpassing want alles duurt hier nu eenmaal veel langer om te
manifesteren. Dit kan dikwijls tot grote frustratie en ongeduld leiden bij het kind.
Iets waar het z’n verdere leven, zoals we wel aan jullie merken, last van kan hebben.
Dat is de reden ook waarom kleine kinderen huilen. Ze zijn verdrietig om het grote
gemis van hun kracht en mogelijkhededen. Dé grote uitdaging nu is om geduldig te
leren worden. Dat is een taak. Ook hier is alles mogelijk, het duurt alleen wat langer
en het gaat misschien niet zo gemakkelijk als in de zielsdimensie. Als je dit niet
kan/wil leren blijf je een groot kind. Aanvaard je dit dan wordt je volwassen en kan
je langzaam maar zeker terug, bewust, meester worden over je krachten. Als de
meeste volwassenen terugdenken aan hun kindertijd (als ze dat al doen) is dat met
weemoed en ook met een zekere triestigheid omdat nu alles zo anders is en ze denken dat dat allemaal voorgoed voorbij zou zijn. Maar dat komt alleen maar omdat
jullie het verstand laten primeren boven je gevoel, je verbeelding. Alles moet berekend en benoemd worden. Handig excuse om niet te moeten tonen dat je niet over
al te veel fantasie beschikt. Daar is iedereen het blijkbaar stilletjes wel over eens. Alsof je je achter die papperassenstapel verschuilt en net doet of dat allemaal heel interessant is. Heel gewichtig en belangrijk allemaal hoor, Mijnheer. Goh! Zo wordt
alles koud en kil en fantasieloos. En dan maar iedereen naar je pijpen doen dansen
met allerlei bevelschriften en wetten om niet door de mand te vallen en zo steun te
zoeken (doordat de andere bange grote mensen die je in je macht hebt, het spel
gewoon meespelen en je daardoor bevestigen) waardoor al die onzin nog gerechtvaardigd wordt ook. ”Het is bij wette, rettekentette, verboden, om uw fantasie te
gebruiken, alsook om te geloven in een andere manier van leven dan de welke die is
voorgeschreven, dit teneinde om misverstanden en een fantastische wereld te voorkomen. . . . . . (?)” Iedereen gelijk voor de wet, zenne ! Je denkt dat fantasie enkel
voor kinderen of voor kunstenaars is weggelegd en je hebt lang geleden met jezelf
afgesproken dat dat nu eenmaal niet in je zit. Spijtig maar het is nu eenmaal zo. Zo
ben je dit vermogen vergeten en je vraagt jezelf af hoe het komt dat er nu toch
iemand op de proppen kan komen die je er hier en nu vriendelijk doch kordaat op
attent maakt dat het hoog tijd wordt om dat eens terug in ere te herstellen. Ze is er
nog steeds, hoor, alleen weggestopt in een verre hoek, wachtend tot je haar begint te
missen. Het is een grote, onmisbare kracht van het leven en die letterlijk je leven zal
redden en terug ‘fantastisch’ zal maken. Het is je gids. Het zijn lieve creatieve stemmetjes van wezens die je niet kan zien en die je constant uitdagen om dit of dat eens
te proberen op de foor van het leven. Je kan terug beginnen leven op een manier
waarop je als kind tegen het leven aan zag, alleen veel verantwoordelijker en onafhankelijker dan ooit. Ach, je hebt alleen maar wat oefening nodig. Vooruit, probeer
het maar, je zal wel zien. Pak een blad papier en begin te schrijven, bedenken, tekenen alsof je leven ervan af hangt. Je bent waarschijnlijk wat roestig hierin, maar dat
kan ik goed begrijpen aangezien je voor zowat alles in deze maatschappij een officieel papier nodig hebt en alle spontaniteit de kop wordt ingedrukt. Alles moet
gerechtvaardigd en geweten zijn. Wat een fantasie-killer. Wat een paranoïa-waanzin.
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Er is zo weinig dat echt spontaan gebeurt dat je voor minder zou zeggen: ”Laat
maar al. ” Jullie zijn saaie grote kinderen geworden. Helemaal anders dan vroeger
vind ik. En jullie zijn vergeten dat het allemaal maar een spel is.
Je zou kunnen zeggen dat het hele universum één titanisch groot, intelligent,
levend, bewust en multi-dimensionaal orgaan of lichaam is. Het is een bewuste creatie van een collectief die de ‘Spelmeesters’ zijn. Het is een weerspiegeling van onze
geest en het leeft werkelijk en evolueert constant. Het is een kunstwerk op zich dat
nooit af zal zijn. Het is een levend wezen. Nu is dat Universum groot. Verschrikkelijk groot. Maar dat is alleen maar omdat dat gezien wordt vanuit het perspectief
van een mens die gemiddeld zo’n 1m70 groot is. Je neemt enkel waar met je voorgeprogrammeerde ogen en verstand. Toch kan je je voorstellen dat dat Universum een
vorm heeft, één grote ronde bol waarin alles gebeurt. Maar het feit dat je dat
gewoon ‘weet’, bewust bent geworden( doordat ik het je nu vertel), maakt dat het al
heel wat minder groot en onbereikbaar is. Je zou je moeiteloos kunnen voorstellen
dat je, in je gedachten plots even groot bent. Poïïng ! Sterker nog: je bent in één keer,
door de creatie van je gedachten, 20 keer groter. Waarom ook niet? En je houdt nu
het hele Universum in je hand, als een bal gooi je hem een paar keer op en
neer,poïïng, poïïng, (‘t is o. k. , het kan er tegen hoor!). Dát, m’n beste, is een beter
begrip van de werkelijkheid krijgen door gebruikmaking van je fantasiekracht. Je
hebt zonet een versie van jezelf gecreeërd die het hele Universum in z’n hand
houdt. Meesterlijk gevoel, niet? Je denkt misschien dat het niet echt is (dat beperkte
denken toch, hé), maar omdat je je het hebt voorgesteld heb je het zonet gecreeërd
en was het, hoe dan ook, echt. Het was er. Iedereen die het kon zien in de andere
dimensies, zag het en keek bewonderend toe. Weet je, je kan nog een stapje verder
gaan in het masseren van je hersenen en je voorstellen dat het universum met vooral zijn
centrale zon in het midden één van de vele zonnen van verschillende universums is.
Alles tesamen (al die universa) vormt het één nog veel groter lichaam, een intelligentie. Een lichaam dat werkzaam is in vele dimensies en veel tegelijkertijd in beweging houdt, als een bordenjongleur 20 borden tegelijkertijd in de lucht houdt. De
centrale zonnen zijn de energiecentra van het grote superlichaam, net zoals je chakra’s
dat zijn in je eigen lichaam. Stel je voor dat jij eigenlijk dat titanische lichaam bent en
dat het lichaam op Aarde (die versie die nu dat boek leest) er een exacte afspiegeling
van is. De microcosmos weerpiegelt de macrocosmos en andersom. En de twee zijn
eigenlijk één. Je bent dus een microscopisch kleine weerspiegeling van dat superlichaam. Jullie zijn eigenlijk mini-mensjes. Met een mini-wereldbeschaving op energiecentrum Aarde. Een tot op heden uitgedoofd energiecentrum oftewel Zon, zo je
wil. Wat er dus buiten je gebeurt, gebeurt er eigenlijk ook binnen je. Stel je voor, zeg!
Jij bent het helemaal. Ik ook. Als je verbindingslijnen zou beginnen trekken van zon
naar zon in heel het universum, van universum naar universum zou je één groot
beeld krijgen. Ken je die tekeningen die alleen maar uit nummertjes bestaan en die
je systematisch moet verbinden om uiteindelijk een beeld te krijgen? Op het einde
zeg je dan: ’oooh, een universum. Tja, natuurlijk!Logisch. ’ Wel,zoiets. En zo ben je
dus de allergrootste Schepper die er bestaat en die als zichzelf, vermomd als menske, een oneindige reis maakt door zichzelf. En het Universum waar je nu in zit is
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eigenlijk een chakra dat jarenlang onevenwichtig is geweest en niet naar behoren
functioneerde. Daarom wordt het geactiveerd, niet door toedoen van de God van
de kerk (als je daar op moet wachten. . ), maar wel door de godenmensen zélf. De
groei van het bewustzijn door ervaring. Zo ben je een avonturier en een goeie chakra-mechanieker/activeerder. Ongelooflijk eigenlijk, hé, nu ik er zelf ook zo eens
even over nadenk?! Fjoew! Misschien doet dit je denken aan de film ’Innerspace’
van enkele jaren geleden, waarin het hoofdpersonnage door een experiment minuscuul wordt verkleind en met zijn space-shipke noodgedwongen een reis moet
maken door iemands lichaam en daar vanalles terug goed moet maken. Hij blijft
echter wel op één of andere manier in radiocontact staan met de grote mens. De reden
waarom we deze film op deze planeet hebben gemaakt mag duidelijk zijn. Op een
bepaalde manier staan jullie als minuscuul mensje in directe radioverbinding met
jullie grotere identiteit, je hogere zelf en beginnen dat nu te ontdekken. Zo zal je je
beginnen te herinneren dat jullie ooit dat grote lichaam ‘bewust’ waren (en dus
eigenlijk nog steeds zijn) en dat je op een gegeven moment zei: ’o. k. moeder, ik
spring er in, salukes en tot ziens. ’ En weg was je. En nu ben je in dat grote lichaam
als ontdekkingsreiziger en alles waar je om vraagt en nodig hebt op je reis, daar zal
moeder, die natuurlijk thuis is gebleven, wel voor zorgen. Dat was de afspraak. En
alles wat je ervaart, fantastisch of verschrikkelijk, ervaren ze thuis ook want, integenstelling met je Aardse moeder, werd de navelstreng niet doorgeknipt. Jij bent
gewoon de moedige tiener die het nest heeft verlaten om de wijde wereld te zien.
Thuis houden ze nog altijd evenveel van je, zoniet meer, en als goede ouders laten
ze hun kinderen los als het moment is gekomen, maar blijven toch onvoorwaardelijke steun geven als het nodig is (mama, leest gij dit?). Eigenlijk slaapt het grote moederlichaam een beetje omdat er bepaalde centra (universa) nog niet optimaal functioneren en het doel van deze reis is om de nodige reparaties in het lichaam te doen,
alles weer terug te verbinden om de moeder weer volledig functioneel te laten worden. Maar nog eigenlijker doet de moeder maar alsof ze slaapt. Het is een soort spel
(ik zei het al) dat jullie met je moeder spelen, in een poging om de relatie te bevorderen en elkaar wat beter te leren kennen. De moeder zegt: ’goed jongens en meisjes,
we gaan een spelletje spelen. ’Joepiejeuj!’ juicht iedereen want iedereen weet dat de
spelletjes van de moeder universumsberoemde faam genieten en heel leuk zijn (na
verloop van tijd dan toch). Ze dempt haar stem en heel mysterieus gaat ze verder en
iedereen komt dichterbij en spitst de oren. “Het gaat als volgt: Ik ben, zogezegd
(psst !), ziek en ik zend jullie op pad, om te achterhalen wat er aan de hand is, door
mijn lichaam. Je moet het medicijn vinden dat ik nodig heb, wat dat dan ook moge
zijn. Je wordt petieterig klein en waart rond in de meest fabelachtige oorden. Maar
pas op! In het begin, en dat kan een hele tijd duren, weet je dat niet meer. Je leidt
zwaar aan ‘geheugenverlies’ en je weet niet meer wie en waar je bent en wat je hier
kwam doen (op de achtergrond begonnen er nu al enkelen te giechelen in de stijl
van: ‘hoe kan dat nu?’ ‘haha, dat zal mij niet overkomen!’ ). Dit zal jullie in staat stellen om veel te leren en uit te proberen, uit nieuwsgierigheid. Diegenen die wakker
worden zullen gekend zijn als de familie van het licht, de andere groep, die steeds
kleiner zal worden, heet de familie van duisternis en doet in z’n eigen onwetend-
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heid, heel wat kwaads. Ze hebben geen flauw benul waar die van het licht het nu
eigenlijk over hebben. Diegenen die wakker geworden zijn zullen automatisch hun
broertjes en zusjes van de duisternis helpen wakker worden omdat ze dat innerlijk
zullen willen doen. Toch zal er veel strijd zijn en ondertussen tikt het klokje dat ik
hier in mijn hand houd (ze laat het klokje schalks aan iedereen zien) enz. . . enz. . .
Maar dat is allemaal deel van het spel. Affijn, je zal wel zien, puzzel het zelf maar uit,
en zie dat je voor het einde van de Grote Rondgang terug ontwaakt en weet hoe ik
terug beter kan worden. . . Ooohh, ik voel me opeens niet meer zo goed, kinderen,
ik denk dat ik hier even wat ga liggen. Ga nu! En veel plezier, hoor,schatjes. ’ wuift
ze nog na, maar jullie waren zo enthoesiast dat jullie allang, armen in de lucht, joelend, weg waren en ze niet meer konden horen. Jullie wisten dat dit spel heel wat
nieuwe ervaringen en avonturen zou opleveren. Eerst was het helemaal niet leuk,
maar op een bepaald punt zou iedereen terug wakker worden en zou het eigenlijke
doel van het spel beginnen: de herontdekking van de hemel. Super. En dat punt is nu.
Jullie zijn op een missie, jongemannen en juffrouwen! Besef ook dat de moeder, het
grotere superlichaam, waar ik het over heb, ook eigenlijk weer jullie zijn. Waar fantasie allemaal toe kan leiden,niet? Fantasie is de werkelijkheid. Het is alleen maar iets
terug herinneren wat wel degelijk ergens bestaat maar wat je gewoon rats bent vergeten, uit het oog uit het hart, en aangezien het zover weg ligt van de grijze dagdagelijkse werkelijkheid is het alsof je een andere wereld beschrijft, een fantastische
wereld, en denk je dat het niet echt is, dat het ‘alleen maar’ fantasie is. Maar, O! O!
kon het toch maar eens waar zijn, hoopt iedereen toch stilletjes. Of niet? Dat wat je
bedenkt kan misschien raar zijn, maar nu zo raar toch opeens ook weer niet. En wat
is dat eigenlijk ‘raar’?
Met je Fantasiekracht (het woord alleen al, mmm, lovely !) zal je jezelf moeten
transformeren en bevrijden. Daar zal je het mee moeten doen. Je kan al je beperkte
gedachtepatronen vaststellen, als een dokter die een diagnose stelt, en er allerlei
nieuwe, vrije, creatieve energieën van maken. Doctor Love. Her-creeër jezelf, vindt
jezelf opnieuw uit, maak er een kunstwerk van waar geen enkele autoriteit ook maar
een moer mee te maken heeft. Je moet je gewoon helemaal weer her-programmeren
of her-uitvinden. Maar dat vergt wel wat tijd dus zal je ook veel geduld moeten
oefenen. Volgens je fantasie wil je lekker doen wat je wil, worden wat je wil, gaan en
staan waar je wil, als het maar leuk en vrij en eeuwig is. Als je je laat leiden door je
fantasie zal je stap voor stap nieuwe, gedurfder dingen gaan doen dan je ooit voor
mogelijk hield. Hoe meer je oefent hoe beter je er in wordt en hoe meer je er een
gewoonte van maakt en al snel zal het je geen moeite meer kosten en doe je het vanzelf en aldoor. Totdat je hier uiteindelijk wegvliegt, met fantasie en al. Daaag !
Aardveranderingen
Maar goed, ik had het uiteindelijk over poolverschuivingen op vaste punten in het
baanpatroon maar ik ben een beetje uitgewijd.
Dit is waarschijnlijk een gevoelig onderwerp voor velen maar aangezien het in de
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lijn van het hele verhaal ligt is het nodig om het hier even over te hebben.
De nieuwe universele cyclus van Zelf-Meesterschap die er aan staat te komen zal
van een heel ander karakter en ervaring zijn dan wat je totnutoe kent. Hij bestaat uit
een veel hogere frequentie en de energieën zijn veel hoger en harmonieuzer, zoals ik
al uitvoerig heb besproken. Stel je de Universele zon waar alles om draait voor als
één grote supercomputer. Bij het ontwerpen van het spel werd letterlijk alles wat er
gedaan moest worden gecodeerd in deze zon. Ze bevat de blauwdrukken, de scenario’s van elk levend wezen. Of dat nu een mens, een engel, een boom, een pleiadisch
lichtwezen, een olifant, een planeet of een ster is, ze weet wat er moet gebeuren
voordat er iets anders kan gebeuren, ze draait almaar rond en zo zend ze constant
de impulsen uit om een plan of plannetje uit te voeren, wat en waar dat ook moge
zijn in het universum en in welke cyclus ook. Van het allerkleinste zoals naar de bakker om de hoek gaan tot het allergrootste. Alles is even belangrijk. Ze doet de hele
choreografie van de dans en ze is een echte professional in wat ze doet. Ze leert je
nieuwe danspasjes aan, maakt een ster van je en zorgt ervoor dat je kan schitteren
op een voorstelling. Zij is de baas en staat aan de top van een hele hiërarchie van
galaxies, zonnen, engelen-en deva-Koninkrijken, lichtwezens die wonen in de kern
en op de polen van planeten, De Hoge Raad van Twaalf ( 3 keer 4 hoogontwikkelde
lichtwezens van de Pleiaden, Sirius en van het naburige Andromeda-stelsel ),
Opperwezens die verantwoordelijk zijn voor de evolutie van hun zonnestelsel en
nog veel veel meer. Kortom, alles wat het plan dient en hier aan mee werkt. Maar let
wel, begrijp dit anders als een hiërarchie op Aarde die meestal op angst, macht, ego,
concurrentie en manipulatie is gebaseerd. In het bewustzijn waar ik het over heb is
alles en iedereen allang gelijk en er is een enorm wederzijds respect voor elkaar.
Niets is belangrijker dan iets anders omdat iedereen er zich terdege van bewust is
hoe relatief dat allemaal is. Al die ziljoenen wezens zijn allang ooit eens verlicht
geraakt en hebben zich uit vrije wil overgedragen (‘ok, waarom ook niet?’) om het hele
plan uit te voeren. Iedereen rijdt er rond met bumperstickers als ”Niks moet, alles
mag” en “Ik ben ok, jij bent ok! ” of ook ”Just say YES!! ”. Iedereen weet dat het
erom gaat om samen aan iets groots te werken, ieder heeft z’n eigen specifieke zelfgekozen taak en beleeft er de grootste lol aan. Ze zijn zich spiritueel bewust en leven
voor de groei en de evolutie van zichzelf als individu, van de rest van de groep en
van al het andere bestaande. Gewoon omdat dat het plezantste is. Alle plannen die
vb. op Aarde uitgevoerd worden komen voort uit impulsen, ideeën, aangereikt door
hogere bewustzijnswezens, zoals vb. wat jullie ’engelen’ noemen en die die impulsen op hun beurt weer krijgen aangereikt van opperwezens en zo gaat dat maar
door. Alles is een plan binnen een plan binnen een plan. . . maar uiteindelijk komt
alles van die ene Universele bron. Ze bevat het hele Programma van A tot Z voor
het Universum en voor haar hele evolutie. Net zoals dat het geval is voor haar
‘bewoners’ zoals de Galactische centrale zon voor de Melkweg, de centrale ster van
een sterrenstelel en de zon van een zonnestelsel waarin planeten ronddraaien. Ze
bevatten stuk voor stuk het collectieve bewustzijn, het evolutieprogramma van dat
gedeelte waar zij het middelpunt van zijn. En samen vormen ze één geheel en zijn
perfect op elkaar afgestemd om alles in harmonie te laten verlopen. Er zijn galacti-
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sche en intergalactische federaties, vertegenwoordigd door verschillende leden.
Dimensies, sterrenstelsels enz. . . en er wordt langs alle kanten gereisd, vergaderd en
gecommuniceerd. Er is meer aan de gang tussen hemel en Aarde dan je wel denkt,
m’n beste Horatio! Er wordt gewerkt in het Universum, meneer de minister, zoveel
is zeker.
Welnu, op vaste tijdstippen of plaatsen in de Grote Rondgang zend de Universele
centrale zon nieuwe krachtigere energieën uit. Niet om eens lollig te doen of omdat
ze ‘kwaad’ zou zijn zoals vele van jullie aardbewoners al waarschijnlijk direct denken
(wees gerust je hebt niets verkeerd gedaan) maar wel omdat het universum en al
haar bewoners er behoefte aan hebben zodat er nieuwe dingen kunnen ervaren
worden (wat je wenst krijg je ook).
Pas op, we hebben het hier nu niet over een paar vlotte voltjes meer, hé. Met het
bewustzijn dat je nu hebt kun je amper snappen hoe groot en intelligent deze Centrale wel is. Zo groot dat ze de kracht heeft om het hele Universum op tijd en stond
eens grondig op z’n kop te zetten. Er vindt dan een gigantische up-date plaats door
de uitzending van een nieuwe universele energievloed van licht, liefde en intelligentie vanuit haar kern. Aangezien licht informatie is bevat het het hele programma
voor, in dit geval, de nieuwe cyclus.
Deze nieuwe energieën zorgen ervoor dat al de verschillende planeten en zonnestelsels en sterrenstelsels met elkaar op het gelijke niveau in overeenstemming worden gebracht.
Er zullen nieuwe posities ingenomen en nieuwe baanpatronen gecreeërd worden.
Sterren krijgen ander functies. Zo zal vb. Sirius verheven worden naar de positie van
een galactische spirituele mysterieschool in plaats van zich enkel bezig te houden
met dit zonnestelsel zoals het de afgelopen tijd heeft gedaan. Het gehele Pleiadische
stelsel, inclusief dit zonnestelsel met de planeet Aarde, zal een Mysterieschool worden van hoger onderricht en een Thuis voor de Steden van het Licht. Dit zijn steden
waarvan de bewoners eveneens spiritueel bewust zijn en de heiligheid van alle dingen erkennen en respecteren en leven voor hun evolutie en groei, in complete harmonie met zichzelf, de anderen en hun omgeving.
Hoe gaat dat nu allemaal in z’n werk? Je moet weten dat een planeet of een zon een
hemellichaam is waarvan de beide polen als twee magneten zijn die nucleaire ruimteënergie opvangen. Ze grijpen de energie waarna ze gestockeerd wordt. Hetzij in
de poolgebieden zelf, hetzij door de polen omgebogen naar ofwel de evenaar of
naar binnen geslagen, naar de kern van de planeet en vormt zo een enorme cilinder
van trillingsenergie, van de noord - naar de zuidpool, dwars door de planeet. Op dit
moment worden er, al sinds een hele tijd, nieuwe energieën vanuit het galactisch
centrum, zoals vb. de fotonengordel, uitgezonden en die de Aarde letterlijk overspoelen. Bombarderen. Er is nog nooit zoveel energie geweest op Aarde als nu, daar
zijn zelfs wetenschappelijke verslagen over. In 1998 nog zond de zon een schokgolf
uit naar de Aarde van een hoeveelheid energie die in amper vijf minuten tijd dezelfde was als de zon normaal in 300 jaar naar de Aarde zend. Het stond in alle kranten,
niet gelezen? Dit gebeurt uiteraard allemaal niet zomaar omdat de gehele Aarde eindelijk in zijn spirituele ontwakingsfase zit en er nu zoveel mogelijk hulp en nieuwe
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informatie wordt geboden vanuit de ruimte als maar kan. Daarom ondergaan de
Aarde en haar bewoners een grote mutatie. De bewoners veranderen dag na dag
door de nieuwe energieën. En dit is nog maar het voorspel, hoewel het al een vergevorderd laat stadium in dat voorspel is. Dit zal zich de komende jaren tot op het kritieke punt nog meer opbouwen en uiteindelijk zal er vanuit de Universele Centrale
zon een intergalactische vloedgolf van licht door heel het Universum worden
gezonden die de kracht heeft van vele nucleaire atoomontploffingen, krachtig
genoeg om het hele universum te veranderen. Een kosmisch orgasme, daamseneeren. Dit zal ze doen omdat het tijd is voor de nieuwe cyclus en als direct antwoord
op de onbewuste wens van het hele Universum om de sprong naar deze nieuwe rondgang te maken. Het is wat er op het programma staat. Deze uitstoot zal tot gevolg
hebben dat de electromagnetische velden van vele vele sterren en planeten (velden die het
hemellichaam rondomrond beschermen tegen al te fel licht en die normaal de ruimteënergieën doseren en naar beide polen af leiden waar ze worden opgeslagen) de
druk onmogelijk aan zullen kunnen.
Als dit veld blootgesteld wordt aan zoveel energie, die met ongelooflijk veel kracht
en snelheid het veld doordringt, zal het veld het in één klap uiteindelijk begeven. Dit
heeft het rechtstreekse gevolg dat, door deze vloed van electromagnetische deeltjes,
en de enorme druk die de polen nu te verduren krijgen, de Aardkern omslaat, de
Aardkorst los komt en verschuift en daardoor ook de beide polen omslaan.
De polen, die door een enorme cilinder van energie dwars doorheen de Aarde zijn
verbonden met elkaar, vormen zo eigenlijk één grote bliksemafleider. Ze dienen
normaal als electrische grondleider. Maar omdat er nu zoveel niet in evenwicht is op
de Aarde zal de huidige stand van de polen alles kortsluiten tijdens de veranderingen. Deze stand kan de komende energieën gewoon niet aan. Daarom moeten ze en
zullen ze verschuiven. De noordpool wordt de zuidpool en vele continenten zullen
verzinken onder een gigantische vloed, anderen zullen verschuiven naar andere
plaatsen. In het verleden is dit al vele malen gebeurt en het heeft al vele hoogtechnologische beschavingen ten onder doen gaan. Dit gebeurt telkens als er grote
moeilijkheden en onevenwichtigheden zijn op de planeet. Het is iets heel natuurlijks. Eigenlijk zal er zich door heel het universum een domino-effect voordoen,
want het is zo dat het één het gevolg is van het andere (we zitten in het relatieve waar
de wet van oorzaak en gevolg geldt, weet je nog? Alles beïnvloed al het andere). De
vloedgolf van licht vanuit de Universele Centrale zon zet alles in gang. Het zorgt
voor de omkeer van de polen op sterren, die op hun beurt weer naburige sterren en
planeten ompolen als rechtstreeks gevolg van hun eigen verandering. En zo gaat dat
dan weer verder. Zo zal Orion een ompoling meemaken als gevolg van de ompoling
van een andere ster. De vuurstormen die daarbij vrijkomen zullen tot rechtsreeks
gevolg hebben dat de gigantische energiehoeveelheid o. a. naar jullie zon wordt
gestuurt. Daardoor zullen haar polen en het magnetisch veld ook omgedraaid worden. Uiteindelijk zullen de nooit eerder geziene enorme zonnestormen er voor verantwoordelijk zijn dat de vloed van electromagnetische deeltjes die dan naar de Aarde stormen, uiteindelijk de polen van deze planeet doen omdraaien.
De zon is een uiterst intelligent wezen, weet je. Ze zorgt voor alle groei en bloei,
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waar ook in het zonnestelsel, ze kent elke spleet en kier, onder of boven de grond.
Ze leest je gedachten en gevoelens als ze met haar stralen je huid raakt en ze kent je
beter dan je denkt. Ze kan zelfs onder je oksels zien, ook al heb je een trui aan. Je
kan er tegen praten, je kan dingen vragen en ze zal zorgen voor het gevraagde. Ze is
uiteraard op de hoogte van de komende veranderingen en is druk in de weer om de
nieuwe trilling te scheppen en ze beraamt enorme verschuivingen. Ze heeft daarbij
de hulp van andere zonnen waar ze via haar licht mee in directe communicatie staat.
Aangezien ze de grote centrale besturingscomputer van dit stelsel is, is alle kennis
en informatie van elke gebeurtenis in de evolutie sinds heel lang opgeslagen in haar
bewustzijn. En aangezien licht een informatiedrager is (net zoals jullie pas ontwikkelde glasvezel-communicatie), stuurt ze permanent boodschappen de kosmos in.
De zon is een gigantische almaar ronddraaiende sproeier die positieve en negatieve,
met informatie gecodeerde, lichtdeeltjes het oneindige instuurt en waardoor ze
andere zonnen en sterren inlicht over de stand van zaken (Uiteraard zorgt ze hierdoor in de eerste plaats ook voor al het leven op de Aarde). Zij kunnen deze lichtinformatie dan weer lezen en vertalen en sturen info terug. Zo is er een permanente
communicatie tussen verschillende zon-en stersystemen. Zo maakt de zon op dit
moment krachtige uitbarstingen die op hun beurt kosmische stralen, informatie,
aantrekken van andere sterren. Die nieuwe informatie wordt ingebracht en gegrond
in het zonnestelsel, met nieuwe gebeurtenissen, conform aan de info, als gevolg. De
zon vraagt gewoon wat ze nu moet doen, aangezien de zaken op Aarde zo uit evenwicht zijn, aan andere sterren, die dan op hun beurt een aantal goeie ‘suggesties’
terugsturen. Ze krijgt gewoon hulp van haar medecompanen. Fascinerend, nietwaar?
Volgens de wetenschappers is de zon ‘gewoon’ één grote brandende gasbol, maar je
zou verschieten wie en wat er allemaal op en in de zon woont. Heelder verlichte
beschavingen. De gloed die jullie waarnemen is alleen maar de reflexie van het massabewustzijn van haar bewoners en van het hemellichaam zelf, die zo krachtig en
liefdevol is dat het alles doet groeien en gloeien in miljoenen kilometers omtrek.
Dat is de kracht van de waarheid. Niemand staat op de zon in brand, hoor. Het is er
alleen schitterend, en voor de bewoners is dat allemaal heel gewoon (niet hetzelfde
als saai) en uiterst leefbaar. Je hebt er enkel en alleen maar toegang toe als je tenminste van het juiste begrip over het leven bent. Militaire uniformen kunnen er niet zo
veel komen doen (smeltende medailles en zo, weet je wel! ). Dus als je plannen hebt
om eens op vakantie te gaan naar de zon zal je wel het vereiste bewustzijn moeten
hebben om er mee te kunnen resoneren, anders fik je gewoon op (je lichaam dan
toch). Dat is wat er op alle sterren gebeurt die je ziet en dat is wat er aan staat te
komen voor de Aarde. Ze zal een nieuwe ster aan het firmament worden.
Door de reis van het zonnestelsel, nu, door de fotonengordel, zal er, zoals gezegd,
een ultieme opheldering van negatief karma plaatsvinden. De nieuwe energieën in
de fotonengordel zullen er voor zorgen dat de veranderingen op de Aarde heviger
en heviger zullen worden. Het is activeringstijd, folks. De intelligente en bewuste
Aarde weet ook heel goed dat het tijd is en werkt met al haar krachten mee aan de
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voorbereiding, die nu toch ook alweer een tijdje bezig is. De Aarde is moe en ziek.
En ze heeft,vanuit pure liefde voor haar kinderen, gedurende een hele lange tijd
‘toegestaan’ dat haar lichaam kon dienen voor de evolutie en groei van velen. Ze liet
toe dat haar lichaam verkracht en vervuild werd. Genegeerd, onveilig, onherbergzaam en zelfs saai bevonden. Ze vond het allemaal goed, als er maar van geleerd
werd. Maar het kan niet eeuwig zo doorgaan en daarom roept ze het zelf allemaal
ook een halt toe, zoals ze van te voren voor zichzelf had uitgemaakt. Ze geeuwt en
begint zich langzaam maar zeker uit te rekken naar alle kanten. Ze begint te bewegen. Ze schudt en beeft. Daarom zullen de voorbereidingen doorgaan en het Aardoppervlak zal danig dooreen geschud worden. Alles begint te ontwaken en terug te
leven want alles weet dat het zover is. De komende jaren zullen zich, als direct
gevolg van het gronden van de nieuwe energieën, onvermijdelijk Aardbevingen,
vulkaanuitbarstingen, hevige stormen, overstromingen, Aardverschuivingen. . .
voordoen met als uiteindelijke climax de poolverschuiving zelf.
De veranderingen zijn al bezig zoals je wel kan zien aan de ‘natuurrampen’ op het
nieuws, ze zullen alleen heviger en frequenter worden. Ze veranderen niet alleen het
oppervlak maar ook het collectieve bewustzijn en ze zijn nodig om alles klaar te
maken voor de poolverschuiving, zodat de nieuwe stand de nieuwe energie aankan
voor de sprong. Jullie weten niet anders dan dat het regelmatig ‘slecht weer’ is bij jullie. Het regent en stormt veel en algemeen wordt dat aanvaard als de gang van de
natuur en jullie denken dat dat nu eenmaal altijd en overal zo is. Normaal en niks
speciaals. Dat is zeker niet waar. Regen en donder en bliksem en orkanen en tornado’s zoals el ninjo horen bij deze tijd net omdát het de eindtijd is. Het is zeker geen
‘normale’ situatie. Houdt in gedachten dat alles wat je ‘buiten’ je ziet eigenlijk niet
meer dan een weerspiegeling is van je innerlijke gevoelsleven. Al die triljoenen
angstgedachten die jullie elke dag wereldwijd uitzenden klitten aan elkaar en vormen enorme fronten. Aan de hoeveelheid wolken en depressies en orkanen kan je
zien dat er allerlei ontladingen van energieën aan de gang zijn en het vertelt jullie
hoe het met jullie WereldEmoties is gesteld. Negatief karma zoekt een uitweg. In
een perfecte wereld heb je die dingen niet omdat daar alles in rust en vrede is gekomen. Hier is alles nu super chaotisch en dat kan je heel goed aan het weer zien. Datgene wat jullie ‘wolken’ noemen is niet meer dan een uiterlijk teken dat alles in jullie
hoofd enorm mistig is. Ziek. Je kan er letterlijk hopeloos in verdwalen. Jullie creeëren
zelf door je angsten die wolken. Regen is stil verdriet omdat jullie je zo machteloos en
wanhopig voelen. Bij een duistere wereld horen nu eenmaal gigantische mistflarden. De wolken zijn letterlijk ‘blokkades’ voor het licht. Verstropping en luchtvervuiling. Klonters. Zo wondermooi is dat nu ook weer niet hoor en ze tonen aan,
voor diegenen die het kunnen zien, dat jullie met mega-grote problemen zitten.
Ontken het maar niet langer meer, als zelfs de lucht het al zegt (en dus eigenlijk ook
de weerman tijdens zijn weerpraatje op de buis. ). En geef toe, jullie weten langs
geen kanten wat het wil zeggen.
Alles verandert nu en komt in een stroomversnelling terecht. Het is één opeenvolging van noodzakelijke gebeurtenissen. Oorzaak en gevolg. Het één (het nieuwe,
verbeterde) is het gevolg van het andere en dat heeft op zijn beurt tot gevolg dat het
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gelijksoortige energieën, gebeurtenissen aantrekt om nog een stapje verder te kunnen gaan. Het is de uitvoering van een plan. Het is eigenlijk het aftellen en toewerken naar een welbepaald punt. De wet van oorzaak en gevolg dien je eigenlijk te
begrijpen als één grote éénmaking. Het is het verbinden van gebeurtenissen met
elkaar tot één groot ononderbroken geheel. Het is het groeien van het licht, stap
voor stap, in het duister. Het is gewoon opbouwen. Tot alles 1 frequentie heeft
bereikt.
Dan zegt iedereen: ’ aaaahh. . . !’ Een gebeurtenis, die altijd het gevolg is van een
oorzaak, activeert op zijn beurt bepaalde vooraf ingebouwde codes, die dan weer
andere dingen in gang zetten. En nu gebeurt er dit. En nu gebeurt er dat, en dan kan
daardoor weer dát gebeuren enz. . . Niks gebeurt voor z’n tijd, weet je. Anders zou
het hele plan in duigen vallen. Alles gebeurt stap voor stap, anders kan je moeilijk
spreken van een plan. Als je een huis gaat bouwen begin je toch ook niet eerst met
het dak? Er is een op voorhand zorgvuldig opgesteld plan dat stap voor stap
gevolgd wordt. Met Het Plan waar ik het over heb is het echt niet anders. Een plan is
een plan. Het is gewoon iets waar we allemaal, waar dan ook, bewust of onbewust,
mee bezig zijn. Een mens moet iets doen in het leven. Een gebeurtenis is ook zowel
een gevolg als een oorzaak (van een volgende gebeurtenis). De twee tegengestelden
zijn eigenlijk, in wezen, ook weer één. Het één leidt onvermijdelijk naar het ander.
Denk hier eens eventjes over na. Alles vloeit.
De Aardveranderingen zijn een zegen. Jullie worden er als mensheid door verbonden, al was het maar doordat zo’n gebeurtenissen jullie dichter bij elkaar brengen.
Spontane hulp en menselijkheid ontstaat altijd en mensen, die ‘normaal’ zo’n dingen niet doen, redden anderen met gevaar voor eigen leven. Kijk maar naar de
gebeurtenissen in New york. De stad is er gek genoeg vriendelijker op geworden.
Het is de goddelijke natuur die dan spontaan naar boven komt. Mensen die zeggen
dat de mens eigenlijk van nature slecht en egoïstisch is zien het echt helemaal niet zo
frisjes meer en gebruiken die onzin enkel als excuse, uit angst en schaamte wellicht,
om zich niet verder te hoeven ontwikkelen. Als dat waar zou zijn, hoe verklaar je
dan dat mensen constant zulke heldendaden verrichten? Je moet het natuurlijk wel
willen opmerken. Hoe verklaar je dan dat men zijn eigen leven op het spel zet als
men een kind argeloos de straat ziet oversteken en het uit alle macht,zonder ook
maar één seconde te hoeven nadenken, red van een aanstormende vrachtwagen?
En die vrachtwagenchauffeur zou dan ‘natuurlijk’ ook niet eens de moeite nemen
om op de rem te gaan staan. Die zou gewoon rustig doordenderen, zijn natuur is
toch slecht, wat kan het hem schelen? En wat zeg je dan van alle goeie intenties (die
zijn er ook nog hoor)? Onvoorwaardelijk iets doen voor iemand anders,i emand een
geschenk geven, zich inzetten voor voedselverdeling of ziekenverzorging in derde
wereldlanden, enz. . . Voor het geld? De roem? Naaah. Je kan op zo’n momenten
niet anders. Alle remmen laten uit zichzelf los en de liefde is veel sterker dan de
angst. Dan weet je weer waar het om draait en ‘voel’ je terug wie je echt bent. Dat is
ware macht. Dus laat je niks wijsmaken door mensen die zulke uitspraken doen
omdat ze dat in de eerste plaats, om welke reden dan ook, van zichzelf denken. In
hun geest is het waarschijnlijk een gemakkelijke verklaring voor veel dingen. Zo is
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het natuurlijk nog een kleine stap om te zeggen dat je er verder toch niets meer aan
kan doen. Kous af. Kijk, dat noem ik nu eens een fatalistische pessimistische kijk op
het leven hebben (de persoon in kwestie zal dit natuurlijk ontkennen en zichzelf
toch nog een optimist vinden. . dualiteit, jongens en meisjes! ).
Aangezien een paar honderd jaar in verhouding tot een paar miljard jaar peanuts is,
kan je rustig stellen dat de aardbevingen en vulkaanuitbarstingen van de afgelopen
honderden jaren, zelfs van de afgelopen 2000 jaar, allemaal deel uitmaken van één
en dezelfde Eindtijd, dezelfde noodzakelijke veranderingen in dit hele verhaal. Het
hangt allemaal van het perspectief af dat je hebt en hoe wijd je bewustzijn is. Denk
hier eens over na, want het zal je begripsvermogen verder oprekken en het zal je
doen beseffen dat er inderdaad sinds heel lang een groot mysterieus verhaal aan de
hand is. Daarom heeft het ook geen zin om te zeggen: ’ jamaar Manu, vroeger was
het ook slecht weer dus dat zegt niks!’ Integendeel, jongeman. Het maakt allemaal
deel uit van hetzelfde verhaal. Het waren de voorbereidingen tot deze tijd en hoe
dieper de chaos in de wereld, hoe heviger het schoonmaakproces en dus hoe intenser de Aardveranderingen. Het is er inherent aan. Hoe vuiler, hoe meer er van dat
kuisprodukt opgesmeert moet worden. Dus laat de Aarde haar gang gaan. Geef
haar dat want ze wil het zelf. Het is ook wat jullie eigenlijk willen. Zie het als een
groot geschenk dat je haar geeft. Daardoor zal ze ook voor jou zorgen wanneer de
dingen ruw beginnen te worden. Je zou in paniek kunnen slaan, maar daar bereik je
totaal niets mee. Paniek sluit je af van de goddelijke intuïtie en informatiestroom.
Vertrouw op jezelf en op de stroom van het leven. Stel je intenties duidelijk op in
verband met deze grote uitdaging. Kies wat je wil ervaren, wat je wil doen. Kies
ervoor om open te staan, te ascenderen. Wacht niet op iemand anders en vraag ook
niet aan een ander wat jij moet doen, want ze zal het misschien ook niet weten. Dit
is jouw uitdaging, jouw feestje en dit is nu eens iets wat je zelf moet doen en enkel
en alleen voor jezelf moet uitmaken. Iedereen heeft een verschillende agenda. Je
kan gaan zitten kniezen in een hoekje en gaan van: ‘wat voor zin heeft het nu in
godsnaam nog allemaal? Boehoewahaa!’ maar daar schiet je niet veel mee op. Geef
je leven gewoon een andere wending en stel je een andere toekomst voor je voor
dan die je misschien in gedachten had. Why not? Wees flexibel en blijf kalm. Het is
heel goed om in deze tijd je hoofd supercool te krijgen en te houden en te weten wat
je zelf in al deze vreemdheid van plan bent. Het zal je overeind doen blijven. Weet
dat je ten allen tijde krijgt wat je wenst, dus. . . Als je erop vertrouwt dat alles goed
met je zal verlopen zul je de komende jaren, als bij wonder, geen last hebben van
desastrueuze veranderingen. Je zal altijd net niet op een plaats zijn waar veranderingen gebeuren. Volg en vertrouw je intuïtie want het zal het enige zijn dat je hebt (en
dat is alles wat je écht nodig hebt). Als iets in je je aanmaant om te bewegen, te verhuizen, weg te trekken van de plek waar je bent, doe dat dan ook. Zonder spijt of
blablabla. Het kan je leven redden. Maar dan moet je wel leren luisteren naar de
tekenen, je gevoelens en je zal een hoop lef aan den dag moeten gaan leggen. En
verwar dan ook niet meteen je angsten die in één of andere put of grot, ver weg wil
kruipen, met je gevoel. Dat is niet je gevoel en je zal echt een onderscheid moeten
leren maken tussen de twee. Je zal stiller moeten worden en langzamer moeten gaan

108

1

leven want nu gaan jullie allemaal zo razendsnel. Jullie leiden allemaal zo’n flitsend
waauw!leven dat aan de anderen toch maar zou moeten duidelijk maken hoe ongelooflijk in controle je wel bent, maar inwendig zijn jullie wrakken. Maak je leven
gewoon simpeler. En als je dat gedaan hebt, maak het dan nog maar wat simpeler,
totdat je enkel nog jezelf en je hartslag over hebt. Gooi alles overboord wat je
belemmerd en wat je helemaal niet nodig hebt (er is zoveel rommel dat je meesleurd
en waarvan je je al jaren wijsmaakt dat je niet zonder kan). Wordt vrijer, geef jezelf
meer adem-en beweegruimte, elke dag. Creeër het kader waarin je dat kan doen.
Blijf gewoon doen. Bezig met wat je het liefste doet. En als je denkt dat je niet over
intuïtie beschikt. . . . Onzin! Je moet het alleen maar beginnen ontwikkelen. Het
werkt onfeilbaar, weet je. Volg het kleine stemmetje in je, het gevoeltje dat je twee
seconden later al automatisch in een zinsconstructie giet en uitbraakt tegen het
dichtstbijzijnde oor. Je kent het beter dan je denkt. Als je eerlijk bent, spreekt, is dat
altijd wat er gebeurt en zit je altijd goed. Maak er een spel van (daar heb je hem
weer). Neem het serieus, maar niet té serieus. Lach. Als je speelt wordt je helder.
Waarom? Omdat je, ondanks de hele situatie, plezier hebt en alleen maar verder wil
spelen en tijd en zorgen gewoon vergeet. En daar gaat het ‘m nog altijd in de eerste
plaats om. Plezier is energieopwekkend en aantrekkend. Het is een sleutel. Het is het
leven zelf. Dus bereidt je alsjeblieft voor. Ik zeg je nogmaals dat de enige manier om
de nakende gebeurtenissen het hoofd te bieden niét allerlei noodrantsoenen in te
slaan is en te vluchten naar één of andere zogezegd veilige plaats, maar wel je Ka te
activeren en je bewustzijn te verhogen tot die bepaalde vereiste frequentie. Er is
geen plek op Aarde waar het niet veilig is. Of het veilig is voor jou hangt van jou en
enkel en alleen van jou af. Jij kiest. Nogmaals. Het hangt ervan af hoe moedig je nu
bent, hoeveel vertrouwen je hebt en hoe zeer je in het hier en nu bent en kan blijven
door je niet, onder geen enkele voorwaarde, van je stuk te laten brengen. Blijf kalm
want net dat zal je bewaren. Eigenlijk kan je je beginnen richten naar een staat van
zijn waar je beseft dat je je al die jaren druk om niets hebt liggen maken.
Wordt de ultieme Je m’en foutist en begin op een Goddelijke nonchalante manier door
het leven te reizen met een air van: ’Het zal mij toch echt allemaal worst wezen,
hoor, als er maar wat te lachen valt, anders hoeft het voor mij niet zo!’ Het is deze
levenshouding waar het de meesten van jullie aan ontbreekt, toch zal ze keer op keer
je leven redden als het nodig moest zijn. Ja, het is een beproeving waar je zelf voor
getekend hebt. Jullie hebben zelf via jullie collectieve onderbewustzijn om een planetaire ascensie gevraagd, dus niet te veel zeuren s. v. p.
Begrijp asjeblieft dat het écht nodig is voor de verdere evolutie en zie hier zeker
geen straf of toorn van de goden in, want dat heeft er niks mee te maken. Als je een
zeker begrip hebt bereikt over het leven zul je snappen dat je er zelfs voor hebt
gekozen om hier, nu, te zijn en dit mee te maken. Je wist dit voor je geboorte, vergat
het uiteraard mét je geboorte en wordt er nu plots (had je toch maar een ander boek
gekozen) terug mee geconfronteerd. Met iets dat opeens geen echte schok meer
lijkt, je wist het allang en het hangt al een tijd in de lucht. Je hebt het zelfs zelf mee
gecreeërd. Hoe voelt dit nu bij je aan? Herken je in de verste verte iets? Een lichtje?
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Een spat of een vlard? Iets? Hallo?
Ik denk dat iedereen wel al heel lang aanvoelt dat dit het einde van een wereldtijdperk is en een mega-grote verandering is gewoon onontkoombaar. De wereld waarin we leven wordt allanger hoe grimmiger met de dag en jullie vragen je meermaals
af waar en hoe dat nu allemaal moet eindigen. Is dit een wereld waarvan de manier van
leven diegene is die je echt wil? (huh? écht?) Soms moet je je ogen wel open doen en
kan je het echt niet meer verantwoorden om te doen alsof het allemaal niet gebeurt.
Vervuiling, corruptie, onwetendheid, oorlogen en overbevolking. Denk je echt (eerlijk
zijn, nu) dat we allemaal nog wel een paar honderd of zelfs duizenden jaren op deze
voet verder kunnen leven? Dat het allemaal via de politiek wel rustig naar een ideale
utopische wereld zal evolueren, zoals ze zeggen? Als ik jullie zo hoor blijkbaar wel. En
wie zal daar dan voor zorgen als de meesten van jullie te bang zijn om echt te leven volgens haar of zijn eigen principe en schijnveilig wegkruipen in één of andere baan, werkend voor een maatschappij die geen liefde en respect voor zichzelf, jullie en voor de
natuur kent? En daardoor, door dat dagelijkse geploeter en ellende, hoe goed bedoeld
voor jezelf ook, dat systeem zelf, als gevolg van die egoïstische houding, in stand houden en het zo zelf erger en erger maakt. Jullie moeten toch zelf ook wel door hebben
dat jullie zo je eigen graf graven? Nee schatjes, dit is wel degelijk het einde van de
beschaving zoals jullie ze kennen. Blijf niet naïef want daar zijn jullie te mooi en te
intelligent voor. Stop met jezelf constant te beledigen. Je onderschat jezelf en leeft
zwaar onder je capaciteiten. Het is natuurlijk heel gemakkelijk om bang te blijven en
denken dat anderen de klus wel zullen klaren, maar zo werkt het in werkelijkheid echt
helemaal niet. En dat weet iedereen. Dit boek is natuurlijk ook een ontwakingssignaal,
om iedereen uit te dagen grootser en goddelijker te worden dan ooit tevoren doordat
iedereen eens zijn eigen verantwoordelijkheid begint op te nemen voor z’n eigen leven.
Rek je voorstellingsvermogen en je vertrouwen uit tot astronomische hoogten en zie in
de komende gebeurtenissen een grote kans voor je i. p. v. een straf of een beperking.
Het zal niet afgelopen zijn, het zal verder gaan. Het gaat altijd verder. Het is niet Het
einde maar eerder Het begin. En iedereen zal er, hoe dan ook, altijd ‘zijn’. Hoe vernietig
je iets dat uit puur licht bestaat? Zou je licht kunnen vernietigen? Neen, je kan enkel het
ego vernietigen, al is transformeren en loslaten waarschijnlijk een beter woord. Dus
wees niet bang om vernietigt te worden want dat kan niet. Alles is energie. Alles is
bewustzijn. En het bewustzijn breidt zich almaar verder uit. Voor eeuwig en eeuwig.
Dat is wat er gebeurt in het leven, bij jullie nu, en dat is de reden waarom jullie wetenschappers nog maar heel recentelijk hebben ontdekt dat het universum, in tegenstelling tot wat ze eerst dachten, zich verder en verder uitbreidt. Er wordt gewoon meer
bewustzijn gecreeërd. Er wordt meer van het absolute zichtbaar gemaakt in het relatieve. Er komen meer stukken Paradijs, om voor iedereen die dat wil in te spelen. En diegenen die daar net in ontwaken, zoals jullie binnenkort zullen ervaren, kunnen om te
beginnen hun oren en ogen niet geloven en zullen uiteindelijk dan alleen maar op hun
beurt ook meer stukken willen zichtbaar maken en de kans creeëren voor miljarden
nieuwe jonge zielen om erin te ontwaken, enz. . . enz. . . het stopt nooit, hoor, als dat is
wat je werkelijk dacht. Er wordt constant vanalles geboren. Leven komt voort uit ander
leven. Kinderen worden geboren uit andere kinderen.
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Poolverschuivingen zijn gewoon noodzakelijke veranderingen in deze evolutie.
Niks om je eigenlijk echt druk om te maken, ook al zit je nu wezenloos voor je uit te
staren bij het horen van dit nieuws. Daar gaat je levensverzekeringspremie (Daar
gaan ook je wurgende afbetalingen. ) Chill.
De laatste keer dat het gebeurde was in het Leeuwetijdperk, in het elfde millenium
voor Christus, toen het zonnestelsel ook door de fotonengordel reisde. Lang lang
geleden dus. Een wereld ging door de poolverschuiving tenonder in een vloed van
water met de laatste ijstijd tot gevolg, en het feit dat jullie meer dan vijfhonderd
overstromingsmythen hebben die allemaal berichten over de zondvloed die alles
schoonveegde, ver weg en in lang vervlogen tijden, wil zeggen dat jullie, hoe weinig
onbewuste herinneringen jullie hier ook nog aan mogen hebben, het toch nog
beschouwen als een heel belangrijk onderdeel van de cultuur. Het is zo lang geleden
dat de verhalen nog enkel mythologieën en legenden zijn, maar jullie zijn er nog
altijd wel door gefascineerd. Ze moeten toch ergens op gebaseerd zijn? Er werd en
wordt nu meer dan ooit, gezocht naar sporen van die verloren beschaving omdat
jullie, ondanks vele tegenberichten, het donkerbruine vermoeden hebben dat er
effectief ooit een enorme catastrofe moet zijn gebeurt op diezelfde planeet. Willen
jullie trouwens niet dat er ooit verloren beschavingen geweest zijn? Wat wil dat zeggen denk je? Jullie hebben allemaal wel het gevoel dat de opgedrongen geschiedenis
op school veel te ontoereikend is en dat er vele puzzelstukken ontbreken. Als er
inderdaad een hoogtechnologische wereldbeschaving was die jullie ‘Atlantis’ noemen en die met man en muis in een ver verleden is vergaan, zal jullie wereldgeschiedenis moeten herschreven worden. Het is zeker geen toeval dat er net nu zoveel
belangstelling is voor Atlantis (kijk maar naar Disney) en de komende jaren zal alles
in de openbaarheid komen. Op dit moment worden er dag na dag ongelooflijke
ontdekkingen gedaan, onverklaarbare voorwerpen en tempels worden diep onder
de zeespiegel gevonden. Zo is er voor de kusten van het Yonaguni eiland (Japan) in
1987 een groot tempelcomplex gevonden op 8 meter onder de zeespiegel. Als je
weet dat het zeeniveau stijgde aan het einde van de laatste ijstijd en alles blank zette
kan je alleen maar raden naar wat er nog allemaal dieper onder de zee bedolven ligt
aangezien dit tempelcomplex maar letterlijk het topje is van een berg van een groter
doorlopend schiereiland dat meer dan 9000 jaar geleden vastzat aan China. Een
ander voorbeeld zijn de ruïnes van de gigantische muur die voor de kust van het
Bimini-atol (voor Florida) in 1968 zijn gevonden (net zoals de helderziende Edgar
Cayce in 1940 al voorspelde). Voorlopig wordt het meeste nog geheim gehouden
omdat er altijd onder de gangbare academische wetenschappers ijzervreters zijn die
het allemaal maar liever als onzin af doen omwille van hun titel die ze kost wat kost
willen verdedigen, maar daar zal nu snel verandering in komen. Er is enorm veel
tegenwerking van de academische wereld, die ondanks de vele mythologieën en
legendes niet eens erkennen dat er ooit een zondvloed kan geweest zijn. Wat is jullie
bijbel dan nog waard ?
Er is nog langs een geheel andere weg sluitend bewijs voor het bestaan van Atlantis.
Nl. langs regressie. Dit is teruggaan naar vorige levens tijdens een hypnosesessie. Er
zijn duizenden verhalen van ‘regressanten’ die teruggevoerd zijn naar verschillende

111

1

levens die ze hebben ervaren in het Atlantische tijdperk. Ze wandelen er terug in
rond en zweren dat het echt was achteraf. Zo krijg je zeer gedetailleerde ooggetuigenverslagen over het leven aldaar. Verschillende mensen, die elkaar van toeten
noch blazen kennen, vertellen dezelfde dingen en beschrijven dezelfde omgevingen. Volslagen vreemden herkennen elkaar zelfs nu terug en weten dat ze vroeger
elkaar goed hebben gekend. Natuurlijk moet je met deze dingen al helemaal niet
afkomen bij de heren academici, maar een beetje open geest zal toch moeten
opmerken dat de hersenen en het menselijke geheugen complexe zaken zijn die heel
wat mysteries herbergen voor de moderne wetenschap en er veel mogelijk moet
zijn. Zeker als je maar 12 tot 15 % gebruikt. De rest is vooralsnog terra incognito.
Hoe durf je je eigenlijk een ‘wetenschapper’ te noemen als je de hele tijd met je
diploma loopt rond te zwaaien en ‘dit kan niet en dat kan niet’ loopt te blazen als er
nog zoveel is dat je niet weet? Je kent de mogelijkheden niet eens. Een beetje onnozel, vindt je nu zelf ook niet? Het lijkt wel of het jullie taak is om alleen maar ‘dat
kan niet’ te roepen. Je moet ervan uit gaan dat alles wat je ooit meegemaakt hebt
ergens in je celgeheugen, je harde schijf, veilig zit opgeslagen. Maar dan moet je
natuurlijk ook al wel het idee hebben omarmd dat reïncarnatie een feit is, anders
heeft het ook al niet zoveel zin. Als je alleen maar denkt dat de herinneringen van
een mens enkel maar teruggaan tot zijn geboorte in dit leven en dat hij maar ongeveer 80 jaar kan leven, dan ben je wat men noemt een ‘beperkt denker’ en zal je
nooit al te ver komen. Je bent het produkt van al je herinneringen en ervaringen. En
Mits de juiste ontspanningstechnieken toe te passen tijdens hypnose kan je rechtstreeks terug toegang krijgen tot die informatie en ze zelfs nog eens opnieuw beleven.
Als je volledig ontspannen bent en je je helemaal laat gaan kan je egootje met zijn
logische ‘dat-kan-toch-helemaal-niet’ geest eindelijk eens eventjes zwijgen en dan
kunnen er andere dingen aan bod komen. Net zoals je tussen waken en slapen allerlei ‘andere’dingen ervaart. Als je rustig in slaapt sukkelt stopt je ratio er mee voor die
dag en geeft hij het roer over aan de ziel. Die is blij en kan dan lekker daarnaartoe
vliegen in de kosmos waar hij maar wil. Dat is wat dromen zijn. Meestal zijn het
werkelijke plaatsen en situaties waar je een aantal dingen kunnen worden duidelijk
gemaakt en die je kan gebruiken als je weer ‘wakker’ wordt. Als je ziel terug in je
lichaam op Aarde ‘landt’ en besluit dat het maar weer eens tijd is om op te staan en
het voertuig te besturen en over te gaan tot de orde van de dag.
Tijdens de laatste ompoling op de Aarde gebeurde er iets vreemds. Jullie (je was er
naar alle waarschijnlijkheid toen ook bij) zaten toen in een soortgelijke situatie zoals
nu. Het zat er allemaal aan te komen en vele astronomische en astrologische voorspellingen gedaan door hoge-priesters stelden, jaren op voorhand al, dat er een
poolverschuiving zou plaatsvinden. De mensheid zat toen ook net zoals nu, in een
evenwichtzoekend proces. Ook toen was het de bedoeling om hierin een grote kans
te zien om de angst definitief te overstijgen en zo te ascenderen naar het licht. Maar
wat er gebeurde was dat de Pleiadiërs, toen ook heel nauw met jullie verbonden, jullie pijn en dood voelden en ze slipten uit hun ‘mededogen’ en vervielen tot ’medelijden’. Ze probeerden velen te redden door groepen naar veiliger plaatsen te brengen
en sommigen zelfs van de planeet te tillen. In hun verwarring hielden de mensen de
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Pleiadiërs voor hun goden (ze dachten aan de Anunnaki) en het was de eerste keer
dat de mensen zich echt als een ‘slachtoffer’ zagen, door deze daad. Dit had tot
rechtstreeks gevolg dat jullie uit het ‘nu’ glipten, aangezien jullie plots heel erg bang
werden. Je zat plots enkel in je verstand en wist opeens niet meer hoe en waarom.
En dat is om problemen vragen want als er geen gevoel is (enkel in het nu verkrijgbaar) is er geen vertrouwen. Als dat niet was gebeurd hadden jullie het hoofd helder
gehouden en het vertrouwen in het proces laten toenemen, meegestroomd met de
gebeurtenissen, om uiteindelijk door je eigen keuze te ascenderen en zo de extase
die je kan voelen bij een ompoling te ervaren.
Medelijden & Mededogen
Zo viel het proces op het laatste momentje serieus in het water, mag je wel zeggen.
Medelijden maakt dat je, in dit geval, plots wordt overmand door een allesverlammende angst en zo verlies je het vertrouwen in het proces, je blaast alles af, gaat hard op de
rem staan en snelsnel op eigen houtje handelen, met de beste bedoelingen, maar ze
deden eigenlijk meer kwaad dan goed. Nogmaals: in vertrouwen, in het hier en het nu,
ligt je helderheid, je antwoord op alle vragen. Altijd. Nergens anders. De Pleiadiërs alsook de Siriërs weten dat nu en zullen dat nooit meer doen. Het was alsof een moeder
plots haar open geest vergeet, het vertrouwen in de zelfstandigheid van het kind verliest, allerlei waanvoorstellingen begint te maken over wat er fout zou kunnen gaan en
ineens, tegen alle verwachtingen in, het kind gaat overbemoederen en beschermen, in
de waan dat het zich niet zal kunnen redden zonder haar. Medelijden. Ze weten nu dat,
als je tracht wezens uit 3D (jullie fysieke werkelijkheid) te redden en van de planeet te
tillen, ze verplicht zijn om de 13. 000 jaar daarna op Aarde met de bewoners samen te
leven, teneinde de gevolgen van dit misverstand op te helderen. Dat is wat er de afgelopen 13. 000 jaar ook is gebeurt. Jullie raakten door die gebeurtenissen vast in een
slachtofferrol. Daarom zijn ze nog altijd zo nauw betrokken bij jullie evolutie. Ze wisten niet dat het absoluut onmogelijk is om wezens uit 3D te tillen. 3D zuigt gewoon
diegenen naar binnen die zich in het proces mengen, zodat ze daarna, om het in te zien,
dit nieuw gemaakte karma kunnen uit werken. Maar ook dat was allemaal een deel van
het Grote Plan. Toen was de tijd nog niet rijp, maar dat wisten zij niet. En het plan is nu
eenmaal zo opgesteld dat het volledig gericht is op onafhankelijk worden. Door medelijden schiet het dus zijn doel voorbij, daarom is een reddingsactie door Sirische ruimteschepen tijdens de volgende kans gewoon ondenkbaar, zoals vele New-agers hopen.
Ze zullen weer in 3D gezogen worden en de Siriërs weten dit. Hoewel ze steeds de vrije
keuze hebben zullen ze dit niet doen aangezien ze niet nog eens 13. 000 jaar met jullie
willen werken aan iets wat ze nu net hebben voltooid (wel goed, niet gek). Ze hebben
andere plannen als mysterieschool, zie je. Nu, met de nieuwe cyclus vlak voor de deur,
komt alles samen en het is de bedoeling dat je leert van het verleden, net zoals de Pleiadiërs en de Siriërs dat hebben gedaan en de kans die nu voor jullie ligt alsnog te grijpen
en het nu goed te doen.
Verval niet in slachtofferschap en afhankelijkheid en och-arme-dutske-toch-heid. JUL-
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LIE ZIJN GEEN SUKKELS! Daarom is het ook zo belangrijk om je voor te
bereiden en je angsten onder de loep te nemen.
Je staat er misschien niet zo bij stil maar er is een groot verschil tussen mededogen
en medelijden, weet je. Mededogen impliceert respect voor de andere. Behulpzaamheid met het doel hem vrij en onafhankelijk te helpen maken. Dit gebeurt automatisch onvoorwaardelijk en onbaatzuchtig. Het is een leraar die zichzelf door en door
kent zonder dat hij ooit vervalt in onkunde of ontoereikendheid. Hij is standvastig.
Je kan er op rekenen en hij vraagt er niets om terug want het gaat ook niet om hem
of om zijn ego, en hij of zij weet dat maar al te goed. Mededogen is no-bullshit, het
werkt en het is ongedwongen. Het is hoe het hoort en het is heel normaal. Het is
hulp met een doel. Iemand die uit mededogen handelt doet dit evenveel voor de
evolutie van zichzelf als voor die van de ander. Hij leert door te helpen en is daar
dankbaar voor. Inzicht bij de andere is zijn grootste beloning. Hij weet dat alles uiteindelijk goed komt, dat je niets moet forceren, dat de andere het enkel uit eigen
ervaring kan leren en hij heeft genoeg vertrouwen dat hij of zij wel zijn of haar lesjes zal leren. Hij kan enkel helpen door te begeleiden. Niet meer en niet minder.
Medelijden is heel iets anders. Het is je verantwoordelijk voor en verplicht voelen
tegenover een ander. Je denkt dat je dit of dat moét doen, maar het is niet gebaseerd
op voelen, wel op je inbeelding. Dit kan uit schuldgevoel zijn, schaamte, een zucht
naar erkenning en goedkeuring van de andere. Misschien zelfs bewonderingsdrang.
Je doet het vanuit het ingebeelde idee dat de andere jouw hulp ‘nodig’ heeft en dat er
zonder jouw hulp niks van hem terecht zal komen. Je hebt eigenlijk geen echt vertrouwen in de capaciteiten van de andere en gaat in zijn plaats beslissen wat hij of zij
nodig heeft. Het maakt hem afhankelijker dan de bedoeling is en het is eigenlijk iets
dat gebeurt vanuit je ego, vanuit een gebrek aan échte kennis over jezelf. Zoals ik al
zei kan diegene die uit medelijden handelt daardoor een vals gevoel van eigenwaarde creeëren omdat hij het in de eerste plaats heeft nagelaten om, door te voelen, uit
te maken wat die ander nu écht nodig heeft en vooral hoe onafhankelijk en bewust
hij of zij zelf is. Medelijden is altijd hulp bieden zonder dat er echt om gevraagd is.
Het is zeker goedbedoeld, maar je doet er eigenlijk meer kwaad dan goed mee. Het
is geen werkelijk respect hebben voor de keuze en de kracht van iemand anders en
je voldoet gewillig aan de eisen en de verwachtingen van iemand anders. Je denkt
dan dat je het altijd beter weet en wat die andere ook zegt of doet, je denkt bij jezelf:
’O,neen!’ Nogmaals, het gaat erom om onafhankelijk en krachtig te worden. En niet
om invalide slaven te blijven zoals de meesten van jullie nu zijn.
Mededogen en medelijden. Het één is de liefde, het ander de angst. Het één komt
voort uit je hart, het ander uit je verstand. Het is een subtiel verschil maar het is er.
Het is een verschil van licht en donker. Waarheid en illusie. Uit mededogen vloeit
moeiteloos vertrouwen, vriendelijkheid, betrokkenheid, toewijding, geduld, verantwoordelijkheid, aandacht en luisterbereidheid, openheid en flexibiliteit, tact, eerlijkheid, oprechtheid en plezier voort. Kijk eens wat een schatten. Het is een goed
gereedschap om te groeien.
Uit medelijden komt geen enkele deugd. Het is het ontbreken van al deze dingen en
het maakt dat je onmogelijk in te lossen verwachtingen hebt naar de ander toe, je
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verlangt veel te veel, je zal worden teleurgesteld, het zal uiteindelijk je gevoel van
zelfvertrouwen kelderen, het maakt je ongeduldig, bot en zelfs agressief. Je wordt
ironisch genoeg zelf afhankelijk van een zelfgeconstrueerde gedachtegang en je kan
niet verkroppen dat je ‘beschermeling’ je eigenlijk niet écht nodig heeft en dat jij
hem evenzeer nodig hebt om een leeg gevoel in te vullen, het zal je de valse gedachte geven dat je boven iemand staat nu die je, zogezegd, nodig heeft. Het zal je radeloos maken en verwijtend en op den duur nog veroordelend ook.
Uiteindelijk zal je, na een breuk met je protégé, met een gevoel van faling en
onmacht wegkruipen totdat je wordt gedwongen om ooit dit zelfgecreeërde karma
weer uit te werken. Dat is wat er overal ter wereld nu gebeurt door toedoen van de
fotonengordel, in welke relatie ook. Het karma dat gevormd is door de afgelopen
eeuwen heen, als gevolg van medelijden en ‘goede bedoelingen’, wordt nu opgekuist. Wat je ooit is aangedaan door een ander of wat je ooit hebt aangedaan aan een
ander, in één of ander leven, zal moeten worden rechtgezet, als je tenminste wil verder reizen door de oneindigheid. Le grand pardon. Want het is de bedoeling dat
iedereen terug in elkaars armen valt, net zoals bij een koppel dat het na een fikse
ruzie weer goed heeft gemaakt.
Het is ironisch en tragi-komis om te zien hoe eigenlijk alle wrevel ontstaat uit de
beste bedoelingen, maar door een fundamenteel gebrek aan inzicht in de dingen
draaide het verkeerd uit. Dikwijls uit ongeduld. De ene werd een slachtoffer en de
andere werd een dader. Elkaar de schuld gevend van hun eigen ongemak.
Mededogen is de realiteit en is écht vooruitgaan. Medelijden is de illusie van voortgaan maar in werkelijkheid blijf je gewoon ter plaatse trappelen en je maakt er nog
een hele boel schulden bij ook.
Ik sta er misschien wat lang bij stil maar het is heel belangrijk dat je goed het verschil
tussen de twee ziet en wat de gevolgen ervan zijn.
De meeste mensen zijn zich niet bewust op welk van de twee hun daden zijn gebaseerd en denken dat medelijden een goeie zaak is. Het is ook voor velen de norm
geworden en ze maken zich zo wijs dat ze iets nuttigs voor hun medemens doen.
Het is een goeie daad en dat staat altijd goed op hun c. v. mochten ze ooit, na de
dood, voor de poorten van de hemel staan. Het woord zegt het zelf al: mede-lijden. Je
lijdt mee. Je wordt een martelaar, en dat is altijd bewonderenswaardig, denk je. Maar,
hola daar!, dat ruikt dan weer verdacht veel naar zich verplicht voelen iets te doen.
Naar massochisme, boetedoening, zichzelf onnozel voor z’n ‘zonden’ straffen; (op
een grauwe, murmelende toon, het hoofd lichtjes voorovergebogen, teneergeslagen
blik, de zweep een paar keer ferm klakkend over de schouders:) ’Heer, KLATS! ik
ben niet waard dat U tot mij komt, KLATS! maar spreek, KLATS! en ik zal gezond
worden. ’KLATS! KLATS!. . . . . ’ ?? Leuke boel daar bij jullie, zeg. Als hij nu maar
eens zou spreken, niet? Waar zit ‘m toch? Komaan komediantjes, jullie weten wel
beter. Ooit het stuk ’Wachten op Godot’ van Beckett gezien? Stop met te denken
dat jullie het niet waard zijn, want jullie zijn het wél waard. Elke millimeter. Stop met
jullie afhankelijkheid, sta recht, loop voor eens en voor altijd die grijze kerk uit en
leef. LEEF! LEEF! ...Haleluja!
Als je mede lijdt heeft niemand wat aan je en ben je twee bange mensen bijeen die

115

1

elkaar alleen maar naar benee trekken. ’Niet los laten, hé? Neenee, jij ook niet,
hoor!’ Hoe kun je nu met zo’n attitude ooit de kosmos gaan verkennen als je je altijd
en overal verantwoordelijk voelt voor een ander. Zo plak je altijd wel aan iemand
vast, als een siamese tweeling, in de veronderstelling dat het moet, afhankelijk van
elkaar. Weet je, je kan leven volgens een gouden regel: Je bent uiteraard niet te
beroerd om hulp te bieden, waarom zou je?Dat weet je maar al te goed. Maar biedt
enkel en alleen maar hulp als iemand echt in de put zit en er niet meer uitgeraakt, en
er zelf om vraagt. Voor mensen die het zelf niet meer kunnen vragen maar waar het
overduidelijk is, zoals de hongerige mensen in Afrika, gaat dat natuurlijk niet op en
dan is het logisch dat je uit jezelf hulp aanbiedt, is het niet? (het verbaasd me nochtans wel hoe jullie met z’n allen hiervoor op de barricades springen). Het kan jullie
allemaal eigenlijk geen bal meer bommen, niet? Zo te zien zijn jullie massaal geïnteresseerd in dit probleem. Ikke-ikke-ikke-ikke-ikke-ikke-ikke-ikke-ikke-ikke-ikkeikke. Als er maar voetbal op TV. is, de ijskast goed gevuld met zuip, het imago op
het werk blinkend en fonkelend, dan zijn jullie al lang content. En de rest? O ja, dat
is er ook nog. Jullie zijn soms zo nep en zo gemakkelijk.
Doe eens iets, in ‘s hemelsnaam, zeg. Luilakken! En vis deze keer zelf eens uit hoe je
hulp kan bieden i. p. v. het altijd aan een ander te vragen en dan schaapachtig na een
luttele poging te zeggen:’ tja, er is toch niet veel aan te doen, hé? ’, ’Neen, inderdaad! ’. Het
zal één van je grootste uitdagingen worden om je van de sofa te hijsen. Go for it.
Maar pas op, ga er nooit zomaar vanuit dat iedereen altijd hulp nodig heeft en dat jij
de enige bent die dat kan geven. Dat is eigenlijk dan weer over the top. Hang niet zomaar in het wilde weg de barmhartige samaritaan uit omdat je dat in één of andere
film wel cool leek. Want eigenlijk is dat heel arrogant en bemoeiziek. Ook dit is
medelijden. Evenwicht in alles, schatjes. Biedt hulp, maar met een doel. Hulp bieden is geen gewetensussertje hoor, want, ondanks alle verwoede pogingen, kan je
je-zelf toch echt niet voor de gek houden. Hulp bieden is een serieuze aangelegenheid. Je zal wat meer betrokkener en oprechter moeten zijn hierin, als ik je een raad
mag geven. Als ik vb hulp nodig zou hebben zou het voor mij een hele geruststelling zijn dat die ander (de hulpgevende) al krachtig, zelfzeker en gelukkig vanuit
zichzelf is. Dat zou een garantie zijn dat hij of zij helder van geest is. Dit zal mijn
vertrouwen opkrikken. Zo weet ik dat er, door mijn en haar volle inzet, spoedig aan
mijn probleem een einde zal komen, i. p. v. leeggzogen te worden, afhankelijker te
worden en zo net het tegenovergestelde effect te bekomen.
Ik wil maar zeggen: Kijk uit voor mensen die je maar al te graag willen betuttelen,
waarvan een zekere autoritaire houding van uitstraalt die zegt: ’och arme, toch!’
maar bij zichzelf denken: ’sukkel, blij toe dat ik zo niet ben. ’ Dat is dan weer een
oordeel en is niet oprechte hulp bieden. Er zit een randje aan dan. Maar eigenlijk
hebben die ‘helpers’ niet door dat ze een evenbeeld van zichzelf ontmoeten om een
bepaalde les te leren en karma op te lossen. Het is dat wat de helper diep vanbinnen
van zichzelf ook vindt dat hij weerspiegeld ziet in de andere: slachtoffer van. . . Het
is wat hij onbewust wil en enkel kán zien, aangezien hij op zijn bewustzijnsniveau
niets anders kent. Het is dat waar hij toe aangetrokken wordt omdat hij zo eigenlijk
zichzelf wil helpen (een ander is ook een deel van jezelf), alleen weet hij nog niet zo
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goed hoe. Hij kent geen hogere vormen van zichzelf. Het zijn mensen die van zichzelf vinden dat ze het allemaal wel weten maar een ander niet en van jou een hobbyboerderij maken waar ze hun talenten als bewonderenswaardige redder kunnen
botvieren (’ja ja, ik weet het, ik ben zo, och het was niets, maar wanneer ga je me nu
op handen door de stad dragen?”). Het zijn eigenlijk onzekere mensen die in een
illusie van hun ego leven en zichzelf hebben wijsgemaakt dat jij ze nodig hebt. Maar
eigenlijk doen ze het om liefde (energie) van jou te krijgen omdat ze zich vanbinnen
erg eenzaam voelen. Nochtans gebeurt alles met een reden en al is het een manier
van hulp bieden die niet werkt, toch is het een noodzakelijke stap in de evolutie van
elk van de twee partijen om dit mee te maken, en met de uiteindelijke bedoeling dat
ze ooit zelf inzien dat het onzin is. Hoe zouden ze het anders, zonder die ervaring,
te weten kunnen komen? Nogmaals, ze doen het, in de eerste plaats omdat het hen
een (vals) gevoel van eigenwaarde verleent. En dat komt meestal voort uit een
schuldgevoel, wat dan weer voort komt uit een leven dat gevuld is met leugens over
zichzelf (egoïstische job, zichzelf niet ten allen tijde durven zijn. . . vandaar zich
diep vanbinnen schuldig voelen, zichzelf geluk en plezier ontzeggen. . . ). Het is
goed om je goed te voelen over jezelf, en het is zeker goed om te helpen, begrijp me
niet verkeerd. Maar niet op die manier. Het moet allemaal oprecht en eerlijk en recht
vanuit het hart komen, anders is het één grote fake boel. Als je, als ‘zelfverklaard
slachtoffer’, erop ingaat, is dat jouw keuze, maar weet wel dat het natuurlijk ook heel
gemakkelijk en comfortabel kan zijn om een ander dan voor jou de beslissingen te
laten nemen en die je dan wel zegt wat je wel en niet mag doen. Surf ’s up, dude! Het
is eigenlijk het verhaal van de parasiet en de gastheer. De ene is af en toe ook de
andere, want beiden hebben ze elkaar weer nodig om de energie. Beiden zijn verloren zielen. En geen van de twee wil eigenlijk dat er een einde komt aan hun verdragje, aangezien er een groot gapend gat ligt te wachten waar niemand om staat te
springen om er in te springen (te weinig vertrouwen en ‘ach, stel dat er niets is, wat
dan gedaan?, neenee, laat ons maar in het nest blijven’).
Ik schets hier even dit model omdat jullie en jullie regeringen zo werken. Zij voelen
zich verantwoordelijk en jullie laten ze begaan omdat jullie denken ze nodig te hebben.
Met alle gevolgen van dien. Maar niemand is er écht gelukkig door. Te veel verplichtingen. Je geeft hier en daar een paar vrijheden op en in ruil bieden zij je bescherming (Onlangs zag ik nog een grote affiche voor een politieke partij die brulde:
”Mensen hebben bescherming nodig!” Dat is ergens wel waar, maar zeker niet door
anderen die iets van hen willen). Het is tijd dat daar wereldwijd een eind aan komt
want dat leidt nergens meer toe, tenzij rechtstreeks naar de afgrond.
Het lijkt allemaal moeilijker en omvattender dan het is, hoor.
Je vraagt je misschien af of je hier ooit een lijn in zal zien. Het lijkt een onontwarbaar kluwen, maar ik doe mijn uiterste best om het zo helder mogelijk te vertellen.
Houdt ten allen tijde voor ogen dat dit een Universum van vrije wil is en dat je
steeds de keuze hebt tussen maar 2 dingen (de meesten weten dit niet en zijn eigenlijk heel fatalistisch, afhankelijk van het draaien van de wind): De waarheid of de leugen.
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En op een nog dieper niveau ga je beseffen dat er eigenlijk geen keuze is. Dat er
maar 1 ding ‘is’, waar je je altijd, bewust, aan kan houden: De liefde. Of het ontbreken ervan. Jullie vragen je af wat juist is en wat fout is en waarom wel en waarom
niet. En jullie geraken er maar niet uit. Dus hier gaat ie dan: Alles wat goed aanvoelt
en je echt gelukkig maakt is juist (de juiste richting omdat die opwaarts is). Alles wat
je niet meteen ziet zitten en wat te veel moet uitgelegd worden en waarvan je niet
echt gelukkig wordt is fout. Of misschien beter: niet echt wenselijk en ook niet verplicht. Het is de tegennatuurlijke (neerwaartse) beweging.
Ik zeg het je nog maar eens omdat het zo belangrijk is en ook omdat het, als je het
eenmaal door hebt, zo simpel is: Alles wat er gebeurt in de wereld, werkelijk alles,
hangt er vanaf op welke van de twee funderingen het gebaseerd is. Er is maar één
ding waar alle handelingen op gebaseerd dienen te zijn, en dat is de liefde. Alles wat
je zielsgelukkig maakt. Alles wat dat niet is, is gebaseerd op de onwetendheid van
het ego over de liefde en hier zal altijd louter overlevingsdrang voor het ‘ik’ aan het
werk zijn. Het is de oerangst.
De angst voor de liefde waar alle andere denkbare angsten uit voort komen. Het is
het stadium voor de ontdekking van de liefde (de liefde in de allerruimste zin), en
het is in dat stadium dat de wereld van vandaag zich bevindt. Alles wat ego is is
onwetendheid, de illusie van afgescheiden te zijn van de rest van het bestaan, pure
overlevingsdrang op de eerste plaats. Het zijn enkel en alleen gedachtenconstructies
zonder écht gevoel die je maakt om louter te overleven, stand te houden in een
zogezegde onherbergzame wereld. Daar was niets mis mee en je kon al die tijd ook
niet anders als jonge ziel omdat het het enige gereedschap was dat je had, maar nu is
het echt tijd om dat achter je te laten. Het is uit deze handelswijze dat alle ellende
van de wereld voortkomt. Het is jaloezie, paniek, nijd, minderwaardigheidsgevoel,
schaamte, verantwoordingsdrang, eenzaamheid, onzekerheid, verlegenheid,
geheimhouding, slachtofferrol, radeloosheid, moedeloosheid, wanhoop, verslaving, verveling, frustratie, depressie, egoïsme, woeker, apathie, ontevredenheid,
twijfel, verwijt, oordelen, vooroordelen, verschuilen, vlucht, wrok, vrekkigheid en
rancune, verslagenheid, ijdelheid, machtszucht, ontkenning, dwang, luiheid, passiviteit, afhankelijkheid, achterdocht, intimidatie, afpersing, wantrouwen, minachting, ongeloof, pijn, verdriet, verwarring, achterklap, oplichting, arrogantie, uitbuiting, leugen, corruptie, manipulaties, strijd en verdediging, geweld, haat, moord. . .
Als je één van deze zaken in jullie wereld herkent mag je ‘t zeggen hoor. Allemaal als
rechtstreeks gevolg van die ene oerangst voor de liefde. Triest, niet? Simpel ook. Er is
één ding die al deze zaken verbindt: Het gebrek aan gevoel.
Luister naar me: als je deze dingen veel in je leven terugvindt wordt het tijd om te
veranderen. Je moet hier echt uit, want het maakt de dingen letterlijk erger. Voor
jou, de wereld, de kosmos. . . zelfs voor mij. Ik meen het nu. Het is één vicieuze cirkel die nog andere beperkte eigenschappen tot gevolg heeft en in stand houdt, zonder dat je het zelf door hebt. Boven opgesomde gevolgen van die oerangst zijn allen
nauwer met elkaar verbonden dan je beseft. Het is één kluwen als je niet oplet, en
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het één is het gevolg van het andere en het leidt naar nog een andere. Het voedt
elkaar en het wordt almaar erger. Het is één leugen die groeit en groeit. Eén vlucht
van jezelf. Het is een veelkoppige draak, een monster, en als je er tegen strijdt en
vecht en je hakt een kop af komen er twee voor in de plaats. Er is maar één oplossing en dat is bewuste transformatie. Strijd maakt het alleen maar erger en is ook weer
op angst gebaseerd (verdediging en overlevingsdrang door je ego, wat ook een illusie is). Wat je nodig hebt is de toevoeging van iets nieuws, iets goddelijkers, dat zal
de boel loswrikken. Anders blijft het één grote incestueuze zaak. Je moét eruit. Het
is héél gevaarlijk om er in te blijven hangen en de gevolgen zijn desastreus voor jou
en de evolutie. Dat zijn de WERKELIJKE OORZAKEN van de toestand in de
wereld en het is als een groeiende kanker die op termijn de vernietiging van jullie
wereld inhoud (dit is niet hetzelfde als de nakende poolverschuiving. Dat is een verandering, geen vernietiging als gevolg van onwetendheid door de mens zélf. ). Dit is
geen eventuele mogelijkheid of een onheilsprofetie, het is gewoon een simpel feit.
Iedereen die tot drie kan tellen kan dit snappen. Het is in de ruimte op andere planeten al vele malen op soortgelijke wijze tot een vernietiging gekomen, wees daar
maar zeker van. Willen jullie de twijfelachtige eer genieten om de volgende in het rijtje te zijn en jullie illustere voorgangers te vervoegen? Ga dan vooral zo door, dan
komen jullie er wel. Wordt wakker en besef a. u. b. de ernst van de situatie want jullie
zijn een heel gevaarlijk spelletje aan het spelen, temeer omdat jullie het totaal, maar
dan ook totaal niet beseffen. Jullie beseffen echt helemaal niet de oeroorzaak van
jullie impasse en denken dat al wat jullie doen geen gevolgen heeft voor de rest van
het bestaan noch voor jezelf. Dat is erg dom. Jullie kennen je eigen krachten niet.
Jullie zijn net spelende peuters met een geladen revolver. Vaak wordt haat als de
oorzaak van alle ellende aangewezen, maar dat is geen oorzaak, lieve vrienden, ook
dat is een gevolg van iets diepers en veel fundamentelers. Het is absoluut noodzakelijk om inzicht in de diepere oorzaak te krijgen wil je er voor eens en voor altijd vanaf geraken anders zul je nog een hele lange tijd in de duisternis blijven ronddolen,
geloof me. Als je zegt dat het haat is dan heb je voor een deel natuurlijk gelijk, maar
daarmee is de kous niet af, hoor. Als je het daarbij laat weet je nog niks. Dan
benoem je alleen maar iets wat iedereen onderhand wel weet maar zeker geen echte
verklaring biedt. Dan ben je niet met het fundament, de wortel, bezig. Haat is ook een
gevolg van de oerangst, en het is daar dat natuurlijk het schoentje wringt, want niemand
durft dit onder ogen te zien omdat dat een onvoorstelbare eerlijkheid en moed en
totale omschakeling van levensstijl inhoudt. En dan zitten we weer bij durf. Haat is
de uiting van jarenlange opgekropte woede. Woede die voortkomt uit machteloosheid, depressie, frustratie. . (daar gaan we weer). Die op hun beurt, zoals ik zei,
gevolg zijn van de angst. Van dingen willen doen maar niet durven. Van constant
andere dingen te doen tegen je zin. De gevolgen van de oerangst zullen resulteren in
een wereldvernietiging, tenzij jullie er iets aan willen doen! Als je dit allemaal nogal
pessimistisch vindt ben je zeker goed aan het pitten want ik heb het hier over de
realiteit. Onderschat de gevolgen van je vermomming en ontkenning van je verlegenheid en angst voor het leven niet. Zeker niet als jullie dat dagelijks met miljarden
tegelijkertijd doen. Ik heb het zelf aan den lijve ondervonden hoe destructief het
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voor je kan zijn, en ondervond dat ik maar amper doorhad wat er aan de hand was.
Je denkt inderdaad dat het de norm is en je weet niet beter. Het kleeft aan je en je
hangt er wezenloos in rond te staren. Je hebt geen notie van een betere, juistere
manier van leven omdat je hetzelfde overal om je heen ziet (het is waar dat er maar
weinig voorbeelden zijn, maar ze zijn er wel ) en als je jezelf hier niet bewust uittrekt
zal je sterven! Het zal er onvermijdelijk een gevolg van zijn. Dat geef ik je op een
briefje. Als je om je heen ziet in de wereld waarin je leeft zie je dat ik geen onzin uitkraam want de wereld sterft elke dag een beetje meer. Al deze fictieve angst is wat
men ’bullshit’ noemt. Het is beperkt en perfect overstijgbaar, dus is het niet het
eindpunt. Het is een illusie waar je te lang halt houdt en waar je jezelf over wijsmaakt dat het niet kan overstegen worden en dat het eigenlijk allemaal niet zo hoeft
te zijn voor jou. Je maakt jezelf wijs dat het je karakter is en dat een mens nu eenmaal zwakheden heeft ( ‘tja, het is nu eenmaal zo!’ ). Je zal weten wat de échte waarheid is als je geen behoefte meer hebt om ze nog scherper te definiëren en verder te
zoeken. De waarheid is een eindpunt waar je eindelijk eens bevrediging over hebt.
Het is het eindpunt in het zoeken naar. . . en een beginpunt voor een nieuwe ervaring van het leven. Het is datgene waar je heel zeker over bent en zolang je dat niet
constant over jezelf voelt dien je verder te zoeken. Jullie houden veel te lang stil op
plaatsen waar je allang weer had moeten vertrokken zijn. Jullie nestelen je bang in de
levensstijl die algemeen aanvaard is en nemen daar gemakzuchtig genoegen mee.
Onthoud dat het leven een reis is en dat je moet blijven bewegen anders verstijf je.
Daar waar je stilhoud is nooit een eindpunt maar slechts een station, een rustplaats
die je ooit toch weer zal moeten verlaten. Het is nogal spijtig om telkens in het station te moeten sterven omdat je de trein niet durft te nemen naar andere streken.
Dus doe niet alsof je er al bent en dat de rest je zo niet interesseert want je ziel, je
innerlijkste wens, zal daar nooit of te nimmer genoegen mee nemen.
Het is heel begrijpelijk als je al deze ellendigheid ervaart als je niet in de liefdsstaat
bent. Heel logisch ook. Ofwel ben je erin ofwel niet. Gelukkig of niet gelukkig.
Ofwel erken je dat je er al in bent ofwel niet en kan je het maar niet geloven. Ofwel
geef je je strijd gewoon op ofwel strijd je gewoon lekker verder. Het (valse)gevoel
van afgescheidenheid van het échte leven (pure inbeelding) máákt mensen wanhopig. En terecht. Wat je bént IS geluk en IS liefde. Als je daar om de één of de andere
reden van afgescheiden bent weet je niet meer waar je het hebt en voel je je hopeloos verloren, want je ervaart niet je natuur, je ervaart jezelf niet meer en sukkelt in
het waanidee dat al die narigheid nu eenmaal bij het leven hoort en je maakt jezelf
wijs dat er toch wel nooit iets van je zal worden en zo sterf je beetje bij beetje. Zo
vergiftig je letterlijk jezelf door zulke vicieuze gedachten te omhelzen en maak je
het alleen maar erger en na een tijdje (als je zorgeloze kindertijd eindelijk eens achter
de rug is) heb je jezelf in een (schijnbaar) hopeloos wespennest gestoken. Zo is het
merendeel van de wereldbevolking er aan toe. Interessante impasse, niet? Het is
allemaal het complete tegenovergestelde van dat wat wél waar is. Het is het gevolg
van het ontbreken ervan. En het ontbreken ervan is dan weer het gevolg van jezelf
ervoor afsluiten, dat doe je ( geheel vrijwillig ) omdat je bang bent, omdat je onwetend bent over het onbekende. Waarom doe je dat dan? Omdat je er allerlei beperk-
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te voorstellingen over hebt die je zowiezo niks lijken. Veronderstellingen die algemeen aanvaard worden en die gebaseerd zijn op negatieve ervaringen in het verleden, door jezelf en door anderen. Maar hoe kan je het ooit te weten komen als je
niet keer op keer de stap neemt en het ervaart? Dan blijf je toch veronderstellen?
Zie je, het is allemaal een kwestie van veronderstellingen en verkeerde ideeën hebben over iets waarvan je in wezen weet dat het ok is. Dat houdt de boel allemaal
tegen. En als je al verhevener ideeën hebt wordt je weer automatisch overmand
door een allesverlammend gevoel van twijfel en onmacht en laat je het vervolgens
allemaal varen. Het is alsof er een automatische angstknop wordt ingedrukt die
meteen alle goeie nieuwe voornemens keldert en die je meteen terug op je oude verslavingen terugwerpen. Het is meestal te sterk, dat weet je uit ervaring dus je gaat er
al niet al te veel moeite meer voor doen omdat de beperkende gedachten heel diep
in je zijn ingeworteld. “ Haal je maar niet te veel vrijheidsgedachten in je hoofd,
hoor. ” zegt een klein veneinig stemmetje, wiens bloed je onderhand al wel kan drinken. Denk je dat dat toeval is dat jullie zo’n constante beperking voelen? Neen, er zit
veel meer achter dan je zou denken. Jullie worden klein en dom gehouden door
groeperingen die daar alle belang bij hebben. Nochtans houdt die beperking toch
op als jij dat zelf wil. Als bij een magische toverslag. Imsalabim! Dus je ziet, het is
enkel een kwestie van ervoor te kiezen om het toe te laten. Laat je natuur toe. Durf.
Het is het 1 of het ‘andere’ (waarom zou je voor het andere kiezen als je ook voor
het 1 kan kiezen? ). Het is werkelijk heel simpel. Maak van de 2 een 1. Dit zijn nog de
allerlaatste jaren van het stadium waar je tussen maar twee dingen moet kiezen. Telkens weer, leven na leven. Nu wordt je uitgenodigd om, na veel ervaring in de twee
toestanden, de Ultieme Keuze te maken. Anders blijf je pendelen tussen die twee
en zal je jezelf constant tegen blijven spreken. Definitief er korte metten mee te
maken, dat is de boodschap. Je kan het. Kies wat je blij maakt, niet wat je verdrietig
maakt. Als het moeilijk is, neem je dan voor om nu gauw klaarheid te krijgen. Het is
deze intentie die een aantal kosmische energieën in werking zet en je uiteindelijk het
gevraagde zal geven. Let maar op. Oogjes open en snaveltjes toe. Vraag je in moeilijke situaties af wat de liefde nu zou doen. Dat antwoord zal je altijd heel logisch en
aannemelijk lijken, zo simpel en vanzelfsprekend, en het is altijd je eerste spontane
gedachte, datgene wat je meestal ook meteen laat overschaduwen door ellendige
angstgedachten, overlevingsmechanismen en patronen (ontkenningen en de
gedachte dat het te mooi is om waar te zijn. ’zo simpel kan het toch niet zijn?’),
zodat het ineens helemaal niet meer zo duidelijk wordt. Het is dié gedachte die je
gewoontegetrouw meteen weer van tafel veegt wegens te simpel (of te uitdagend?).
Wat je dan kan doen is rustig blijven (het is een kunst om rustig en evenwichtig te
leven), de nodige aandacht besteden aan deze automatische gedachten (die gewoon
maar eens gehoord willen worden), ze erkennen, kijken of je er nog wat mee kan
aanvangen, ze bedanken voor de bewezen diensten in het verleden (je had ze ooit
nodig) en ze uiteindelijk loslaten. Stoppen met die slechte gewoonte door ze te vervangen door een nieuwe goeie. In het begin zal dit heel moeilijk zijn want je hebt
jaren en jaren lang de gewoonte gehad om de angst in je leven te laten regeren, over
vanalles en nog wat. Maar als je hier een sport van maakt en je gaat elke dag naar de

121

1

training, dan ga je er goed in worden en ga je sterker worden en zo zal je een nieuwe
gewoonte creeëren. Die van jou eigen wensen. Let wel, het gaat hier over een transformatieproces en dat vraagt altijd tijd. Veel tijd en geduld. Verwacht dus niet dat je in
1-2-3 alles zal kunnen afwerpen. Door toegewijd aan je verandering te werken ga je
klimmen in bewustzijn en in intelligentie, vertrouwen en moed en langzaamaan zal
je terug je eigen baas worden. Die angstgedachten zijn effectief energieën,
wezens,parasitaire geesten die je onnodig meezeult, maar wees gerust, als je er eenmaal voor hebt gekozen om ze het gat van de timmerman te wijzen, zullen ze je niet
meer lastigvallen. En mochten ze dat dan toch nog doen, negeer ze dan vierkant,
want je hebt je keuze nu eenmaal gemaakt en je komt er niet meer op terug, anders
kan je bezig blijven. Hoe meer je je eigen weg gaat (niet durven toch doen) hoe minder interessant je bent voor hen en op den duur geven ze het gewoon op. Zet ze vrij
zodanig dat ze naar hun domeinen, hun dimensies kunnen. Dat is wat ze echt willen
en besef ook dat jij het bent die ze zelf ook gevangen houdt door dat je te zwak
bent, er te afhankelijk van bent geworden en ze dan ook dikwijls keer op keer terug
in je leven hebt geroepen. Zoals vb. de gedachte dat je niet zonder sigaretten de dag
door kan komen of dat je regeringen nodig hebt en ze in jou naam allerlei taken
voor je moeten verrichten. Zo kon je er vanuit je eigen zwakheid geen afstand van
doen omdat je dacht dat je het nodig had. Het was je overtuiging. Als je beslist om
een bepaald gedragspatroon te veranderen en iets wat je al jaren dwarszit en tegenhoud eindelijk eens los te laten, wees dan ook man of vrouw genoeg om het daar
dan bij te laten en er niet keer op keer terug naar te verlangen. Anders trek je terug
die beperkte gedachte in je kop, wat je dan weer zal verzwakken en wat je uiteindelijk weer zal doen vergeten wat het ook al weer was waar je afstand van moest doen
in de eerste plaats. Zo leef je als een jojo. Jij bent de uiteindelijke baas, de keizer(in),
jij bent sterker en jij alleen kan en zal ze veranderen. De rest is onzin. Het is het constante herhalen, dag na dag, jaar in jaar uit, van oude patronen die je allang niet meer
dienen, dat van de wereld een vuilnisbelt heeft gemaakt.
De Spell-breker
Altijd maar weer hetzelfde toneelstuk opvoeren, met dodelijke verveling tot gevolg.
Ik zie grotendeels niets anders dan verveling, en verveling is op den duur heel
destructief. Dat is jullie grootste zonde. Vervelend, hé?
Ik ben maar een simpele jongen, hoor. Maar ik weet wel één ding, en dat is dat het
leven net iets te mysterieus is om het saai en doodnormaal te vinden, het is te mooi,
te alomtegenwoordig om zo maar te ontkennen, er zijn iets te veel mogelijkheden
om je ook maar 1 dag te vervelen, te magisch, te veel schoonheid, te perfect om het
niet te zijn, het is allemaal ietsje té toevallig, er is te veel geluk mogelijk om depressief rond te lopen, er is te veel te doen om het zo maar te verkwisten, het is te intelligent om het zomaar als zinloos af te doen en het daardoor te beledigen, te oneindig
om beperkt te zijn. Het is vooral goeie leute. Het leven zou elk moment van de dag
je grootste respect moeten af dwingen en je constant verstomd moeten doen staan.
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Je zou constant dankbaar moeten zijn (wat je nog meer verassingen zou doen beleven). Waarom doet het dat dan niet bij jullie?
Ik snap het wel, hoor. Jullie willen eigenlijk graag in een illusie geloven. Jullie willen
graag in een leven van leugens leven en de waarheid niet zien. Tegen beter weten in,
want jullie weten maar al te goed dat jullie superintelligent zijn. Althans, je zou het
kunnen zijn als je maar eens dierf en het jezelf toestond te zijn. Jullie zijn allemaal,
stuk voor stuk, Genieën. Slapende giganten. Maar jullie willen eigenlijk niet liever
dan dat alles gewoon bij het oude blijft. Als jullie mensen in je eigen omgeving plots
zien veranderen en dingen vertellen die ik hier vertel en hun eigen leven beginnen te
leiden, worden jullie heel heel ongemakkelijk, dat heb ik zelf ook ondervonden. Je
wordt constant misbegrepen en je krijgt vanalles naar je kop geslingerd. Bob Marley
had gelijk toen hij zong: ’Men and women will fight you down when you see Jah light
(Exodus)’. Je wordt veroordeeld en terechtgewezen alleen maar omdat je de waarheid vertelt. Waarom? Omdat de mensen in je omgeving opeens anders zijn dan je
gewoon was. Ze willen je nog tegenhouden door datgene wat je verkondigt als één of
andere persoonlijke visie af te doen, uiterst variabel en eigenlijk onzin, terwijl het
verdorie de waarheid is die nu net voor iedereen geldt. Ze willen je standpunt wel
respecteren, hoor, maar eigenlijk kunnen en willen ze dat allemaal niet zien. Waarom
niet? Als ze beamen wat je zegt, wil dat zeggen dat hun leven plots danig op de helling komt te staan. Ze weten ook wel dat ze een lullig leventje leiden, maar hell, is het
nu echt nodig om ze met de neus op de feiten te drukken? ’We hadden toch wereldwijd stilletjes met elkaar afgesproken dat we daar nooit meer over zouden
praten?Anders worden we geconfronteerd met de waarheid, en wie wil dat nu?’
En dan moeten ze plots alles gaan veranderen en ze weten niet hoe. Zo proberen ze
constant diegenen die het nest wil verlaten nog wanhopig tegen te houden door
heel gewichtig te verklaren dat het eigenlijk nog valt te bezien wat je zegt. Alsof zij
het weten. Zo zou je, als hun ego-plannetje lukt, toch nog beginnen te twijfelen aan
jezelf, je zou ze gelijk geven en alles zou lekker bij het oude blijven. Ze weten
natuurlijk innerlijk wel dat je gelijk hebt en ze hopen dat ook, maar ze kunnen dat
gewoon niet beamen omdat dat zou betekenen dat er een breuk komt tussen hen en
jij. Ze manipuleren je constant. Ze worden plots geconfronteerd met hoe beperkt
zij zelf denken en dat doet pijn en het is veel gemakkelijker om rustig verder in de
illusie en de ontkenning te blijven leven, dan is alles zogezegd weer goed en hoeven
ze zelf niet te zoeken. Ze zijn bang dat hun en jouw weg uit elkaar gaat (verschillende levensopvattingen)en voelen zich dan heel alleen. En dat willen ze niet want dan
zijn ze een klaagpaal, die hen constant bevestigd in hun beperkte opvattingen,
armer.
Als je het gevoel hebt dat je bewuster wordt en meer jezelf wordt, zal je altijd op
jaloezie stuiten. Want het is niet meer dan dat. Jij hebt iets gevonden (alsof je het
toevallig op straat vond. Je hebt er toch veel moeite voor gedaan, of niet? ) wat goud
is. Een rust. Een zekerheid die iedereen wel wil maar constant op de verkeerde
plaatsen gaat zoeken. En dat kunnen ze niet verkroppen. Als je nog niet zo zeker
bent van hoe en wat allemaal, maar je weet al wel één ding en dat is dat je je eigen
leven wil leiden, geheel volgens jouw termen, en je weigert om nog in dat circus mee
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te leuteren, kan het zijn dat er een heleboel mensen uit je oude omgeving plots niet
meer je vriend willen zijn. Het kan zijn dat ze zich bedreigd voelen door jouw groeiende persoonlijke manier van leven en zich er helemaal geen raad mee weten en je
liever mijden. Anderen willen dan weer niet liever dan zo dicht mogelijk bij je zijn,
overal met je gezien worden op feestjes, in café’s, op straat en vooral gekend worden
als je beste en enige vriend (dat doet hen lekker speciaal voelen i. p. v. dat ze zelf
voor hun speciaalvoelerijspecerij zorgen) want jij hebt iets wat zij niet hebben maar
als ze in je buurt zijn is het toch net alsof het wel zo is? Lekker gemakkelijk allemaal.
Het kan dus zijn, en dat moet je dan maar voor jezelf uitmaken, dat je opeens het
contact heel moeilijk begint te vinden met je oude omgeving en dat je begint dieper
in te zien wat er aan de hand is. Intuïtief heb je plots door dat bepaalde personen
alleen maar jou vriend willen zijn omdat ze je nodig hebben en je enkel gebruiken,
terwijl je dat vroeger nooit door had. Misschien deed je hetzelfde wel met anderen
vroeger. Je wil helemaal niet bot of onvriendelijk zijn dan, want je weet ondertussen
al dat het erom gaat ten allen tijde op harmonie en vriendschap gericht te zijn. Maar
het kan wel best zijn dat jij in zo’n situatie de aanwezigheid van je zogenaamde beste
vriend als verstikkend begint te ervaren, zeker nu je in je eigen allerbelangrijkste
persoonlijke transformatieperiode zit die je onderhand als heilig begint te zien en
onder geen enkele voorwaarde meer wil opgeven en dat er het donkerbruine vermoeden groeit dat er alleen maar wat aan parasitair surfen op jouw zuurverdiende
energie wordt gedaan. Allemaal onder het mom van vriendschap. Je merkt dat je
teveel in haar energieveld wordt gezogen, dat je dingen zegt en doet die je gewoontegetrouw al jaren doet en zegt maar die je plots niet meer zo integer vindt. Je merkt
bij jezelf plots dat je naar zijn of haar mond praat en dat al jaren doet. Dat is dan wel
heel confronterend en het kan pijn doen, temeer omdat je inziet dat je je veel hebt
laten gebruiken in het verleden, zelfs door zogenaamde oude beste vrienden, veel ja
hebt gezegd terwijl het eigenlijk ‘neen!’ moest zijn (omdat je gewoon écht geen zin
had), en dat allemaal omdat je zogezegd niet arrogant wou overkomen en erbij wou
horen. Je was zwak en onzeker. Dat is ook één van jullie kwalen. Jullie zijn soms zo
bot en bruut tegenover elkaar, maar langs de andere kant durven jullie niet nee zeggen en ben je constant bang dat je iemand zal kwetsen en dat ze je een lul en een
arrogante klootzak zullen vinden. Er is zoveel schijnheiligheid en ellende temeer
omdat jullie constant goed willen overkomen in de ogen van de anderen. Wat anderen denken is toch zooo belangrijk. Je zou alles doen, echt alles, als je maar aanvaard
wordt door de anderen, want anders ben je misschien wel een gek, en kan iedereen
nog harder lachen. Als iemand met je lacht, vraag je dan af wie de echte arrogante
gek is. Natuurlijk komt dat allemaal uit dezelfde oerangstbron voort en die maakt
dat je jezelf niet kent en dat je in de eerste plaats niet zelfzeker genoeg bent om donders goed genoeg te weten dat je geen lul bent. Dat zal je weten als dat nu eenmaal
een bewuste keuze van je is om dat goed te weten en dat je het leven van je dromen
leidt, wat maakt dat je jezelf wél kent (en dat is altijd een niet-klootzak leven).
Ach, het één is het gevolg van het andere, en jullie zijn bot en bruut en agressief en
moordend tegenover elkaar net omdát jullie niet jezelf durven zijn en altijd maar de
schijn hooghouden om niet uit het Heilige Veilige Nest te worden verstoten. Op
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den duur gaat dat wringen. En je haat het. Datgene wat je vermoordt is hetzelfde
waar je goed bij wil staan. Zie je de vicieuze cirkel? Ik hoop het echt.
Maar soit, om even verder te gaan op het onderwerp. Ik had het er dus over dat je op
een bepaald moment in je bewustwordingsfase ziet dat je gekende omgeving niet
meer mee kan. Als je voelt dat het echt moeilijk wordt om nog contact te onderhouden met mensen die wel je vriend willen zijn, maar daar eigenlijk zo hun niet zo heel
erg eerlijke persoonlijke (en geheime) redenen voor hebben, zal het inderdaad één
van je uitdagingen zijn om dat in de eerste plaats op te merken en ze hiermee te confronteren. Als dan op een bepaald moment, na misschien veel getwijfel en veel vijven en zessen, duidelijk wordt dat je vermoeden klopt omdat er door die andere in
alle talen wordt ontkend of zelfs verwijten naar je kop worden geslingerd (een duivels goed teken), maar je donders goed weet dat hij of zij liegt en je verdomme het
gevoel hebt dat je je láát manipuleren, is het misschien beter om, al is het voor onbepaalde tijd (geen enkele scheiding duurt voor eeuwig) te breken met die relatie als
dat voor jou de dingen makkelijker zou maken. Anything goes. Dat is helemaal niet
arrogant (al zullen ze je dat wel verwijten, zoals ik in het begin zei), het is helemaal
niet zo dat je dan volledig de bal misslaat omdat je een vriendschap breekt, het is
gewoon een kwestie van gezond verstand en van zelfbehoud. Je breekt trouwens
geen vriendschap met een persoon. Je verbreekt een relatie met angst, met het je
laten gebruiken, met niet voor jezelf durven opkomen, met je eigen onzekerheid
over jezelf, met jezelf constant prostitueren en beledigen en laten manipuleren, met
een nep leven leiden, enz. . . en dat is iets helemaal anders en een goede zaak en een
heel belangrijke stap in je bewustwording en vrijheidsstrijd. Het gaat hier over alert
worden, gevolg geven aan een gevoel, je intuïtie, neen durven zeggen, het je eindelijk eens koud laten wat anderen van je denken,willen en verwachten, de waarheid
durven zien en niet meer zo naïef zijn om te denken dat er geen mensen bestaan die
anderen, jou, gebruiken om de energie. Ook al zijn ze zich van geen kwaad bewust.
Het gaat om los te laten wat je niet meer dient. Het gaat om verder te evolueren als
je dat wil. En dat is je goeie recht. En dat is zeker en vast niet egoïstisch. Integendeel. Het gaat om breken met iets wat een gewoonte is geworden waar je allang niet
zo happy meer mee bent. Het kan wel moeilijk zijn. Net zoals het moeilijk is om een
jarenlange verslaving, zoals sigaretten, alcohol, shoppen, t. v. kijken,. . . te stoppen.
Nietemin is het absoluut nodig en zoals ik al zei is het je uitdaging om te durven breken en niet in te zitten met de gevolgen. Meestal breken mensen niet met elkaar
omdat ze bang zijn in een gat te vallen, omdat ze zich dan schuldig voelen, zich verantwoordelijk voor die andere voelen (wat gaat er dan met hem gebeuren?), iemand
niet willen kwetsen, uit gewoonte, bang zijn zwart gemaakt te worden zodanig dat
iedereen zal zeggen: ’daar, dat is die die altijd met iedereen breekt!, hahahahaha,sukkel!’. Ze durven niet te breken omdat ze bang voor zichzelf zijn, omdat ze dan denken dat als ze eenmaal met iemand breken het de eerste in een lange rij zal zijn waardoor ze bang worden dat ze nooit meer vrienden of een liefdesrelatie zullen hebben
en daardoor eenzaam zullen zijn, bang dat er van hen niets terecht zal komen. . .
Bang Bang Bang. Eigenlijk is the big bang nog altijd bezig.
Mensen denken dat ze heel ontoereikend zijn als ze nog niet eens vrienden kunnen
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zijn met anderen of een goeie echtgeno(o)t(e). Daarom willen ze perse dat een relatie of vriendschap lukt, het moet maar. Begrijpelijk. Het is natuurlijk de hele uitdaging om dat wel te ervaren, daar gaat het ‘m nu net om, maar niet op een manier
waarop je je laat gebruiken. Dan is er geen sprake van vriendschap of van een liefdesrelatie maar wel van twee bange mensen die niet durven te leven en aan elkaar
vast hangen. Wederom de parasiet en de gastheer. De onderdrukker en het slachtoffer. Gevolg op termijn: boem.
Er is echt een geestelijke rijpheid voor nodig om een relatie te laten werken. En die
moet altijd van twee kanten komen. Als het niet meer gaat gaat het niet meer, zo
simpel is het. Het klinkt hard, maar de waarheid is soms hard, afhankelijk van hoe
ver je het hebt laten komen. Hoe dieper je zit, hoe harder de klap kan zijn en hoe
moeilijker het is om los te laten.
Je bewustzijn trilt op een bepaalde frequentie. Die is altijd veranderlijk en in een
opwaartse evolutionaire beweging. Als jij bewust kiest om elke dag te groeien, recht
richting ultieme finishfrequentie, is het logisch dat je dan sneller vooruitgaat en dat
je trillingsniveau steeds hoger wordt dan iemand die de boel maar de boel laat en er
allemaal wat langer wenst over te doen omdat ze er nu eenmaal nog niet de noodzaak van inziet. Daarom is er zoiets als Keuze tussen de twee. We evolueren niet
allemaal even snel, hoor. Iedereen heeft, zeker in deze tijd, zijn en haar eigen persoonlijke agenda. Zo krijg je dus twee trillingsniveau’s, begripsvermogens, met een
groot verschil tussen en die, voor het moment, niet meer bij elkaar passen en elkaar
eerder belemmeren dan dat eigenlijk goed is. Die andere snapt de helft van de tijd
niet waar je het over hebt en bij elke zin van jou kant is hij al druk bezig zich te verdedigen omdat hij zich eigenlijk ongemakkelijk voelt en denkt dat je hem belachelijk
maakt met je nieuwe levensvisie. Langs de andere kant is het ook een vorm van
respect van jou naar de andere toe als je de moed en het inzicht hebt om onbepaalde
tijd te breken met iemand waar je ook zelf erg afhankelijk van was en die nog niet zo
ver staat als jij, omdat, als je dat niet doet, en je forceert toch nog een relatie, je na
verloop van tijd flink ongeduldig zal beginnen worden. Dit is een zeker stadium
waarin je nog niet volledig in evenwicht bent en nog steeds zoekende bent in het
algemeen. Je wil wel eens klaarheid over je leven en alles wat daarvoor in de weg
staat moet maar even wijken. Als je dan in een ongewenste relatie blijft hangen, om
wat voor reden dan ook, zal je je op den duur beginnen te ergeren aan bepaalde uitspraken. Je gaat dan bewust die mens willen bijsturen, allerlei verwachtingen scheppen, in naam van de te behouden relatie en voor je het weet ben je met medelijden
bezig waarin je je verantwoordelijk voelt, die ander afhankelijker wordt, naar je begint
op te kijken, voor alles je toestemming en goedkeuring nodig zal beginnen hebben
en wat je allemaal nog meer zal beginnen te irriteren. Het einde is dan helemaal zoek
en als je niet oplet verlies je opeens al je zuur verdiende nieuwe inzichten en wordt je
terug op je eigen ouwe ikje geworpen, waarvan je zal denken: ’shit. Jij weer?’ En zo
kan je weer van voren af aan beginnen. Daarom is het een vorm van volwassenheid
en van respect om, volgens je eigen inzicht, te breken omdat je weet dat de relatie
zowiezo toch scheef zal groeien en je het helemaal niet kan maken dat je iemand
anders’ leven gaat leiden en veranderen, want dat gaat gewoon niet. Je kan niemand
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veranderen en bevrijden, dat kan hij enkel zelf doen. Het is natuurlijk heel verleidelijk voor je ego om te denken van wel en de grote wereldredder uit te hangen waar
nog eeuwen later van zal gesproken worden (als dat zo zou zijn betwijfel ik sterk of
je dan wel effectief iedereen hebt gered) maar het is en blijft lulkoek. Als je dat toch
perse gaat willen doen doe je eigenlijk hetzelfde als regeringen en dictaturen. Die
menen ook altijd alles het beste te weten en te willen voor anderen. Tegen een klein
prijsje uiteraard.
Je weet gewoon dat een breuk het beste is, zowel voor jezelf als voor de andere, ook
al zal die dat niet zo meteen zien. Die zal zich wel redden en kan het best zonder jou
gemoei stellen, wees gerust. Een relatie moet gezond zijn en niet uit evenwicht. Het
moet van twee kanten komen. Een relatie dient op wederzijds respect, openheid,
absolute eerlijkheid over wat dan ook, gebaseerd te zijn. Op vrijheid en ongedwongenheid, op begripsvermogen. Een relatie moet vooral interessant en boeiend zijn
en blijven, waar beiden zichzelf kunnen zijn, zonder schaamte, elk bewust het allerbeste in de ander en in zichzelf naar boven brengend, elkaar aan te moedigen en te
stimuleren steeds een grootsere nieuwere versie van zichzelf neer te zetten. Ze dienen ten allen tijde écht met hart en ziel te luisteren naar elkaar, gericht op het geluk.
Dit geldt zowel voor man en vrouw als voor vriendschapsrelaties of tussen kind en
ouder.
Dat kan allemaal maar zijn als er bewust voor gekozen is om het zo te doen. En dat
is meestal na een lange persoonlijke bewuste transformatie van elk afzonderlijk, na
ervaren te hebben wat het absoluut niet is. Het kan enkel zijn als er evenwicht is, als
de twee trillingsniveau’s overeenstemmen (dat voel je wel meteen), als beiden weten
wie en wat ze zelf zijn in het leven, zodanig dat er geen strijd meer is van het ego.
Het kan eigenlijk alleen maar zijn als ze elkaar in de eerste plaats niet echt nodig
hebben, ironisch genoeg, en ervoor gezorgd hebben dat ze op zichzelf allereerst
gelukkig kunnen zijn door hun eigen ding te doen. Anders is er alleen maar een
strijd om macht en energie en is er zeker geen sprake van vriendschap. Er is dan
alleen maar angst en afhankelijkheid, leugens, manipulaties, valse voorwendselen,
strategieën, ontkenningen, verwijten, slijmerij en de illusie van iemand te bezitten.
En dat hoeft echt niet altijd heel duidelijk te zijn. Dat is nu net het verraderlijke.
Veelal gaat het om een hele subtiele en uiterst uitputtende oorlog die psychisch grote verwoestingen aanricht. Wie zoiets een vriendschap noemt beledigd het begrip
zwaar.
Als je een groot inzicht hebt in deze ellende dan kan je pas echt bewust kiezen voor
een echte vriendschap/relatie. Maar dat inzicht kan je natuurlijk enkel verkrijgen
door veel ellendige ervaring en door op een gegeven moment de ballen te hebben
om effectief met mensen te breken en je eigen weg te gaan. Wat ik wil zeggen is: als
je moet gaan moet je gaan, maar als je er uit bent gebroken, vergeet dan ook niet om
terug te komen om je oude vrienden en familie een handje te helpen door ze vb.
financieel te steunenom zich verder te kunnen ontwikkelen.Anders wordt je zo’n
arrogant wijf.
Het zal je misschien verbazen maar er zijn zoveel mensen in deze naakte tijden die
zo’n lage dunk over zichzelf hebben, zo onzeker zijn, dat ze heel afhankelijk gewor-
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den zijn van andere mensen. Alles zouden ze doen om hun houvast niet kwijt te
spelen. Ze huiveren alleen al bij het idee. Ze zeggen dat ze van die persoon zielsveel
houden, maar eigenlijk is dat veel een leugen. Ze houden vooral van de veiligheid en
de geborgenheid die hen wordt geboden en die hen garandeerd dat ze het kille leven
daarbuiten niet hoeven te ervaren. Ze weten dat als die er niet meer zou zijn ze in
een enorm gat zullen vallen. En dat willen ze zeker vermijden, puur uit overleving.
Een leven vanuit het ego. Maar het is juist vollen bak in dat gat te springen dat ze
gelukkig zal maken. Maar probeer ze dat maar eens uit te leggen. Dat gat is alleen
maar wat je erover veronderstelt dat het is. En dat is dan weer afhankelijk van de
hoeveelheid vertrouwen en kennis je in het leven hebt. Als je alleen maar bang bent
en angst voor jou voor 90% deel uitmaakt van je leven, zullen je verdere veronderstellingen over het onbekende er niet al te rooskleurig uitzien, aangezien je bijna niet
anders kent. Je zal dan net datgene ervaren wat je de hele tijd met je bange gedachten hebt gecreeërd, en dat weet je dus lijkt je dat niet erg aantrekkelijk. Als je denkt
dat er alleen maar donkere stront in het levensgat is, waar denk je dan dat je invliegt?
Dus is het logisch dat je niet staat te springen om alles los te laten wat je nog een
beetje zekerheid geeft, zoals mensen, je-weliswaar saaie-baan, je zogezegd interessante onnozele uitspraken over alles waar je geen lap over weet maar wel doet alsof,
je sigaretten om je onzekerheid mee te verbergen en zo als een stoere reclamemacho door het leven te bewegen, enz. enz. . . en erin te duiken. Toch zal je ooit eens
moeten. Je kan lang, heel lang achteraan lopen, maar OOIT moet iedereen vanvoor
lopen, voor jezelf en om anderen de weg te wijzen. Dat is ons plannetje, moest je
het nog niet weten.
Het is puur de parasiet uithangen als je je identiteit ontleent aan iemand anders.
Meestal is dit een heel krachtig persoon waar naar opgekeken wordt (wie wil een
ander bang mens imiteren? ). Je doet net alsof je hem of haar bent en je steelt de
energie. Je doet alleen maar de buitenkant na en beseft niet dat het zo hopeloos
overkomt. Waarom? Omdat er niets onder zit. Geen body. Het is niet gefundeerd.
Je voelt niet wat je zegt en doet omdat je het niet kent. Niet durft. Niet weet uit ervaring. Je beseft de lange transformatieweg niet. De wording. Een weg die veel lijden
inhield voor je held, maar het was de moeite wel waard. De persoon die zichzelf
terug vond en die de weg, het Pad van Ra, heeft afgelegd wist dat vooraf, toch ging
hij door en hij zal nu voor altijd en altijd z’n eigen weg, de Tao, gaan. Hij is de Boeddha. No shit. Dat is de reden waarom helden helden zijn en waarom ze zo vaak worden geïmiteerd. Het is wel een heel gemakkelijke weg, zo, vindt je ook niet? Je laat
een paar vrouwen en mannen het zware werk doen en de rest kan er gewoon gaan
aan hangen, net zo goed, op voorwaarde dat je het anderen kan doen geloven, dat je
ook zo’n vrije en ruimdenkende en onafhankelijke outlaw bent. En iedereen (de
nog naïeveren) zal zeggen: ’waaaauuuw!’ Tot je op een dag gedwongen wordt in te
zien met wat voor een onzin je bezig bent en alsnog in het gat wordt geworpen en
met je kop tegen het muurtje knalt. Doïïnnnggg ! Dan zal je wel even anders piepen.
Maar wees blij met die buil, want dan gaan de zaken pas echt veranderen en als je
dan doorzet zal je, net zoals je held van vroeger, je echte zelf worden waar anderen
dan weer naar zullen opkijken. Als je het daar al voor zou doen. Je zal dan zelfs een
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zinnig babbeltje met je vroegere held kunnen slaan zonder rode wangetjes te krijgen. Opkijken naar mensen en mensen imiteren is zeker niet slecht, maar het moet
geen levenswerk worden. Het is goed om voorbeelden te hebben en je kan er een
heleboel van leren, op voorwaarde dat het ook effectief dat doel dient, en je, als de
tijd erom vraagt, zo eerlijk bent om dan ook weer los te laten. Waarom denk je dat
Elvis, die ook van de sterren kwam, zoveel imitators heeft? Probleem is wel dat ze
hém willen zijn en niet meer zichzelf. Nog even en ze gaan denken dat Elvis nooit
heeft bestaan en dat zij de enige echte zijn (drugs’re bad for the brain). Dan zit je wel
met een probleem natuurlijk. Hoeveel Christus imitators zijn er niet? De Redders
van de wereld, want het was toch aangekondigd dat hij nog een keertje zou terugkomen, dus waarom zou de eerste de beste ego-kickende baard niet het heilige volkje
naar het beloofde land kunnen leiden ( om daarna collectief zelfmoord te plegen
omdat het allemaal ietsjes anders was uitgedraaid dan gedacht )? Would-be stars. En
dat zijn nog alleen maar de opvallende voorbeelden. Op kleinere schaal gebeurt het
dagelijks. Het zijn mensen die zich geen houding weten te geven. Het zijn mensen
die zowiezo dénken dat ze zich een houding moéten geven. Doe de buitenkant na,
laat je baard staan, laat je haar groeien of ga met een enorme vetkuif, de sigaret
scheef in de mondhoek bungelend, op een Harley (in het weekend, na de kantooruren) de zenmacho uithangen en brave huisvrouwen warm maken. Alles is goed, als
ze maar niet hun grijze zelf hoeven te zijn. Wat een zoo. Er is niets mis met al deze
dingen hoor, maar als je iets doet, doe het dan ook echt, wees het met je hele hebben
en houwen en maak van je scheet een donderslag (Oscar Wilde). Doe het niet alleen
in het weekend, met veel bloed, zweet en tranen, maar doe het in alles en altijd. Leef
ernaar. Doe iets omdat je moet. Als je de rebel op een motor wil uithangen wees dan
constant die rebel op die motor. Maar doe niet alsof want dat is zo lullig. Je kan misschien velen foppen met zo’n gedrag, maar de echten strik je niet. Die lachen je in je
gezicht, een tikje ondeugend, maar met de beste bedoelingen, uit zonder dat je het
zelfs door hebt. Ze ruiken namaak van kilometers afstand (been there, done that) en
kunnen het niet luchten. Ze reageren soms enkel met een veelzeggende blik, omdat
ze anders zichzelf en jou erbij zouden beledigen als ze het niet zouden doen. Ze
houden teveel van je om je in je onzin te bevestigen. Het is eigenlijk ook niet echt
uitlachen, hoor, want dat is zo arrogant en dat weten ze wel, het is gewoon lachen
met leugens, want dat is zo grappig. Humor is veelal de leugen die ontmaskerd
wordt en die tegenover de échte waarheid komt te staan. Betrapt. Het is enkel jou
onzekerheid die dat dan zal opvangen als uitlachen en als een oordeel beziet. Je zal
dat wel eens doorhebben. Als je echt cool wil zijn doe dan vooral niémand na, ontspan, rek je uit, vervoeg je bij de rest van de wakkeren op Aarde en geniet van een
nieuwe dag in het paradijs (tijdelijk volgeplaveid) en doe wat je wil. Draag iets bij aan
het plan. Heb je nog iets anders te doen misschien?Iets dringenders?
Samenvatting van de Aardveranderingen
Me dunkt dat het nu wel even tijd is om je een samenvattingkje te geven van de

129

1

komende gebeurtenissen die zich op de Aarde zullen voltrekken want ik ben wel
wat uitgewijd en ik kan me voorstellen dat het een hele boterham is om door te slikken.
In de jaren vanaf nu, 2000 t.e.m. 21/ 12/ 2012 reist het zonnestelsel verder de fotonengordel in. Gevolg: Er worden meer en meer fotonenparen gevormd en zo
wordt alles opgekuisd. (zie fig.7)
De fotonenvorming verhoogd het bewustzijn van de Aardbewoners dag na dag, tot
ongekende hoogten. Als onmiddellijke reactie hierop zet het verhoogde bewustzijn
de zon ertoe aan om helende nieuwe energieën naar de planeet te sturen. Die energieën worden meteen opgevangen door de polen. Dit verhoogt systematisch de frequentie van de Aarde. Steeds hoger en hoger. De nieuwe energieën schokken en
beven om zich in te passen en heeft de Aardveranderingen, zoals kolossale Aardverschuivingen, vuurstormen en vulkaanuitbarstingen, tot gevolg. Begrijp goed dat
jullie (jullie groeiende bewustzijn) het zo zelf zullen zijn die helende krachten vragen aan de zon om de Aarde schoon te maken en zo haar frequentie te verhogen. Je
nieuwe verhoogde bewustzijn zal je dat inzicht geven en je zal zeker niet meer
tegenpruttelen omdat je er nu ook zelf van overtuigd zult zijn dat het genoeg is
geweest. Je zal enkel nog willen opruimen. Zie het zo, de fotonengordel is zoals je
moeder die je het inzicht geeft dat er eindelijk maar eens opgeruimd moet worden
in je kamer en de zon is degene die je de door jou zelf gevraagde kuisprodukten en
stofzuiger levert. Zo gaat dit proces elk jaar door en naarmate je dieper de gordel
intrekt zal je over verbazingwekkende krachten gaan beschikken waar je nu alleen nog
maar van kan dromen. Je zal moeiteloos je intenties kunnen blijven vasthouden en
gaan manifesteren. Alles zal voor je ogen afbrokkelen, verdwijnen en veranderen, en
op den duur zal je het nog leuk vinden ook.
De fotonengordel is de factor die alles zal veranderen, zeker, maar tegelijkertijd zullen
de Planetaire transits als vanouds ook hun werk doen. Net zoals ze dat altijd hebben
gedaan.
Planetaire transits zijn de patronen die de planeten in jullie zonnestelsel constant uitdragen en die verantwoordelijk zijn voor jullie evolutie. Planeten zijn als enorme radiozenders die gecodeerd zijn met een bepaald potentieel. Elke planeet heeft z’n eigen
specialisatie, z’n eigen programma, functie, dat bedoeld is om datzelfde vermogen
bij jou te doen ontwaken. Ze reizen uiteraard ook door de verschillende dierenriemtekens, die op hun beurt ook nog eens een eigen karakter hebben. Die twee gecombineerd zijn er voor verantwoordelijk dat je je de ene maand zus en de andere
maand zo voelt. Daarom is de astrologie de wetenschap die erop gericht is om een
beschrijving te maken van welke planeten zich op welk moment in welk teken
bevinden. Zie het als een programmaboekje. Natuurlijk zou je deze oeroude verloren wetenschap als onzin kunnen afdoen, maar weet wel dat je dan zo hele belangrijke aanwijzingen negeert die je zouden kunnen helpen om de komende poolverschuiving te overleven. Het is een heel programma wat er daarboven bezig is,hoor.
Dag in dag uit zijn de planeten er voor verantwoordelijk dat alles wordt geactiveerd
wat er moet geactiveerd worden. Het zijn de zenders en jij bent de ontvanger. Zo
regeert Mercurius over het verstand. Pluto staat bijvoorbeeld voor het ontwaken
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van de spiritualiteit, en oefent druk uit om blokkades in je zonnevlechtcentrum te
openen en energieën die moed in de weg staan te transformeren. Toen Neptunus
het teken Steenbok inging in januari 1984 dook iedereen in een diepgaand onderzoek van hun emotionele lichamen omdat velen begonnen te beseffen dat je wel
nooit verlicht zou worden als je niet aan jezelf werkt. Het was een krachtig besef dat
je kan blijven wachten totdat je eindelijk eens gered wordt door één of andere Langverwachte en dat je er maar beter zelf voor kan zorgen. Big Brother werd voor het
eerst echt opgemerkt en de koude oorlog en de atoomdreiging was zowat op z’n
hoogtepunt en de dingen begonnen serieus te worden dus er moest wel een diepgaande verandering komen. Als Uranus in Vissen gaat in 2003 zullen jullie beperkte
overtuigingen en geloofssystemen die de Aarde (en jezelf) wurgen bewust beginnen
loslaten en de gekende systemen zullen verlaten worden. Als Cheiron Waterman
binnengaat in Februari 2005 zullen er nieuwe inzichten vrijkomen om jullie gewonde samenleving te helen. In Mei 2010 zal Uranus Ram in gaan waardoor jullie en je
samenleving over onbegrensde krachten zullen beschikken om fantastische werkelijkheden te creeëren. In Februari 2012 gaat Neptunus Vissen in waar hij de herinneringen aan plundering, verkrachting en moord als gevolg van beperkte overtuigingen zal uitwissen uit duizenden jaren geschiedenis! Op 24 juni 2012 zal Uranus
in Ram een vierkant in de dierenriem vormen met Pluto in Steenbok. Dit vierkant
maakt de liefde en de spirituele krachten definitief los die in de jaren ‘60 door de
flower power beweging in gang zijn gezet en die zoveel invloed hebben gehad op de
generaties erna. Wat je toen zag is nooit echt afgemaakt en het was eigenlijk maar
een voorproefje van wat komen gaat. Dit vierkant blijft bestaan tot op het einde van
de Maya-kalender.
Natuurlijk is dit maar een greep uit de planetaire transits want het is complexer en
omvattender maar ik geef deze voorbeelden om je een beetje een idee te geven van
wat het allemaal betekent. De belangrijkheid van de werking van de planeten en
sterren op ons gemoed en voor onze evolutie is ook de reden van de grote astronomische cultus in de oude culturen.
Het wordt almaar beter, zoveel is zeker.
Op 21/ 12/ 2012 zal alles schoongemaakt zijn op Aarde dat vuil was en het Aardoppervlak zal drastisch veranderd zijn. Er zullen als gevolg van de fotonenschoonmaak 144. 000 mensen zijn (of meer) die hun Christusbewustzijn belichamen en de
Ultieme liefdesfrequentie hebben bereikt. Daardoor zal een gigantische schokgolf
van liefdesenergie doorheen de hele planeet en de overige bewoners gaan en het zal
de laatste duistere Astrale Rijken omzetten in puur licht, het laatste resterende karma transformeren en het zal eindelijk het beperkende Net, vanop de Aarde zelf,
opblazen, waardoor de volledige solaire en stellaire coderingen de Aarde terug vrijelijk kunnen bereiken. De sluier zal zo worden weggenomen die de mensen van hun
Goddelijke ervaring houdt en iedereen zal verlicht zijn. Hierdoor wordt de Aarde
terug geactiveerd als de levende bibliotheek die ze is en automatisch terug verbindt
met de 11 anderen. Dit heeft een onvoorstelbaar bevrijdend effect voor het hele
Universum.
De Aarde is dan, net voor de volledige onderdompeling in de fotonengordel en de
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intrede in de nieuwe cyclus, helemaal klaar en proper. Het is dan tijd voor de laatste
stap: de poolverschuiving, als ultieme climax van het schoonmaakproces: de nieuwe, veel hogere trillingsfrequentie die er in de fotonengordel en in de Meestercyclus
heerst zal alles op Aarde doen kortsluiten, aangezien de stand van de polen zoals ze
nu staan, de nieuwe trilling gewoon niet aankunnen. Daarom is het noodzakelijk dat
ze verschuiven en een nieuwe stand innemen. Het is het nieuwe bewustzijn dat nu
op Aarde heerst dat zelf voor de verschuiving zal zorgen. De levende bib is er klaar
voor en het verwacht dit ook. De Aardbewoners wéten dat dit de volgende noodzakelijke stap is omdat de codes hiervoor diep in hun onderbewustzijn liggen en het is
nu het moment waarop ze geactiveerd worden. Zo geeft het nieuwe collectieve
bewustzijn zelf de toestemming en ‘vraagt’ zelf, door een golf van inzicht, aan de
zon om hiervoor te zorgen. Jullie zullen zo zelf de codes tot planetaire verlichting
activeren aangezien niets voor z’n tijd gebeurt en het één het gevolg is van het andere. De zon heeft jullie al die tijd nauwkeurig geobserveerd en geduldig gewacht tot
jullie zover waren om de kritieke sprong te nemen en op dat moment, met de winterzonnewende van 2012, zal de zon na een vergelijkbare initiatie en schoonmaakproces ook een poolverschuiving ervaren, net zoals het dan overal elders in het Universum gebeurt waar het nodig is. De superkrachtige energie die daardoor vrijkomt
wordt rechtstreeks naar Aarde gestuurd en dat zal uiteindelijk de poolverschuiving
veroorzaken. Het is dan alsof er een schakelaar zal worden omgezet waardoor alle
lichten zullen aangaan. De poolverschuiving is de Planetaire Ascensie, de kritieke
sprong waardoor jullie terug multi-dimensionaal worden en eindelijk vrij zullen
zijn. Alles en iedereen ascendeert naar het licht en is puur fotonisch geworden. De
Aarde is dan herboren als een nieuwe ster. Ze is terug geactiveerd als levende bibliotheek, is terug verbonden met de andere bibliotheken en ze is, net zoals het hele
zonnestelsel en de rest van het Universum klaar om de nieuwe cyclus te bereizen.
Dan vindt de binnenkomst in de nieuwe cyclus plaats. Er heerst eindelijk wereldvrede zoals gepland en dit was dan ook haar en jullie belofte en geschenk voor de nieuwe tijd en het punt waar alle geschiedenis en alle lijden voor diende is eindelijk
bereikt. Het Kosmisch Feest is begonnen en het hele Universum is één. Van overal
zullen ontelbare prachtige wezens naar de Aarde toestromen en rondom jullie
zichtbaar worden om jullie te feliciteren, alles zal schitteren en herleven als nooit te
voren en eindelijk begint er een nieuw groot prachtig hoofdstuk in Aarde’s geschiedenis.
Ween niet, alsjeblief, jullie wereld is al zo oud.
Ouder dan je wellicht beseft en datgene wat je rondom je ziet is het resultaat van
miljarden jaren van bloei en verval en het is de climax van deze cyclus. Als je hier
even bij stil staat besef je maar pas in wat voor wonderbaarlijke tijd we allemaal
leven en hoe ver de Aarde al is gevorderd. Je leeft eigenlijk in een fantastisch
modern sprookje en de sirenes en het wapengekletter dat je hoort is alleen maar
omdat de Aarde in haar meest cruciale fase zit. De ene helft wil en de andere helft is
te bang om het oude los te laten. Het is als een puber die op de rand van de volwassenheid staat maar nog altijd niet weet wat hem nu allemaal overkomt, wat hem te
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wachten staat en eigenlijk nog heel bang is, maar tegelijkertijd ook donders goed
weet dat hij de stap vroeg of laat zal moeten nemen. Hij begint het donkerblauwe
vermoeden te krijgen dat die tijd nu is en verzameld krachten voor de beslissende
sprong. De chaos waarin jullie nu zitten is heel normaal en eigen aan deze fase.
Och, het moest er vroeg of laat toch eens van komen. Maar, weet je, als je teveel
vasthoud aan het verleden ga je moeizaam vooruit in je leven en als je moeite hebt
met stilletjesaan afscheid te nemen van de wereld zoals je hem gewoon bent en met
al zijn geneugten maak je de komende tijd gewoon moeilijker voor jezelf. Je kan het
ook anders beginnen zien, lichter, en het als een groot geschenk beschouwen. Wat
heb je te verliezen? Het is ook niet toevallig dat je net nu in je leven deze zaken te
weten komt omdat je weet dat je er diep in je hart klaar voor bent. Het is de reden
waarvoor je in de eerste plaats naar hier bent gekomen, om het mee te maken. Wees
niet bang, ik zal het ook niet zijn. Herinner je die mooie zomeravonden, als je buiten
in de tuin met een paar vrienden en een stel kaarsen op de tafel, gezellig zit te babbelen, en van die grote muggen die dan als een kamikaze-piloot recht in de vlam van
de kaars duiken. Jullie denken altijd dat ze volslagen messjoege zijn, maar dat zijn ze
niet, hoor. Ze doen het omdat ze weten wat er aan de andere kant van de vlam is. Ze
worden er onweerstaanbaar toe aangetrokken, ze vinden het zo mooi en het is
gewoon een poort naar andere werelden. Die muggen weten dat ze oneindige reizigers in het eeuwige bestaan zijn en voor hen is het leven 1 grote kermis met altijd
ergens wel nog een nieuwe, nog toffere attractie om uit te proberen. Die gasten
leven er echt op los. De vlam is de attractie en als ze zich erin storten laten ze hun
lichaam gewoon onder jullie verbijsterde oogjes achter, beleven enkele extatische
momenten en duiken ergens anders weer op, in elke vorm die ze zich maar wensen
om daar weer nieuwe avonturen te beleven. Ze waren niet bang (anders zouden ze
het nooit doen) omdat ze weten dat er een grote kans in ligt verborgen. Je kan muggen platslagen zoveel je wil maar één ding hebben ze wel voor op jullie: het zijn
moedige knakkers (en ze kunnen nog vliegen ook)!
Hetzelfde zal in 2012 gebeuren. Jullie zijn de muggen en de Aarde is de brandende
wiek. Duik er gewoon in. Ik klink misschien nu nogal dwaas, achterlijk zelfs, maar ik
meen het wel hoor. Let’s all jump in the flames together. See wh’happens.
De wereld zoals je hem al sinds je geboorte kent is niet de echte wereld. Die zit hier
achter verscholen. Dit is maar een attribuut, een instrument om naar je echte thuis
te gaan. Vergeet dat niet. Het is een stadium tussen het vorige en het volgende. Een
druk bevolkt station. Grand Central Station Earth. Blijf er niet in hangen uit nostalgie of angst voor het onbekende want dat is werkelijk niet de moeite. En, hé, we zijn
hier toch allemaal samen, dus waar zou je je zorgen over maken?
Gebruik gewoon de tijd die nog voor je ligt, en dat is meer dan genoeg, om spiritueel heel bewust van jezelf te worden. Wordt licht en maak van de feestvoorbereidingen zelf een feest en maak van het Feest je doel. Schrap alles in je agenda en laat de
boel de boel. Het is zelfs zo dat, hoe meer mensen in de komende tijd hun ka activeren en hun christusbewustzijn belichamen, hoe minder chaos er zal zijn en we de
ergste rampen van onze fysieke omgeving zullen overslaan en zullen wij als Aards
ras worden verheven tot wezens van de vierde-en vijfde dimensie. Hoe meer ener-
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gie er door onszelf wordt geaard hoe beter. Wek jezelf en je buur en de moeder van
je buur. Zegt het voort. Zegt het voort !
Het is tijd om schoon schip te maken en om spirituele volwassen wezens te worden
die over negatieve ego-spelletjes zijn heengegroeid en een meesterras zijn geworden.
Kijk in alle eerlijkheid naar jezelf en naar je karmische patronen, stel vast wat je doet
dat je beter niet doet, besluit om het voorgoed te transformeren en vraag de helende
engelen en je zonne-engel om hulp en bijstand. Ze zullen het zeker doen en ze
beschikken over wegen en methoden om je te genezen. Geloof daarin want het is
waar.

Voorspellingen van de Maya’s
en de Egyptenaren
Weet je, een deel van de bedoeling van de aanwezigheid van de Maya’s en de Egyptenaren op Aarde was dat ze jullie ook aanwijzingen zouden nalaten omtrent deze
einddatum!
De komende poolverschuiving en dus het einde van dit tijdperk is ook allang voorspeld door hen en als je hun Hiërogliefen bestudeerd zal je merken dat ze er potverdorie meer van wisten.
De Maya-kalender begint onderhand wereldwijde belangstelling te krijgen net vanwege zijn voorspellende waarde, en dat is nu net de bedoeling.
Jullie vinden, vanuit jullie perspectief gezien, voorspellingen onbetrouwbaar en
uiterst subjectief, want volgens jullie loopt alles zomaar wat zinloos te bestaan, maar
als je weet dat er een plan is en je kent dat plan, sterker nog, je hebt dat plan mee ontworpen, is het helemaal niet meer zo moeilijk om voorspellingen te doen, want dan
zijn die gewoon gebaseerd op feiten, gezien vanuit een breder perspectief.
Voor een concertorganisator is het vb ook geen mysterieuze voorspelling meer als
hij op een bepaalde datum aan fase D van zijn festijn zal beginnen. Het maakt
gewoon deel uit van zijn agenda en hij weet dat het er maar pas tijd voor is als hij
eerst A, B en C succesvol heeft afgewerkt.
En de Maya’s kenden het plan. Ze zijn de tijdbewaarders en zorgen ervoor dat alles
synchroon verloopt in de verschillende werelden en dat niemand achter blijft. Zo is
hun hele kalender gebaseerd op de precessiecyclus van 25. 920 jaar. De Maya-kalender, de Tzolk’in, is de enige echt accurate in de wereld. Simpelweg omdat hij het verloop van de Grote Cyclus volgt. Jullie Gregoriaanse kalender, die een hervorming is
van de Juliaanse kalender (ingevoerd door Julius Caesar) is gebaseerd op de geboorte van Christus, 2000 jaar geleden. De gehele westerse wereld gebruikt deze jaartelling en vergeten daarbij finaal uit het oog dat er nog een andere kalender is. Veel
interessanter, overigens. Je zou verbaasd staan hoeveel mensen er geloven dat er
voor het jaar 0 geeneens een wereld bestond. De getuigen van Jehova denken dat de
wereld nog maar een paar duizend jaar bestaat en willen dat waanidee kost wat kost
aan de mensen opdringen, ondanks harde wetenschappelijke bewijzen blijven ze
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stug doorgaan en braaf gehoorzamen aan God om in de hemel te komen als ze
dood zijn. Blijven komen, jongens!
De Maya-tijdrekening is een Kosmische kalender die veel ouder en veel omvattender is. Eigenlijk is het de weerspiegeling van datgene wat er allemaal gebeurt in de
kosmos maar wat jullie niet weten en gezien vanuit een veel breder, vollediger,
standpunt. Ze wisten uiteraard dat jullie cyclus een onderdeel is van een grotere in
een nog grotere cyclus die allemaal mooi in elkaar draaien. De bijna 26. 000 jaar
hebben ze verdeeld in 5 delen. De vijf Wereldtijdperken, zoals beschreven in hun
heilige boek de Popul Vuh. En het huidige tijdperk begon op 13 Augustus 3114 vC.
en eindigd zoals gezegd op 4 Ahau, 3 Kankin: 21.12.2012 nC. De kalender is eigenlijk echt als een hulpmiddel voor de mensheid ontworpen en bergt een enorme creatieve kracht in zich. Hij licht je in over de stand van zaken zodat je voor jezelf kan
beslissen wat het juist is dat je wil doen en tegen welke datum. Onthoud dat niets
moet. Jij bent de baas over je leven, maar als de maya’s je duidelijk willen maken dat
het klokje tikt en de wekker in 2012 afloopt stimuleert je dit misschien om je leven
vanaf nu een totaal nieuwe wending te geven. Als jij beslist om er voor te gaan dan
zal het zo zijn, anders is het nougatbollen. Dus als je nu eens allerlei voorstellingen
begint te maken van hoe de einddatum er volgens jou zou moeten uitzien dan zal
het aldus geschieden. Je kan dan dag na dag werken aan je ideale lichaam om er klaar
voor te zijn. Dat is de bedoeling van de kalender. Hij heeft in het verleden al vele sterrenvolkeren geholpen de kritieke sprong op een bepaald punt in hun evolutie te
maken. Dezelfde volkeren die jullie nu zo goed en zo kwaad als het kan bijstaan en
het is zeker niet iets dat speciaal voor de Aarde ontworpen is. Het is een tijdloze evergreen, een bestseller omdat het altijd klopt. Een goed geriefke. Het is een briljante
tijdsbeschrijving van een proces dat langzaam maar zeker afloopt naar 1 punt. tic-tac.
De kalender voorspelde ook de Harmonische Convergentie van 16 en 17 augustus 1987.
Dit bracht de bijeenkomst teweeg van duizenden mensen op de belangrijkste gewijde plaatsen over de gehele planeet. Er werden zeer belangrijke codes geactiveerd en
een nieuw veld werd geïnstaleerd dat een mondiale bewustzijnsvernelling teweegbracht. Het idee van de definitieve Apocalyps werd door de convergentie voorgoed ongedaan
gemaakt. Is dat geen goed nieuws? Dat wist je nog niet, hé? Weet dat de Maya’s dit
duizenden jaren van te voren konden weten omdat ze de Planetaire transits kenden.
Ze wisten wanneer er belangrijke veranderingen in de velden van Aarde geactiveerd
zouden worden. Zoals 1987. De wereld was nooit meer dezelfde vanaf dat
moment. Het was ook het punt waarop de baan van de Aarde voor het eerst contact
maakte met de fotonengordel.
De kalender voorspeld dus een wereldwijde bewustzijnsversnelling.
Het is eigenlijk van hen dat het begrip Het Einde der Tijden komt, alleen zijn jullie
en jullie beperkte geloofssystemen het die er vanuit een pure angst één of andere
apocalyptische visie van hebben gemaakt die jullie in de ban houden. Waarom?Jullie
houden zo van het drama, het theater. Het leven is al zo saai dat dat je tenminste nog
wat sensatie bezorgd. En het geloof in een apocalyps verschaft jullie een lekker alibi
om de échte verantwoordelijkheid over je leven en de zorg voor de planeet niet
onder ogen te hoeven zien. Je zegt dan tegen jezelf dat het zogezegd iets is wat dan
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toch ooit eens zal moeten gebeuren en je kan er als individu zogezegd toch niets aan
doen. Want wat begin je in je eentje tegen toornige goden die met jullie wereld spelen? Bollocks. Zo wordt je hier volledig door gegrepen, je bent er mee bezig, het
hangt als een zwaard van Damocles boven je kop, het verlamt je en ondertussen verwaarloos je compleet de echt belangrijke dingen. En zo ben je precies bezig met
datgene waar ze willen dat je mee bezig bent: zitten en zwijgen, en ben je wederom
de marionet van een waanidee. Bollocks indeed. Het komt nooit in je op om het
geschenk van een eindtijd eens dieper te onderzoeken en er je eigen conclusies uit te
trekken aangezien je er nog altijd niet van overtuigd bent dat het leven ook wel eens
fantastisch en betekenisvol zou kunnen zijn en dat het allemaal rond jou draait. Jullie hebben zo het idee dat jullie alleen maar bestaan om gestraft te worden. Je zou
van minder een minderwaardigheidscomplex krijgen.
In elk geval is de Maya kalender gebaseerd op de Crotalus Durissus. Het is de slang
Ahau Can die de bron is van alle kennis met zijn super kundalini kracht en die dient
om de mensheid te onderrichten. Hij vernieuwt iedere 20 dagen zijn giftanden en
het patroon op zijn huid is het Canamayte-patroon waarop alle Maya architectuur
en kunst op gebaseerd is (check it out) en de ruiten op z’n huid worden gevormd
door zijden van 13 schubben. Het is op deze combinatie van 20 (dagen) en 13
(namen) dat de Tzolk’in van 260 dagen gebaseerd is. Ook werpt ze eens per jaar
haar oude huid af, halverwege juli, rond de tijd dat de zon in Yucatan, Mexico, voor
de tweede keer dat jaar haar hoogste punt bereikt. Beiden vernieuwen zich zo elk
jaar en zo ontstaat er een natuurlijk verband tussen de zon en de slang. Dit maakt de
slang tot symbool van opstanding en dus van onsterfelijkheid. Ze is dus heel nauw
verbonden met de jaarlijkse zonnecyclus en die is dan weer perfect verbonden met
de grotere precessiecyclus, die de kalender op zijn beurt dan weer volgt. Alles past
netjes in elkaar. Het zou te veel berekeningen vergen om dit te bewijzen maar het is
genoeg om te weten dat je de hele kalender kan terug herleiden tot de simpele precessie-getallenreeks van 18,36,72,144. . . die je dan ook weer in hun architectuur
terugvindt. Al hun getallen en berekeningen passen op dit systeem, wat in wezen
niets anders is dan een beschrijving van een aantal rondgangen in de kosmos ! Allemaal toeval?
Ze hadden zulke astronomische kennis door jarenlange observaties dat ze wisten
dat er zich op gezette tijden in de cycli poolverschuivingen voordoen en wilden jullie laten weten dat het gedurende de afgelopen 26. 000 jaar al 4 keer gebeurd is en
dat de vijfde keer er nu aan komt. Waarom een cyclus van 25. 920 jaar? Omdat jullie
net zoveel jaar geleden besloten om eindelijk geactiveerde Goden en Godinnen te
worden met een scherp bewustzijn, herinneringen aan een ver verleden, magische
krachten, een open hart, een gezond lichaam. .
Je wilde weten wie je werkelijk was en daarom bedacht de 9 dimensionale geest van
Tzolk’in een heel spel van bijna 26. 000 jaar waarin je een hele hoop zetten onder de
knie moest krijgen om op het einde fris gewassen klaar te zijn om te springen. Dit is
gewoon de hoeveelheid tijd die ervoor nodig is om een kritieke sprong te kunnen
nemen. Door de precessie (rondgang) door de 12 astrologische tijdperken (samen
25. 920 jaar) ervaar je alle facetten van het programma en zal je uiteindelijk klaar zijn.
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Je wist natuurlijk al een hele lange tijd niet bewust van het bestaan van een begeleidend programma (misschien wel intuïtief, maar dat kreeg alleszins te weinig aandacht van je), maar nu is het tijd dat je bewust meewerkt met dit plan om het zo mee
tot een goed einde te brengen. Je zal exact weten wat de wereld naar de hel helpt en
wat wel goed is voor de planeet. Je ziet dat het beste, zoals het betaamd, tot op het
laatste wordt gehouden, vandaar deze informatie-boom nu in jullie wereld.
Het is natuurlijk niet toevallig dat de laatste cyclus van 25. 920 jaar van jullie zonnestelsel rond Alcyone, diende om uiteindelijk helemaal wakker te worden aangezien
het de laatste cyclus is net voor de nieuwe Meestercyclus. Zie het als het laatste Universiteitsjaar waar je helemaal klaargemaakt wordt om in het echte leven te stappen.
De dagtelling werd, en wordt nog steeds, door maya-wevers en kunstenaars exact
bijgehouden en opgenomen in hun kunst en geen enkele dag wordt overgeslagen.
Iedereen is vervuld van een eindeloos geduld omdat ze weten dat de aftelling naar
2012 zo belangrijk is.
De weefpatronen en de kosmische symbolen volgen perfect de tijd van de Kosmische kalender.
Net zoals bij de Maya’s waren nauwkeurige observaties van de omloopbanen van de
Pleiaden, Orion, Venus en de Zon ook van ongelooflijk groot belang bij de Egyptenaren. Dat kan je wel zien aan de aandacht die ze in beide culturen krijgen in de kunst,
architectuur, astronomie enz. . . In de Egyptische hiërogliefen (het heeft wat weg van
een rebusje) staan belangrijke verwijzingen naar de komende gebeurtenissen. Zo staat
er dat als bepaalde planeten en sterrenstelsels, zoals Orion en Venus, bepaalde ‘codeposities’ innemen aan de hemel, het moment van de poolverschuiving is gekomen.
Posities die eenmaal in de zoveel jaar voorkomen. In 2012 vb. is Orion ‘meester van
de hemel’. Orion beheerst dan zowel de noordelijke als de zuidelijke sterrenhemel en
is vanop werkelijk alle plekken op Aarde zichtbaar, wat redelijk uniek is. Orion is op
dat moment dan ook de meester van de hele dierenriem. Orion staat dan helemaal
tegen de middellijn die door de golfbeweging van de dierenriem gaat. Iets wat vb. in
4000 vC. (of eender welke andere periode) helemaal niet het geval was. Dit duidt er
alleen maar op dat er dan een grote cyclus teneinde loopt. Let op de belangrijkheid bij
de Egyptenaren van Orion en herinner je dat de 3 piramiden van Gizeh een exacte
weerspiegeling zijn van deze constellatie. Het zijn misschien op het eerste gezicht eerder mysterieuze verwijzingen maar eigenlijk zijn ze heel praktisch van aard als je eenmaal weet in welk groter kader je alles moet situeren. Het is gewoon pure astronomie
en als je even groot zou zijn als het hele universum zou je zien dat dan alle sterren en
galaxies terug, na een volledige rondgang, op dezelfde plaats uitkomen als waar ze
miljarden jaren geleden zijn begonnen. Er is een passage in het Egyptische dodenboek die volledig in het rood is geschreven, wat wil zeggen dat ze uitermate belangrijk
is voor jullie. Dankzij het werk van vele onderzoekers, zoals Albert Slosman, beschikken jullie nu over zeer accurate vertalingen van de teksten en deze passage handelt
over de vorige grote catastrofe, het verloop erna, de zuivering en de voorbereidingen
van de mensheid tot nu aan de volgende poolverschuiving. Zo staat er vb.
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”Het is daarom dat ‘na’ de vernietiging gewild door de Hemelse Combinaties om toelating tot de
Plaats te krijgen, de Oude Leeuw zich omdraaide, het bevel van het woord volgende om zich (nogmaals) om te keren. ”
Wat dit wil zeggen is dat na de vorige verschuiving de beweging door de dierenriem
omgekeerd verliep (tegen de klok in). De verschuiving deed zich in het Leeuwe-tijdperk
(10. 800 vC. -8640 vC. ) voor waarin de ‘Oude leeuw zich omdraaide’. Dit gebeurt
omdat het Aardmagnetisch veld kantelt, de noordpool werd de zuidpool, en de
rotatie van dan af omgedraaid verliep, met als rechtstreeks gevolg dat de rondgang
door de dierenriem tegengesteld verloopt.
Na het vorige cataclysme (toen de oude leeuw zich omdraaide en alles tegengesteld
verliep) zou diezelfde oude leeuw zich in de toekomst nogmaals omdraaien (‘het
bevel van het woord volgende om zich om te keren’. ),zodat de Aarde terug in de juiste richting zal draaien.
In een ander vers lees je:
“De gewichtigheid van de Woorden beheerst de bewoners van het land. Deze gewichtigheid van het
Vers garandeert een lange periode van Leven en dient gebruikt te worden om het Einde vooraf te
bepalen. Aldus schrijft Ani, de Schrijver afkomstig van de Priesters, dienaars van de Oudsten, op
bevel van de Wil van de Allerhoogste. ”
M. a. w. bestudeer de hemel en je zal te weten komen wat de einddatum is aan de
hand van de posities die de sterren innemen.
Nog niet zo heel lang geleden hebben archeologen een graf blootgelegd. In het
klooster van Abou-Hermes vonden ze een dode die in een lijkwade was gewikkeld.
Op zijn buik lag een papier dat in een weefsel was gerold. Het bleek een oud Egyptisch manuscript te zijn waar ze niets van begrepen. Men vertelde hen dat er iemand
woonde in de omgeving van Qlimoun in de Fayoum die dit geschrift kon ontcijferen. Bleek dat het een manuscript betrof dat gecopieerd werd van een boek van keizer Dioclétien dat dan weer was gecopieerd van een veel ouder boek in het eerste
jaar van Keizer Philippe (324vC. )Deze keizer liet het kopiëren van gouden bladen
waarvan het schrift letter voor letter van elkaar gescheiden was. Degene die het op
de gouden bladen had neergeschreven had het uiteindelijk 1785 jaar na het opstellen van het originele manuscript gedaan. Het gaat dus om een kopie van een kopie
van een kopie. . . wat duidelijk wil zeggen dat het hier om een uitermate belangrijke
boodschap gaat ! Het boek is klaarblijkelijk opgesteld door Priester-astronomen en
voorspelde een vloedgolf die de Aarde zou treffen in de Oudheid aan een Egyptische koning.
“De komst van de bedreiging van de Aarde zal plaatsvinden op het moment dat het Hart van de
Leeuw zich in de eerste minuut van het hoofd van de Kreeft zal bevinden. ”
‘Daarna hebben we ons toegelegd op de studie van wat er na deze catastrofe gaat
gebeuren. Wij ontdekten dat de Planeten een nieuwe gesel voorspelden, komende
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van de hemel. Deze gesel zal het vuur zijn dat de vier windstreken van de Aarde in
brand zal steken. Zoekende naar het tijdperk waarin deze catastrofe zou plaatsvinden hebben we het volgende gevonden:
”Het zal gebeuren op het moment dat het Hart van de Leeuw zich in de laatste minuut van de vijftiende graad van de Leeuw bevindt. ”
Moderne astronomen hebben met hun computerprogramma’s deze oude Astronomische taal gedecodeerd en kwamen uit op. . . 21/ 12/ 2012.
Je zou denken dat je midden in een of andere spannende avonturenfilm zit maar het
gaat hier weldegelijk over de realiteit.
Zou dit nog allemaal toeval kunnen zijn? Duizenden jaren geleden werd er een
manuscript opgesteld door een uiterst mysterieuze beschaving die grote wereldveranderingen voorspelt in een verre toekomst. Een toekomst die voor ons bijna de
realiteit is. Alles wijst naar 2012.
Dus je ziet dat deze datum zowel bij de Maya’s als bij de Egyptenaren zeer bekend
was. Het is eigenlijk ook niet zo verwonderlijk aangezien ze beiden beschikten over
een superieure kalender om hun berekeningen te kunnen uitvoeren en ze dezelfde
getallen en astronomische kennis hadden.
Ook de Egyptenaren bouwden observatoria om de hemel nauwkeurig in kaart te
brengen en als je daar millenia lang mee bezig bent kom je natuurlijk wel tot bepaalde conclusies en weet je wat er waar en wanneer gebeurt. Je weet dan ook dat de
hemellichamen invloed hebben op elkaar. Zo waren de Maya’s en de Egyptenaren al
duizenden jaren van tevoren tot op de dag op de hoogte van de vorige poolverschuiving. En nu blijkt ook van de volgende. Wie garandeert je trouwens dat deze
culturen hun machtige kennis hier tijdens hun verblijf op Aarde hebben ontwikkelt? Daar gaan jullie automatisch van uit omdat je nu eenmaal geen rekening houdt
met leven in de ruimte. Ze zouden niet naar hier zijn gekomen met hun kennis als
dat niet nodig was. Het waren gewoon grote meesters die met hun vaardigheden en
kennis, die ze thuis in de sterren ooit hebben ontwikkeld, naar deze planeet kwamen
om levensbelangrijke aanwijzingen achter te laten voor jullie. Een beetje zoals curatoren die worden ingehuurd door bedrijven die op de rand van het faillissement
staan. Als je geen meester bent in je vak kan je er niets komen doen en blijf je maar
beter thuis. Zonde van de tijd en de energie.
Ze wisten dat als er bepaalde sleutelposities werden ingenomen door bepaalde sterren en planeten, dit voor het nodige vuurwerk zou zorgen. In feite volgden ze alleen
maar de cycli, waar ze volledig op afgestemd waren en ze leefden zo volkomen
bewust en in harmonie met het Plan en de uitvoering ervan. Dit in tegenstelling tot
jullie die alles baseren op één punt (de geboorte van Christus) dat dan nog voor de
meeste mensen een betekenisloze gebeurtenis is geworden. Daarom gaan jullie niet
vooruit en draaien jullie almaar egoïstisch doelloos in kringetjes rond. Op vaste tijdstippen voerden zij heilige reinigingsceremonies en inwijdingen uit, overeenkomstig de gunstigste posities van de sterren teneinde de beste en krachtigste energiela-
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ding te ontvangen.
Onderschat hun kennis niet want je hebt geen idee van wat ze wisten en waar ze
vandaan kwamen en wat hun voorgeschiedenis is wat hen maakte tot wat ze vandaag de dag zijn. Je weet dat ik je heb verteld over hoe de tempelcomplexen en piramiden een exacte weerspiegeling zijn van de sterrenbeelden. Welnu, het bouwen
van deze werken is geen sinécure.
Om deze klus te klaren moet je wel danig op de hoogte zijn van ruimtemeetkunde,
geologie, landmeetkunde, kaartprojectie, wiskunde. . . als je het goed wil doen tenminste. Voor beschavingen die volgens jullie amper tot tien konden tellen is het wel
straf dat ze dit dan allemaal konden. Dit en nog zoveel meer.
De schachten van de piramides, zoals jullie nu nog maar pas aan het ontdekken zijn,
zijn perfect gericht op de voorbijtrekkende golfbeweging van de tekens van de dierenriem. De sterrenbeelden passeren tijdperk na tijdperk de revue. Als dia’s in een
projector die om de beurt voor het licht komen te staan. Zo wordt in de eerste
plaats de energie van elk van deze constellaties geaard door de piramide. Daardoor
zijn de piramides gebaseerd op de meest onvoorstelbare astronomische meting die
er bestaat op Aarde want ook dat is geen kleinigheidje om het zo voor elkaar te krijgen dat je een bouwwerk ontwerpt, perfect op de vier windstreken gericht, alsook
op 12 sterrenbeelden die je perfect kan zien vanuit de schachten. Zo volgen ze de
gehele precessiecyclus van 25. 920 jaar en als het laatste teken voorbij is: Bingo.
Zo is de Grote Piramide een reusachtige tijdklok die, net als de maya-kalender, aftikt
naar Het Punt.
Beiden wijzen ze jullie erop dat het menens wordt. Niet als een onheilspellende profetie, zoals veelal verkeerd wordt begrepen, maar echt met de bedoeling om je uit te
nodigen je voor te bereiden op een feest. Het is alsof er vanuit het niets opeens een
reusachtige mysterieuze locomotief richting wonderland staat te wachten, vertrekkensklaar, nog een paar keer hard stoomfluitend, om aan te geven dat hij er bijna
vandoor gaat. Nog maar relatief weinig mensen weten van deze dekselse trein af,
maar, woeha! hij staat er weer en deze keer zal hij, in tegenstelling tot de vorige keer,
niét leeg vertrekken.

Whuuh-Whuuuuuuh! All aboard! Whuuh-Whuuuuuuh!
Een ander voorbeeld om aan te geven over hoeveel creativiteit en dieper inzicht de
Maya’s beschikten is de pas in 1952 ontdekte Grafplaat van Palenque. Het grafdeksel
van de Zonnevorst Pacal Votan, Quetzalcoatl, de hoogste van alle goden, die ligt
begraven in de Tempel der Inscripties, Palenque te Mexico; de volledig door jungle
overwoekerde verloren stad die in 1773 door pater Ordonez werd ontdekt. Maurice
Cotterell, een onafhankelijk onderzoeker, kreeg de wind van voor van de gevestigde
academische wereld toen hij onlangs ontdekte dat de grafplaat heel wat verborgen
geheimen herbergde. Door verborgen aanwijzingen op te volgen die hij op de grote
reliëftekening van het deksel vond, maakte hij copies van de tekening op verschillende transparanten. De aanwijzingen nodigden hem uit om de transparanten op
een bepaalde manier zo over elkaar te leggen dat er als bij toverslag complete nieu-
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we afbeeldingen tevoorschijn kwamen van prachtige tijger-en hondekoppen, aanstormende vleermuisgoden, draken en menselijke gezichten met blinddoeken en
bedekte lippen (die jullie in jullie illusiewereld moeten voorstellen: de jonge zielen
die doorheen hun huis geleid worden en klaargemaakt worden om op een bepaald
moment zelf hun blinddoek af te nemen en te Zien), de zon, de maan, de planeten,
de sterrenbeelden enz. . . Het ontcijferingsmechanisme had zo z’n eigen logica.
Elke gevonden laag ’codes’ gaf nieuwe letterlijk op te volgen aanwijzingen over wat
je vervolgens moest doen en legde een nieuwe mysterieuzere laag bloot, waarna het
proces gewoon door ging. . . . Hij vond meer dan honderd afbeeldingen die één
groot scheppingsverhaal vertellen van de verborgen waarheid, compleet met vele
scènes en personnages die wel 6 keer opkomen in verschillende kostuums (reïncarnatie). De grafplaat zoals je ze gewoon kan zien laat ook de 4 goden van de grote
wereldtijdperken zien, maar het is pas als je de transparanten op elkaar legt dat je de
god van de ‘Vijfde Zon’, jullie huidige tijdperk, ziet: De Jaguar.
Een jag is een grote kittiekat en afkomstig van de verlichte beschavingen in de ruimte. Katten komen van Sirius. Daar kwamen de Egyptenaren ook vandaan.
Twijfel er niet aan dat de Goddelijke Maya’s, de schattebollen, belangrijke spirituele
boodschappen achterlieten in de grafplaat die vertellen over de betekenis van het
leven en het leven na de dood, het vagevuur, reiniging en ook van de verwoestingscycli op Aarde. Het eigenlijke verhaal werd pas gevonden na een diep onderzoek
van Cotterell en lag diep verborgen onder verschillende lagen informatie die eerst
handelen over de’ inhoud’ (zoals de inhoud van een boek op de eerste bladzijde),
dan het programma waar melding wordt gemaakt van acteurs en bedrijven, en dan
pas de echte uitvoering. Het vormde een prachtige verkenning in de geest van de
mens, een ongelooflijke ontdekkingsreis.
De grafplaat bevat ook nog een andere belangrijke boodschap: de ‘Krokodillenboom’
een oud scheppingssymbool van de Maya’s dat ook is terug te vinden in de Popul Vuh,
symboliseert het kosmische kruispunt: Het einde van de kalender die samen valt met de
winterzonnewende van 2012, als de zon zich verenigt met het ‘kruispunt’ van de ecliptica (baan) van de Aarde en de galactische evenaar. Of nog: de ecliptica van de zon
kruist de Melkweg-gordel. M. a. w. Het punt waar al de cycli samenkomen zoals ik al
eerder heb beschreven en een nieuwe beginnen en dit op de bekende datum.
Het mag duidelijk zijn dat het ontwerpen van zo’n complex en uitgebreid systeem,
allemaal vervat in één simpele tekening, enkel en alleen het werk kan zijn van
wezens die een multi-dimensionaal bewustzijn hebben en die meer zagen dan jullie.
Eigenlijk staat alles wat je over de maya’s moet weten in hun bijbel: de Popul Vuh ;
’Het boek van de Raad’. Het is het boek dat het sprookjesachtige scheppingsverhaal
verteld van de mensheid, prachtig geïlustreerd door de grafplaat van Palenque. Het
refereert regelmatig naar de perfecte weerspiegeling van de Aarde aan de hemel en
het spreekt over de 5 tijdperken. Net zoals de Gnostische teksten verhaalt het niet
in het minst over een verafgelegen legendarische gouden tijdperk toen de Aarde
werd bevolkt door een ras van supermensen (de ‘eerste mensen’), begiftigd met 12 volledig geactiveerde strengen DNA. . Het is het boek der Profetieën en het orakel van
koningen en vorsten. Het voorspelde of er dood, honger of onrust zou komen. Zo
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werd er bijvoorbeeld ook voorspeld dat de Oorlogsgoden (de Anunnaki) de Azteken in de loop van de tijd over zouden nemen. Toen de spaanse Conquistadores
met Cortés op kop in 1519 op de kusten van Mexico landden werd deze profetie
bewaarheid. De spaanse veroveraars waren maar instrumenten van de Anunnaki
om alles wat hen maar enigszins dwars zat te veroveren en over te nemen. Zo werd
de Nieuwe wereld gekoloniseerd en volledig opgebouwd met bloed.
De Popul Vuh vermeld dat deze voorspellingen mogelijk waren omdat degenen die
de grafplaat van Palenque hebben ’geschreven’ zelf ‘Goden’ waren, de elite van de
schepping, dus ze konden het weten. Het boek zegt over hen:
’Ze waren gezegend met intelligentie; ze zagen, en waren meteen in staat in de verte te zien, ze
slaagden erin om alles te weten wat er te weten valt op de wereld. Als ze keken, zagen ze onmiddellijk alles wat er zich om hen heen bevond. Hun gezichtsvermogen reikte tot de bossen, de rotsen, de
meren, de zeeën, de bergen en de valleien. Daarop overpeinsden ze de boog van de hemel en het ronde oppervlak van de Aarde. Ze zagen alle dingen (in de verte), zonder dat ze zich hoefden te verplaatsen; in één oogopslag zagen ze de wereld. . . Hun wijsheid was groot. Het waren waarlijk
bewonderenswaardige mensen. ’
Jullie hebben altijd van die waanzinnige voorstellingen van duizenden zwoegende
slaven die in de verschrikkelijkste hitte en onder voortdurende motiverende zweepslagen van gefrustreerde ploegbazen (kaalkop, oorbel, schuim op de lippen, waanzinnige blik en dikke wenkbrauwen. Grrr. ), in dienst van een nog gekkere despote
farao (Rraaahh!!) die de helft van zijn leven spendeert aan de bouw van zijn werkelijk overdreven graf, honderden jaren lang druk in de weer zijn met megalithische
stenen van 500 ton de ene berg af te krijgen om ze uiteindelijk de andere berg, de
tong uit de mond, hijgend weer op te sleuren alwaar de tempelcomplexen en piramides werden opgebouwd. Had gekund (maar wat was uw tweede gok ook
alweer?).
In de 16de eeuw vroeg de Spaanse geschiedschrijver Cieza de Leon aan de Aymaraindianen (Inca’s) of de megalithische structuren van de stad Tiahuanaco (Bolivia) in
het Andesgebergte het werk waren van de Inca’s. Hij schreef: ’Ze lachten om die
vraag en bevestigden dat die allang voor het Inca-rijk gebouwd waren en dat ze van
hun voorvaderen gehoord hadden dat alles wat daar te zien was in 1 enkele nacht
was geschied. ’ Right on. Vergeet ook niet dat het Inca-rijk amper een eeuw oud was
aan het begin van de Spaanse verovering. Het is niet omdat de Inca-indianen ‘nu’ in
de gebieden wonen waar al deze megalithische bouwwerken, zoals ook MachuPichu of het amfitheater op de top van Ollantaytambo, verrezen dat zij het ook
waren die effectief voor de bouw ervan verantwoordelijk waren. Vergis je niet. Stel
dat jullie met z’n 6 miljard plots allemaal van de bol zouden verdwijnen maar jullie
steden, bouwwerken en snelwegen zouden achter blijven en honderden jaren later
terug bevolkt worden door een veel primitievere groep mensen die op hun beurt
worden ontdekt door een buitenaardse expeditie. Als die buitenaardsen nog niet de
brains zouden hebben om vrij snel uit te vissen hoe de vork juist aan de steel zat,
zouden zij te voorbarig kunnen concluderen dat het primitievere volk verantwoor-
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delijk was voor de hele bouw van jullie beschaving. Een raadsel. Dat zou er voor
kunnen zorgen dat ze zo een volledig verkeerd beeld van de geschiedenis van de
Aarde kregen waarop dan weer zou voortgeborduurd worden. Net zoals jullie nu
eigenlijk doen met de Inca’s. Wetenschappers en onderzoekers zijn er achter aan het
komen dat Tiahuanaco onnoemelijk veel ouder is dan totnutoe wordt aangenomen.
De meeste archeologen schatten dat het een 2 á 3000 jaar oud is terwijl recente
onderzoekingen aanwijzen dat het eerder 17. 000 jaar oud blijkt te zijn. Deze resultaten stoten dan ook op veel tegenwind. De Inca-legenden spreken wel over een ver
verleden waarin de voorouders van de Inca’s de twee kinderen (m/v) van de schepper-God Viracocha waren en die door hemzelve van de ‘hemel naar de Aarde’
gestuurd waren omdat hij zag in wat voor een miserabele conditie de mensheid toen
leefde. De missie van het koninklijke paar was de mensheid verlossing te brengen.
Volgens de legenden was Viracocha (Zuid-Amerika), net zoals Quetzalcoatl (Mexico), een blanke man met blauwe ogen en een baard, met een groot postuur (niet meteen de
doorsnee indiaan, dus) en gezag uitstralend, die overal mensen instructies gaf over
hoe ze zouden moeten leven. Hij zei dat ze over een samenleving moesten heersen
die gebaseerd was op rechtvaardigheid en vrede en dat hun instrumenten hiervoor
genade, mededogen en mildheid konden zijn. Beiden kwamen met een groep volgelingen uit een ver land van over zee naar Mexico. Historici wijten het aan het toeval
dat beide culturen, die toch een eindje uit elkaar liggen, dezelfde blanke beschavingsgod aanbaden. ’Toevallig’ meenden deze beide culturen ook dat ze leefden in het
vijfde tijdperk van de Aarde. Ze noemden dit allebei het tijdperk van de Vijfde Zon
(beweging), dat binnenkort verwoest zou worden door ‘een grote beweging van de Aarde’
(mexico) of een pachacuti of ‘omverwerping van de wereld’’ (Andes).
Het is ook bekend en opvallend dat de Azteken grif toegaven dat alle kennis in één
keer aan hen geleverd was, als een soort erfenis, door de god-koning Quetzalcoatl
(Viracocha) en zijn volgelingen, de Priesters die de mensen, net als in Egypte en
Cambodja, naar de onsterfelijkheid konden leiden. Ze noemden hen: ’de eersten die
hier naar toe kwamen, naar het land Mexico. . . degenen die het eerst het menselijke zaad in dit
land zaaiden. ’
Quetzalcoatl was dus dé mysterieuze leraar van Zuid-Amerika waarrond een hele
cultus van tempels en piramiden werd gebouwd. Quetzalcoatl wil letterlijk zeggen
’Gevederde slang’. Het is een Azteekse benaming maar de Azteken, die pas in de
14de eeuw hun rijk vestigden, borduurden slechts voort op een traditie van vele
eeuwen voor hen die teruggaat naar de Maya’s toen de gevederde slang Kukulkan
heette. Azteekse legenden beschreven hem als ’een blonde bleke man met een lange
baard. . . een raadselachtige persoon. . . een blanke man met een krachtig lichaam,
een breed voorhoofd, grote ogen en een welige baard, die van overzee is gekomen
in een boot die uit zichzelf (!), zonder roeispanen, werd voortgedreven. Hij veroordeelde offers, behalve die van fruit en bloemen en hij stond bekend als de god van
de vrede. ’
Hij wees er nadrukkelijk op dat levende wezens geen kwaad mocht worden gedaan
en dat er nooit mensen geofferd mochten worden. Hij onderrichtte over het leven
na de dood en over hoe de ziel (jij) onsterfelijkheid kon bereiken en van hem werd
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beweerd dat hij een reis had gemaakt naar de onderwereld en dat hij was teruggekeerd om er over te vertellen.
‘Gevederde slang’ staat ook voor een twee-éénheid dat hetzelfde is als het yin-yang
principe. De Quetzal-vogel is een adelaar en staat voor de ‘adelaarskrachten’ in het
hoofd. De slang is spirituele kundalini-kracht onderaan de ruggegraat. Energie.
Zo symboliseert Quetzal-coatl een perfect evenwicht van verstand en gevoel, het
materiële en het spirituele, en het was zijn doel om eenieder te onderrichten in de
transformatie van de mens tot een evenwichtig zelfgerealiseerde god.
Je ziet dat de gelijkenis met de Khmer-koningen en de Egyptische Farao’s frappant is.
Het is ook het verhaal van de transformatie van de ‘geblinddoekte’ mens tot Quetzalcoatl dat wordt weergegeven in één van de ontcijferde afbeeldingen van de grafplaat
van Palenque.
De Maya’s geloofden dat elk deel van de microcosmos deel uitmaakte van de
macrocosmos, het bestaan, en dat ieder individu evenzo deel uitmaakte van de
schepping (wat gewoon een waarheid als een koe is). Ieder individu is een klein
onderdeel van de eenheid en leidt tot het simpele feit: Ik ben jou en jij bent mij.
Zolang je je hier niet van bewust bent leef je in afgescheidenheid van alles en van
elkaar. Als je dit eenmaal tenvolle begint te beseffen dan hef je de afgescheidenheid
op en ervaar je maar 1 ding. Ik ben jou en jij bent mij. Eens de mensheid dit idee kan
vatten zal er harmonie op de planeet zijn omdat het impliceert dat je nooit een
ander iets zou aandoen wat je zelf niet aangedaan wil worden. Je zal dan snappen
dat als je iemand kwetst je automatisch daardoor jezelf kwetst aangezien er geen
afscheiding is in werkelijkheid. Alles is 1 grote immer bewuster wordende en uitdijende energie. Kwets of veroordeel je daar iets van dan saboteer je het Plan en
kwets je mij en een ander en nog een andere . . . en dus jezelf, dus denk in het vervolg met dit in gedachte eens twee keer na voor je iets zegt, asjeblieft. Het is alsof je
een haarscherpe boemerang ver weg naar iemand gooit. Als je het niet verwacht
komt hij met volle kracht toch terug gevlogen, tets!, tegen je eigen kop. Onnozel
eigenlijk hé? En zo simpel.
Het is en blijft toch vreemd hoe een figuur als de verlichte Kukulkan (Quetzalcoatl)
die toch zo met ontzag werd vereerd door de Azteken en anderen vanwege zijn vredelievendheid en zijn afkeer van offers en geweld, dan toch rechtstreeks verantwoordelijk zou zijn voor de onnmenselijke slachtpartijen en honderdduizenden
offers waarbij de bloedende harten van de nog levende slachtoffers werden uitgesneden en aan de zon werden geofferd. Behalve die harten klopt hier iets niet. Zouden de Azteken het allemaal verkeerd begrepen hebben? Of is er iets anders
gebeurt ?
Merk op dat alle verhalen die jullie over deze Zuid-Amerikaanse beschavingen kennen enkel en alleen afkomstig zijn van de Spaanse veroveraars en hun bischoppen
zelf, die toch ook geen doetjes waren als het ging over een stukje land dat met alle
geweld moest veroverd worden. En alle (dikwijls zeer persoonlijke) interpretaties
door archeologen en historici zijn van die verhalen afhankelijk. Dead men tell no
tales. De conquistadores die leden aan de ‘ziekte van het hart waarvoor het roven van goud
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de enige remedie is. ’ Dit waren de eigen woorden van Cortés zélf tegen een afgezant
van de Azteekse koning Montezuma.
De Maya’s en hun vele aftakkingen, zoals de Azteken en de Olmeken, waren verlichte culturen en het wordt tijd dat ze terug in ere worden hersteld. Hun enige doel
was om hun ding te doen in het Spel. Ze wisten precies wat het kwaad was (door
hun eigen sterrengeschiedenis) en wilden dat dan ook gaarne leren aan hun volk en
aan al wie het horen wilde en ze hadden zo hun eigen leermethoden om iets diets te
maken. Ze leerden hun volk vooral wat ze nooit of te nimmer mochten doen, dus
toen Jantje Veroveraar met zijn galjoenen en veel lawaai kwam binnenstomen vonden zij daar een volk dat precies het gore gedrag van de Spanjaarden (en dus van jullie) ‘naspeelden’. De Maya’s wisten allang op voorhand dat Cortés op een goeie dag
zou komen, wat dacht je nu? Ze zijn mee verantwoordelijk voor het ontwerp van dit
spel, weet je nog? Het zijn de tijdbewaarders die precies weten wanneer het tijd is
voor wat dan ook. Vergeet ook niet dat ze multi-dimensionaal zijn en dat ze een héél
ander realiteitsbesef hebben dan jullie. Ze kunnen jullie doen geloven wat ze maar
willen (Onthoud dat jullie, zo blijkt opeens, de leerlingen zijn en zij de leraars en niet
andersom). Het zijn meesters over hun geest en ze weten dat pijn enkel een illusie is.
Pijn kan je moeiteloos uitschakelen met je geest.
Daarom, toen het tijd was voor de Spanjaard, besloten ze om een toneelstukje op te
voeren. Iedereen nam zijn positie in, compleet met ceremoniële offergewaden, duizenden naakte vrijwillige ‘slachtoffers’ op het met bloed besmeurde offerblok, langharige pruiken en zorgvuldig voor de spiegel gerepeteerde waanzinnige blik.
En zo kwam het dat ze, net voor ze oog in oog kwamen te staan met Cortés, allemaal gniffelend en opgewonden tegen elkaar fluisterden: ’Ok, jongens, iedereen
klaar? ppppfrrt, hahahaha. . . ssstt! daar gaatie dan. . . van á één, van á twee. . .
De Spanjaarden konden hun ogen niet geloven toen ze een zogezegd barbaars volk
aantroffen die er lustig op los slachtten, zodanig dat ze er warempel zelf (toch ook
niet vies van wat bloed) niet goed van werden. ’ OOHOOO. . GRRoooote Beëlzebub en OOOHOOHOO. . . GRRRooote eeuwige moefti! Neemt dezen dwalenden ziel als teken van onzen goodwill ende Fairplay. Ziet hoe ekkik hier dit hart eruit
snijt en aan U offer opdat de zon nog een tijdje langer zou mogen schijnen. . . .
WAHAARRHAAAH!!. . . Den volgenden! ‘
Spelmeesters kunnen alles creeëren en doen wat ze maar willen, zonder een centje
pijn. Ze wilden jullie zo alleen maar laten zien waar jullie thuis in de kelders van de
inquisitie zoal mee bezig waren (wat duidelijk het verkeerd begrijpen van ‘de boodschap’ was). Als iemand jullie daar vriendelijk doch kordaat op wees werd hij zelf
vriendelijk doch kordaat op de pijnbank gelegd waarna de duimschroeven fluks stevig aangevezen werden en de tong vakkundig uitgerukt werd. Dus moest er een
andere manier bedacht worden. Het leek ons dat dit toneelstukje meer effect sorteerde. En het werkte want jullie zijn er nog niet goed van. Alleen zijn de verslagen
en interpretaties hiervan wel danig overdreven. Cortés dacht hier natuurlijk een
slaatje uit te slaan en zag in al dat bloederige geweld een ferme excuse om eens flink
loos te gaan tegen die ‘monsters’ die natuurlijk door de duivel zelf werden gebaard.
De kerk zorgde snelsnel, en van harte, voor de nodige zegeningen en hopla, daar
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gingen de Azteken. De hele cultuur werd uitgemoord en later zou Cortés heel
zelfingenomen verklaren dat het een dirty job was maar dat iémand het moest doen.
De westerse wereld mocht hem tot in het oneindige dankbaar zijn want anders
zaten we nu nog met die Diabolo’s opgescheept. Verbaas je er niet over dat de kerkelijke geschiedschrijvers die hij toen voor hij vertrok mee had ingepakt in zijn rugzak er wel voor zouden zorgen dat het verhaal wel wat sauziger werd en zou overgoten worden met leugens om de boel te rechtvaardigen en dat moeder thuis geen
reden had om zoonlief te onterven. Jaja, ze hebben jullie toen goed bij de neus
gehad.
De Azteken stonden al die gruwel toe, als er maar van geleerd werd. Ze hadden
geen pijn, hoor, het was maar alsof. Het is een beetje het verhaal van de kamikazemug en de vlam.
Dat wil nog altijd niet zeggen dat het gerechtvaardigd is, natuurlijk. Jullie verafschuwen nu allemaal wat Hitler deed met de Joden in de Tweede Wereldoorlog. Maar het
was zeker niet de eerste genocide (volkerenmoord) in de geschiedenis. Elk jaar vieren ze in Amerika ‘Columbus day’ om de verovering van het westelijke halfrond te
vieren. Dan heeft iedereen vrijaf en wast zijn auto voor de derde maal die maand en
spendeert de dag met hamburgers eten en hun buik nog dikker te drinken met Bud.
Maar wat valt er eigenlijk te vieren? (‘Who cares, zolang we maar weer eens een dagje vrij in ons leven krijgen van de Wereldbaas’). Misschien moest je maar eens stilstaan bij het feit dat het hier om één gigantische slachtpartij uit de recente geschiedenis gaat waar eigenlijk geen woord over wordt gerept. Sterker nog, het moet
gevierd worden. Vòòr de veroveringen telden de beide Amerika’s een bevolking van
zo’n 100 miljoen mensen. In honderd jaar tijd was deze bevolking bijna volledig uitgeroeid. 100 miljoen. Waar zijn we mee bezig! En jullie vieren dat of liggen er niet
meer van wakker. Het is net zoiets als jaarlijks in Europa een Nationale Hitlerdag
organiseren waarbij de holocaust wordt gevierd. Je zou nogal wat horen.
Ondertussen hadden de oude Maya’s er stilletjesaan genoeg van en, floep, Saludos
Amigos!, opeens waren ze weg. Verschwunden. Niemand weet hoe ze ‘m dat flikten
en waar ze naartoe gingen. Je zou het natuurlijk wel weten als je wist waar de dimensionale poorten op Aarde zijn en hoe je erdoor kan gaan. . .
Amai, hoe groot!
Viracocha (de Quetzalcoatl van de Andes) was net als Atoem (de Zonnegod Ra)
van Egypte of Vishnu bij de Hindoes (India, cambodja. . . ) een grote creatieve
macht in de kosmos en ze zijn altijd, in alle culturen, de scheppende Goden van de
Aarde. Om je er nog maar even aan te herinneren dat de spelmeesters weldegelijk
bestonden en bestaan en dat ze uiteindelijk altijd aan de wieg van de mensheid hebben gestaan, waar ook ter wereld.
Je hebt geen idee (al zou je het wel kunnen krijgen) van de krachten die deze spelmeesters hebben als ze eenmaal lekker op dreef zijn. De spelmeesters die dezelfde
scheppende Goden zijn zoals die in de Popul Vuh of andere Hermetische teksten
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(Egypte, India. . ) worden beschreven.
De bouw van de raadselachtige tempelcomplexen en Piramides is ook op een heel
andere manier gegaan dan jullie doorgaans denken, hoor.
De algemene toon van dit boek is om je duidelijk te maken dat de kracht van de
geest, die in jullie sfeer zwaar onderschat wordt en nu hoognodig aan een definitieve
come-back toe is, je de mogelijkheid biedt om wat dan ook waar en wanneer en hoe
je het maar wil te scheppen. In een oogwenk als het moet. Als wezens op een
bepaald moment in hun evolutie een heel Universum bedenken en het in gang zetten, denk je dan ook niet dat ze dan ook op een wipje allerlei cyclopische bouwwerken uit de grond kunnen stampen met één enkele vingerknip? Hoe het komt dat ze
dat kunnen? Omdat ze het geloven dat ze dat kunnen!
Ze zijn er zich bewust van. Het is gewoon een vermogen dat ze in hun lange bestaan
hebben ontwikkeld. Ze kennen hun kracht. Ze weten dat elk idee afkomstig is van
de ideeënwereld en zorgvuldig wordt bewaard in de archieven op een harde schijf.
Het zijn de oertaartvormen. Ideeën die liggen te wachten tot ze op een bepaald
moment ergens moeten gemanifesteerd worden. Net zoals buurman Frank een
hele kelder vol met werkgerief heeft waar hij naar believen allerlei klussen in huis
mee kan doen, is de ideeënwereld een werkkamer.
Magisch allemaal? Zeker, maar eigenlijk niet magischer dan wat jullie zoal op een
dag voor elkaar krijgen.
Als jullie gewoon leven en slapen, dromen, vrijen, werken, koken, dansen, tekenen,
bewegen, plannen uitvoeren. . . komt het eigenlijk op hetzelfde neer, alleen misschien wat minder spectaculair. Het is hetzelfde principe van openstaan voor ideeën
(‘wat eten we vanavond?’) en ze dan uitvoeren, om van de ervaring te leren, van ontwikkelen en van verder evolueren naar nieuwe ideeën. Het is allemaal even magisch,
alleen is het zo gewoon geworden dat niemand er nog van opkijkt. Dat komt omdat
jullie nu op het niveau staan waar je de ’ primaire magie’, zoals gewoon goed voor
jezelf zorgen, onder de knie beginnen te krijgen. Jullie lijken al een tijdje stil te staan
op dit niveau en dreigen het elk moment helemaal terug op te geven uit pure verveling omdat het allemaal een beetje over the top is geworden. Daarom is het altijd maar
hetzelfde en ervaar je het leven als een vicieuze cirkel, maar het wordt nu maar eens
zoetjesaan tijd om een paar stapjes verder te gaan. Iedereen heeft een zware tijd achter de rug en is hard toe aan een lange vakantie, die jullie overigens zeker hebben
verdiend. Jullie zullen nu evolueren van een stadium van ‘overleven’ naar het stadium van ‘echt leven’, waar je al je verborgen vermogens zal ontwikkelen en zelf
meesters zullen worden. Vroeg of laat zal je zelf cyclopische bouwwerken doen
verrijzen. Laat toekomstige jonge zielen op één of andere duistere planeet er dan
maar op hun beurt hun mooie hoofdje over breken over wie ze bouwden, hoe en
waarom.
Magie is zo gewoon en zo alomtegenwoordig. Je hoeft het alleen maar beginnen op
te merken en er bewust mee te beginnen werken. En voor alles geldt dat hoe meer je
oefent hoe beter je er in wordt. Oefening baart kunst.
De grote bouwwerken zijn zo vervuld van raadsels dat je op den duur niet anders
meer kan dan in het onmogelijke te geloven. Jullie zijn er nog steeds niet achter

148

1

gekomen hoe het komt dat primitieve culturen zonder de hoogtechnologische
machines die jullie hebben, honderden granieten megalieten van wel 400 ton de
berg op konden hijsen en perfect op elkaar stapelen en in elkaar laten passen als een
puzzel en waar je nog geen speld tussenkrijgt, en van steensoorten waar met de
glimlach nissen, poorten en prachtige hiërogliefen uitgehouwen zijn die je onmogelijk kan bewerken zonder te beschikken over machines zoals jullie ze hebben. Rara,
hoe hebben ze ‘t ‘m geflikt ?
De Andes-mythen zijn niet de enige ter wereld die spreken over de magische, technische en architectonische prestaties van de god Viracocha. Er zijn legenden zat
waar de factor ’magie’ een zeer grote rol speelt. Jullie die je zelf zo slim wanen kunnen misschien eens beginnen openstaan voor dit idee i. p. v. het altijd maar weer zo
gemakkelijk van je af te schuiven en het af te doen als bijgeloof van een primitieve
groep mensen. Zo mis je belangrijke info. Ze zijn primitief omdat ze niet voldoen aan
jouw idee van ‘beschaving’ gewoon omdat ze zo slim zijn te verkiezen om anders te
leven want ze weten al op voorhand dat het toch niet werkt, maar wil dat dan
meteen zeggen dat alles wat ze zeggen of neerschrijven automatisch onzin is? Dat is
wel nog altijd hoe het merendeel van jullie denkt en het getuigt niet echt van groot
respect en van een open geest, hoor, eerder van onzekerheid en betweterigheid.
Mooie beschaving. Iedereen die niet voldoet aan de norm wordt primitief
genoemd. Jullie mogen dat wel vinden maar dan zijn jullie het wel die enorm arrogant zijn.
Luisteren naar elkaar is niet jullie sterkste kant, ik weet het. Maar als je je blijft afsluiten van de kennis van sommige oeroude volkeren, hoe wil je dan in godsnaam ooit
eens iets leren in het leven en vooruit komen? Racistje! Zij mogen misschien primitief zijn maar het blijft een feit dat jullie het zijn die niets van je eigen pré-historie
kennen. Jullie kennis, en die is dan nog overgoten met leugens die jullie als pap te
slikken krijgen, gaat maar tot een paar duizend jaar terug. Een paar duizend jaar. . . dat
is peanuts en toch lopen jullie de hele tijd rond met een air alsof je de baas van alles
bent. Patsers! Mijn conclusie na jullie 30 jaar te hebben geobserveerd is dat jullie het
meeste van de tijd maar wat rond lopen te lallen, als bazelende dwazen, meestal om
interessant te doen, om pijnlijke stiltes op te vullen die weleens zouden kunnen verraden dat je onwetende bent of om vrouwen te versieren ofzo. Daarom doe je maar
alsof je weet, tegen personen die net hetzelfde doen tegen jou (spiegeltje spiegeltje
aan de wand. . . ). Cirkus Anu is weer in de stad zie ik.
Weet je, het is niet het feit dat je bepaalde belangrijke dingen niet weet dat het probleem is, hoor. Ik bedoel daarmee dat je daar niet om zal veroordeeld worden, niet
door mij, niet door wie dan ook. Het is niet erg en je hoéft je er niet voor te schamen
en het met alle geweld weg willen steken. Het leven is er om te leren en zelfs de spelmeesters weten niet alles. Je kan maar pas iets echt weten als je het voelt, ervaart.
Anders blijft het gissen. En aangezien het de bedoeling is dat je voor eeuwig zal blijven ontdekken, ervaren, zullen er altijd dingen zijn die je weet en er zullen altijd dingen zijn die je (nog) niet weet. Het beseffen en aanvaarden hiervan maakt tevredenheid en vertrouwen. Zonder schaamte en ontkenningen. Het maakt dat je in evenwicht bent en van ganser harte met een open geest voortreist, met grote prachtige
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kinderogen en een open mond van de ene verbazing in de andere vallend. Maar wat
me opvalt aan jullie is dat jullie alle motivatie missen om alles te weten te komen wat
er maar verborgen is. Jullie hebben er blijkbaar geen bal goesting in en het hoeft
echt allemaal niet zo. Als dat wel zo zou zijn dan zouden jullie allang de macht hebben overgenomen over je eigen leven. Of jullie zouden tenminste gedreven dag en
nacht op zoek zijn naar de waarheid !! Maar dat gebeurt niet. Nu, het feit dat je dit
boek leest is natuurlijk een stap in de goeie richting, maar ik heb het over de miljarden mensen die er helemaal niet mee bezig zijn en die in hun kantoren geen flauw
benul hebben wat er zich eigenlijk echt op de wereld afspeelt.
Luister naar wat de culturen te zeggen hebben, ze maken evenzeer deel uit van de
wereld waarin jullie leven, jullie cultuur, denk je dat dat zomaar is, toevallig? Pluis
hun verhalen uit en neem tenminste in samenwerking met je fantasie in overweging
wat ze te zeggen hebben.
Stop met als een schaap ‘dat kan niet ! dat kan niet !’ te blaten. Saaie piet.
Volgens de Andes-legenden kwamen de grote steenblokken uit de steengroeven in
de bergen ‘uit eigen beweging of bij trompetgeschal ’ naar beneden en gingen zij zelf op het
terrein staan ‘. Over de Maya-stad Uxmal, die met haar tempels de Aardse weerspiegeling is van bijna een hele dierenriem, en in het bijzonder over de Tempel van de
Tovenaar vertellen de legenden ‘dat deze op wonderbaarlijke wijze in slechts één nacht werd
opgestapeld door een dwerg met magische krachten die alleen maar hoefde te fluiten, waarna de
zware rotsen op hun plaats gingen staan. ’
Wat vindt U er zoal van? Of de legende over de megalietenstad Nan Madol op het
Micronesische eiland Pohnpei dat werd gebouwd door de tovenarij van Olosopa en
Olosipa, de god-koningen die de stad stichtten: ’Door hun magische bezweringen vlogen de
grote steenmassa’s één voor één als vogels door de lucht en gingen zij zelf op hun plaats staan. ’
Waarom ook niet !
Waarom zouden ‘primitieve mensen’ zoiets vertellen denk je? Om interessant te
doen? Of voor het geld en de roem? Neen! Zo zouden jullie het doen en dat is
meteen ook de reden waarom jullie het niet willen geloven, omdat je, vanuit je eigen
perspectief denkt dat hun beweegredenen niet zo zuiver op de graat zijn. Je kent
alleen datgene wat je zelf het meeste hanteert, natuurlijk. Het zal je misschien verbazen maar er zijn ook eerlijke en oprechte mensen op dit ondermaanse. Zelfs op
blote voeten. Zij vertelden alleen wat ze zagen en wat de waarheid was. Jullie kennen
alleen nog niks over de samengebundelde kracht van de geest, dat is alles. Ach, het is
hier ook zo dicht, zit er maar niet over in. Probeert u maar eens de Moai’s, de naar de
hemel starende beelden op het Paaseiland die tot wel 90 ton wegen, te vervoeren en
op te trekken. En als U daarmee klaar bent en nog niet moe genoeg bent zal je ze
nog moeten ’kronen’ met een kegelvormige kroon van nog eens 6 ton. Als je het zo,
met je blote handen, wil doen zal je lang bezig zijn. De vele legenden van het Paaseiland winden er nochtans ook geen doekjes om. Er wordt heel zakelijk in verklaard
dat de moai’s werden vervoerd en opgericht door de kracht van ‘mana’. Letterlijk:
’Tovenarij’, de bovennatuurlijke kracht die de oude Egyptenaren ‘Hekau’ noemden.
Deze Paaslegenden vertellen dan weer over een periode in een ver verleden toen
grote tovenaars wisten hoe ze de standbeelden met ‘woorden uit hun mond ’ moesten
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vervoeren. De tovenaars maakten gebruik van een ronde steen, de Te Pito Kura, ’
waarmee zij hun mana-kracht concentreerden en dan de standbeelden het bevel gaven zich voort te
bewegen d. w. z. te gaan lopen of door de lucht te bewegen. De mensen moesten hard werken aan
het houwen van de moai’s, maar als zij gereed waren verschafte de koning hen de mana om hen te
vervoeren. ’
Voor wat hoort wat.
Soortgelijke verhalen vind je ook in Egypte. Merk dus op dat het hier nog altijd gaat
over culturen die zogezegd niets met elkaar te maken hebben, zowel in tijd als in
ruimte.
Voor veel mensen, en niet in het minst voor de orthodoxe archeologie en geschiedkunde is het onmogelijk wat hier staat geschreven en wordt het dus op hoongelach
onthaald. Toch hebben jullie er na veelvuldig onderzoek vanuit andere hoeken een
term voor bedacht: ‘Telekinese’; het vermogen om objecten te verplaatsen louter
met de kracht van de geest.
Als ik je zou vertellen dat jullie allemaal 24u op 24u aan telekinese doen zou je waarschijnlijk vragen: Hoedatzo?
De Kracht waar we het hier over hebben is geen andere dan diegene die je dagelijks
gebruikt om te bewegen, hoor. Strek je arm maar eens even vooruit, loop een rondje en smeer een boterham. Voilá. Magie. Je hebt onnoemelijk veel bewogen met
geestkracht in enkele momenten tijd en je hebt allerlei indrukken opgedaan en
andere dingen, mensen, beïnvloed. Hoezo, flauw? Mensen die volledig lichamelijk
verlamd zijn dromen hiervan ! Nogmaals je bent niet je lichaam, je bent een superkracht die dat lichaam doet bewegen, als een poppenspeler. Als je ‘doodgaat’ laat je
die pop toch levenloos achter? Als een kind dat na een paar uurtjes spelen er genoeg
van heeft en de pop laat voor wat ze is en ergens anders iets nieuw gaat spelen. Je
moet alleen leren om bewust je kracht te richten en te bundelen om dingen te verplaatsen. Voor de spelmeesters was dit een koud kunstje aangezien ze hier al veel
ervaring in hadden. Het ontwerp zat al in hun hoofd en de bouwwerken die jullie
kennen zijn een uitdrukking van een idee, op een paar tellen gemaakt en als één van
jullie bij deze scheppingsdaad als een verloren toeschouwer aanwezig zou geweest
zijn zou je met verstomming geslagen worden toen de megalieten je om de oren
zoefden, terwijl ze in één grote dans een wereldwonder vormden. Zonder handen,
moeder. No sweat.
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5. 01
Je denkt misschien, nu je dit verhaal over de einddatum en de komende planetaire
ascencie hebt gehoord, dat het er deze keer om zal spannen en dat het erop of eronder is. Misschien lukt het, misschien lukt het niet. God of de duivel, wie zal er winnen? Alles hangt immers af van de 144. 000. Toch? Ja en neen. Zie je, als je een film
op de video terugziet en je kent hem na x-aantal keer bijna van buiten dan weet je
welke passage er volgt op een andere. De film veranderd er niet door gewoon
omdat jij hoopt dat Cheryll deze keer het lef zal hebben om Jack te verlaten. Nop!
De twee gaan gewoon ellendig door. Zo is het ook met de komende gebeurtenissen.
De nieuwe cyclus bestaat ál. De Aarde is al, ergens in space, geascendeerd naar een
hoger niveau, er is al een happy-end voor de Aarde en haar bewoners, de nieuwe
meestercyclus is ook al ergens geëindigd om een nog nieuwere te beginnen en
ergens is Hitler allang terug wakker geworden en kleuterleidster geworden ,enz. . .
enz. . . Het scenario van het leven staat al eons vast, gewoon omdat het weerspiegelingen zijn van wat er bestaat. Zo wilden jullie en wij het in deze fase van het leven
als Opperste Schepper (want dat zijn we nog steeds allemaal) doen, dus zo zullen we
het doen. Het zijn de attracties die het dichtst in de buurt liggen. Dus het is geen
kwestie van of het gaat lukken of niet. Tuurlijk gaat het lukken, wat dacht je? Al die
moeite voor niets? Het is eerder een kwestie van wie er bij gaat zijn. Geen angst, ik
zal hier niet beginnen te zeveren zoals zovelen over volkorenUitverkorenenvolkerenquornburgers want zo racistisch ben ik niet. Iedereen is uitgenodigd, daar niet
van.
Neen, het heikele punt is of je erbij zal zijn of niet. Zie het als een filmscenario dat
we hebben geschreven en jullie zijn de acteurs. We zoeken nog een heleboel volk
om de ontbrekende rollen van verdwaalde lichtjes die willen veranderen in te vullen
en nemen een auditie af. Net als bij een echte auditie voor een film mag iedereen
proberen. Als je goed genoeg bent mag je meespelen, anders, sorry, maar je bent
nog niet volwassen genoeg om net datgene neer te zetten wat we zoeken. Of er nu
voldoende goeie acteurs zijn of niet, het filmscenario blijft bestaan en de regisseurs
gaan gewoon door tot ze genoeg mensen bijeen hebben om te beginnen draaien.
Maar die film, die komt er sowieso. Zie het zo: voor de komende gebeurtenissen
zijn nog massa’s vacatures vrij. Er zijn genoeg rollen voor wie dan ook om er iets
moois van te maken. Maar of je mee met ons in de nieuwe cyclus zal wonen of niet
hangt niet van ons af. Wij leveren enkel de rollen, de vacatures. We zeggen: ’voilá,
meine dammen und herren, dit is de situatie, wat denkt ge ervan?’ Het is aan elk van
jullie om voor jezelf te beslissen of er wat van in huis zal komen voor jou.
Vandaar het voorbeeld van de dekselse stoomtrein die op je staat te wachten. Op
een gegeven moment vertrekt hij gewoon, met of zonder jou. Als jullie geen snars
van dit, toegegeven, waanzinnige verhaal geloven is dat jullie keuze en dan wordt
dat gerespecteerd, maar de open vacatures worden sowieso dan toch door anderen
opgevuld, want de Aarde moet en zal op dit punt in tijd en ruimte, op dit punt in de
film, bevrijd worden, daar kan je donder op zeggen. Je kan dit allemaal als baarlijke
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nonsens afdoen. Dat is je goed recht, maar het is natuurlijk ook wel een enorm risico dat je dan neemt. Stel dat het toch eens allemaal waar is. Ik vertel je dit allemaal om
de druk wat van de pan te halen, want anders zou je, gevangen door het idee van erop
of eronder, gestresseerd kunnen geraken, en geloof me, dat leidt alleen maar van
kwaad naar erger. Als je niet op voorhand al genoeg informatie zou hebben en een
garantie dat het 100% zal lukken, zal je het waarschijnlijk niet willen doen. Je zou zo te
gefixeerd geraken op de vraag of het wel zal lukken of niet en de daarbijhorende groeiende onzekerheid zal uiteindelijk er, ironisch genoeg, voor zorgen dat je de pedalen
kwijt geraakt. Je zou constant (moest je dit boek geloven) jezelf afvragen of het geen
op voorhand verloren zaak is als je er effectief voor kiest. En dat willen we niet. Dat
zou inderdaad zonde van je moeite zijn. Het is al gelukt, simpelweg omdat we al sinds
mensenheugenis (ook dat is relatief) als familie van licht naar de Aarde zijn gekomen
om het ascensiePlan in werking te zetten. Daarom is het al gelukt. Je zou je pas echt zorgen kunnen beginnen maken als we dat niet hadden gedaan en gewoon thuis waren
gebleven. Maar dan had je dit boek ook niet kunnen lezen. Als jij beslist dat het voor
jou zal lukken, dan zal het zo zijn. Amen. Daar heeft niemand dan ook nog wat mee te
schiften.
Jouw grootste uitdaging nu is voor jezelf uit te maken of je dit boek gelooft of niet.
En onthoud in godsnaam dat het allereerste wat je hoeft te doen is. . . niks. Ontspan,
relax. Anders zal je nooit helder worden en hoor je niet wat de spirituele wereld en je
omgeving je allemaal wil vertellen. O. k, er zal wat moeten gewerkt worden, so
what? Neem er je tijd voor, richt je naar 21/ 12/ 2012, doe wat ervoor nodig is en
vooral: geniet ervan. Dat is nog je beste inkomstbewijs en garantie. Het beste is nog
altijd als je op een Dean Martin-achtige manier, een ultra-dry Martini los in de pols
en een Luckie scheef in de bek bungelend, ogen op half zeven, op het Feest komt
aanzwengelen en iets mummelt in de stijl van ‘ het kan Nu beginnen. ’ Probeer het
zo eens. En als het je deze keer allemaal niet zo interesseert dan probeer je toch binnen een paar miljard jaar opnieuw?! Ooit moet je toch eens die Meestercyclus verkennen, daar kan je moeilijk omheen.
Het kan zijn dat er veel mensen zullen sterven de komende tijd maar dat wil niet
automatisch zeggen dat ze dan ook definitief niks meer met Aarde zullen te maken
hebben en dat zij de ‘losers’ zijn. In dit spel zijn er alleen maar winnaars. Het kan
goed zijn dat ze voor hun geboorte ervoor hebben gekozen om in deze tijd wat lesjes te komen leren om dan op een bepaald ogenblik, als het té heftig wordt en ze er
nog niet klaar voor zijn om genoeg stand te houden, de plaat te poetsen en te ‘sterven’ om dan lekker veilig toe te kijken vanuit de astrale velden rondom de Aarde.
Dat kan een goeie keuze zijn. Als degenen die er voor hebben gekozen om te blijven
en voor de rest zorgen, klaar zijn met hun werk en de kust veilig is, zullen die wezens
gewoon terug geboren worden op Aarde. Weet ik veel als wat. Als boom of rots of
weer als een mens om dan weer nieuwe lessen te leren. Weer anderen (mensen die je
nu vb. gewoon op straat of op kantoor ziet) zullen dan weer naar andere sterrenstelsels gaan, naar hun eigen werelden waar ze vandaan komen (het zijn een soort ’toe-

153

1

risten’ nu op Aarde) om datgene wat ze gezien en geleerd hebben in hun eigen systeem in te brengen en te vertellen, bewust of onbewust, aan de wezens daar. Aarde
nu is als een gigantische bar-scène, zoals in Star-Wars, op één of andere kruispuntplaneet waar vele rassen samenkomen. Alleen weten er relatief weinig mensen dit.
Dat komt omdat we min of meer dezelfde vorm hebben in tegenstelling tot de
makkelijk te herkennen verschillende wezens uit Star Wars. We hebben allemaal ons
mensen-pak moeten aantrekken om hier te zijn, dus niemand weet op het eerste
zicht waar je vandaan komt. De perfecte vermomming. Dat kan ook een voordeel
zijn natuurlijk. Ieder met z’n hoogst persoonlijke agenda in deze unieke tijd. Je loopt
hier als mens rond omdat we dat nu eenmaal zo hadden voorzien. Dat waren de rollen van het script. Er zijn miljarden mensen-rollen voorzien omdat er zo lekker veel
geleerd kon worden en elke ziel die dat wenst kan een kijkje komen nemen mits hij
het pak aantrekt, daarna trekt hij of zij het weer uit, of blijft erin en bouwt het verder uit in zijn evolutie, naargelang gewenst. Wat ook de wens van je is, het is dezelfde als van ons ontworpen spel. Het lijkt alleen maar zo alsof wij hier de enigen zijn
in het bestaan die bepalen wat er gebeurt, alsof jij er niets in te zeggen hebt, maar
dat is echt niet zo. Wat jij wil doen, is wat wij hebben ontworpen en dat, vanuit een
nog hoger niveau gezien, is juist datgene wat jij wenste dat wij zouden ontwerpen.
Maar jij zijn wij en wij zijn jullie, jij.
In zekere zin voldeden wij aan jou wensen toen je het relatieve wilde verkennen.
Wij hebben het alleen maar in spelvorm gegoten. Wij hebben het subtropisch
zwembadparadijs ontworpen waarin je kan zwemmen, maar aangezien ik jij ben en
jij ik, wil dat dus zeggen dat jij, vanuit het absolute (waar je superbewust was en dus
niet te vergelijken met wie je misschien nu bent) ons ‘inspireerde’ om het zus en zo
te doen. Aangezien ons ontwerp volledig intuïtief ging volgden we hondstrouw de
instructies op. Dat wat jij wilde wilden wij dus ook en het leek ons allemaal een prima idee, anders zouden we het zo niet ontworpen hebben. Het was echt één grote
samenwerking op het allerhoogste niveau, alleen bezitten we daar allemaal nog
maar weinig herinneringen aan. Althans in het verstand. Maar ik denk dat het ons
aller gevoel is dat dit wel meer dan een beetje herkent. Daarom is dat wat er zal
gebeuren , wat het ook is, ook dat wat jij wil. Who cares, anyway? ‘T zal op een dag
wel eens allemaal kristalhelder worden. Zie het echt als gewoon het volgende punt
(zoals het lezen van dit boek er ook eén is) op je evolutionaire weg. Het lijkt een
beetje ingewikkeld maar dat is het echt niet en als je het eenmaal snapt is het, zoals
altijd, eigenlijk heel simpel. Er zijn wezens die de intelligentie hebben om zich
meteen van hun sterrenthuis naar hier te ‘stralen’. Eerst te de-materialiseren via de
kracht van de geest-bzzzt- om daarna ergens in één of andere woestijn -bziejoewiet-onopvallend terug gemanifesteerd te worden. Zulke wezens zijn zich natuurlijk superbewust van wat er gaande is. Anderen komen naar hier via een incarnatie
(zo doen de meesten het) om het zich later weer allemaal te herinneren. Weer anderen landen hier in ruimteschepen in andere dimensies. Mogelijkheden genoeg. Maar
velen zullen ook vertrekken zoals ik net heb beschreven. Ze zullen even van het
speelveld gaan, plaatsnemen op de tribunes (bijna letterlijk) en toe zien. Wat ik je
brom.
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Hoe ga je nu in godsnaam ooit te weten komen waar jij voor je geboorte voor gekozen hebt? Simpel. Kies en je zal het weten! Dat wat je écht wil doen zal datzelfde zijn
wat je toen van plan was. Je zal wel voelen wat het is. Het is dat wat je spontaan en
van nature uit graag doet en je geen moeite kost. Als je hart opspringt van het idee
om mee de Aarde te bevrijden, nou knul, dan heb je ’t gevonden, me dunkt. Als je
heel graag wil maar allerlei flauwe excuses verzint om het maar zo te laten omdat je
bang bent, dan heb je nog wat angsttransformatiewerk voor de boeg en zal je duidelijkheid moeten krijgen hierover. En als het je allemaal niets zegt dan was je in de
eerste plaats dit boek niet aan het lezen of toch zeker niet al zover erin gevorderd en
lag het allang bij het oud papier.
De Puzzel
Heel het spel werd ontworpen op de volgende manier: net als grote kunstenaars
hadden we min of meer eerst een idee dat op een regenachtige woensdagmiddag
kwam aangewaaid, rechtstreeks afkomstig van het Absolute, en langzaam maar
zeker werd het hele beeld duidelijk van wat we wilden, of eigenlijk moesten creeëren. We wisten van het begin dus wat we wilden maken, wat er moest gebeuren. We
hadden het totaalbeeld voor ogen, nl. datgene wat er zichtbaar moest worden op
het einde en om tot dit eindresultaat te komen zijn we dit beeld in stukjes gaan kappen. Net zoals je een puzzel maakt, je eerst de foto neemt en dan er duizend stukjes
van snijdt, die goed ondereen rommelt, in een doos steekt, terug uitschud en dan. . .
puzzelen maar. Net zoals bij een grote puzzel leggen is de moed je dikwijls in de
schoenen gezakt en dacht je dikwijls waar je eigenlijk in godsnaam mee bezig was
(‘had je niet iets beters te doen?’ dacht je ) en je wou het dikwijls opgeven maar uiteindelijk kan je niet mislukken want het beeld is er. Het lag van meet af aan al vast.
Het uiteindelijke ontwerp. Zo zijn we dus bij het opstellen van het spel vertrokken
van het oorspronkelijke beeld (het beeld wordt zichtbaar in 2012), het beeld dat je ook
ziet op de doos als je de puzzel koopt in de winkel, en gingen we terug . . . . We lieten
het hele eindresultaat letterlijk verdwijnen onder een dikke mistlaag. We ontbonden
het, brokkelden het stukje voor stukje af. Zo wordt duidelijk dat het vormen (leggen
van de volledige puzzel) van het grote beeld uiteindelijk een gevolg van een uiteindelijke oorzaak (actie) is. Het leggen van het allerlaatste puzzelstukje. En die oorzaak
was dan weer het gevolg van een andere oorzaak, wat dan ook weer het resultaat was
van een nog eerdere oorzaak of gebeurtenis, enz. . . Zo wisten we precies wat leidde
tot wat. Als je dit doet gebeurt er dit en daardoor ontstaat er die gebeurtenis. . . De
grote delen, zoals duizenden jaren lange wereldbeschavingen, werden van elkaar
gescheiden (poolverschuivingen), die tijdperken werden op hun beurt verdeeld in
kleinere brokken (vb. verschillende heerschappijen) en brokjes, allemaal los van
elkaar, tot we uiteindelijk, helemaal aan het begin van de cyclus, het spel, al de afzonderlijke ingrediënten hadden (en dat was me een hoop), alleen nu los van elkaar,
maar met de stellige zekerheid dat ze allen bij elkaar horen en dat ze samen één
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geheel vormen. Als een videofilm die je helemaal terugspeelt hoewel een volledig
volgens de gebruiksaanwijzing gemaakt modelvliegtuigje dat je helemaal uiteenhaalt misschien een beter voorbeeld is. Het was alsof we van de volledige gelegde
puzzel eerst 1 stukje wegnamen en dat zorgvuldig noteerden en nummerden. Daarna namen we een tweede stukje weg en ook hier maakten we een aantekening van en
vermeldden we dat het leggen van dit stukje automatisch zou leiden naar dat allerlaatste stukje (dat we dus eerst wegnamen) en dan een derde, en een vierde, enz. . .
totdat alle stukjes weggenomen waren en er als gevolg daarvan een heel majestueus
plan was opgetekend hoe je ze allemaal terug precies in elkaar moest laten passen.
Dat was de blauwdruk. Het oerplan (voor dit Universum), dat nog steeds in onze heilige archieven met de grootste zorg wordt bewaard (zelfs vb het ‘schrijven’ van dit
boek door mij en het ‘lezen’ ervan op dit moment door jou is ergens in die blauwdruk terug te vinden, geloof het of niet). De evolutie van het spel bestaat er dus in
om al die stukjes terug aan elkaar te lijmen. En zo geschiedde. . .
Langzaamaan werd alles terug naarstig aan elkaar gepuzzeld. Triljoenen speelden
mee. Het is datgene waar wij en jullie allemaal op dit moment mee bezig zijn. Net als
met een puzzel werk je meestal aan één grote brok, en als je het gevoel hebt dat die
zowat af is, en je even strop zit, leg je dat opzij voor later en begin je aan een nieuw
stuk beeld. In een nog later stadium zie je dat die twee bij elkaar kunnen worden
gebracht d. m. v. een derde midden-brok waar je aan hebt gewerkt en, kwak! je hebt
een serieus beeld bij elkaar gepuzzeld. En zo ga je verder tot het af is. Zo kreeg het
hele Universum vorm. Waar dan ook. Ongelooflijk veel verhalen en levens en
beschavingen groeiden en groeiden en kwamen ik contact met andere delen van
datzelfde universum. Ogenschijnlijk is dit een zeer chaotisch, onsamenhangend
proces, en toch! Toch zit hier een goddelijke ‘bepaalde’ chronologische volgorde in.
Een heel mysterieus in elkaar passende volgorde. Eigenlijk is het pure creativiteit, ook
al staat er vast wat je gaat krijgen. Je doet iets met een hele hoop ingrediënten. Net
zoals je een hele menu in kookboek hebt staan. Het boeiende ligt ‘m in het doén. De
ingrediënten zijn er al, maar de uitdaging zit ‘m in het zo juist mogelijk in elkaar passen van de elementen, in de juiste volgorde. En er plezier in hebben, natuurlijk. Het
werkt niet volgens de logika van het verstand maar volgens de logika van het gevoel.
Volgens je goesting. Als een spelend kind, volledig intuïtief, leg je de puzzel tot hij af
is, op een goddelijke nonchalante manier laat je alles volgens je gevoel ineen passen
zonder er eigenlijk met je verstand bij stil te staan. Als een drumsolo van Mitch
Mitchell. Je láát het gebeuren. Enkel dan is het juist, zoals bedoeld in de archieven.
Zonder al te veel na te denken want dan loopt het mis. Het is iets wat je gewoon
doét. En dat is nu net het magische van de zaak. Je flikt het ‘m toch altijd weer, hoe
dan ook. En jullie denken dat je niets waard bent, komaan zeg. Zie eens wat je kan!
Je legt de puzzel en maakt hem af. En dan ga je een kopje thee zetten en feliciteer je
jezelf over je gedane prestatie. Zo is het met deze cyclus niet anders. Zoals het de
bedoeling is van dit evolutionaire leerspel worden de stukjes teruggelegd in orde
van belangrijkheid. De eerste stukjes stonden voor zeer essentiële basisstappen die
je onder de knie moest krijgen. Net zoals je een peuter niet meteen achter de knuppel in een cockpit van een boeïng 747 zet. Hij moet eerst leren kruipen, stappen en
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dan lopen. Naarmate de puzzel (of het spel) vorderde kregen de stukjes een ander
karakter, andere kleuren, en vertegenwoordigden ze allerlei diepere emoties, pijnen,
angsten enz. . . De beproevingen werden duidelijker en harder, duisterder, maar
tegelijkertijd werd je ook almaar volwassener omdat er bij elke pijn, en dat moet je
echt geloven, een bijpassend geneesmiddel was inbegrepen. Een inzicht. In elke pijn ligt een
potentiële genezing, een kans, maar jammer genoeg werd dit veelal over het hoofd
gezien. De laatste stukjes lijken misschien de moeilijkste maar vergeet niet dat je
ook al tonnen ervaring achter de rug hebt waar je moeiteloos op kan voortbouwen
dus kunnen het ook, met een beetje goeie wil, de gemakkelijkste worden. Het zullen
de gemakkelijkste worden als je eenmaal tot het besef bent gekomen dat je effectief
een puzzel aan het leggen bént en dat het er, zo als je merkt aan het einde van een
puzzel, naar uitziet dat het echt bijna gedaan is. Op het einde van een puzzel breek je
meestal niet meer je hoofd zoals in het begin maar wordt het allemaal heel duidelijk
en gemakkelijk. Maar je moet weten waar je staat natuurlijk. Je dient goed te beseffen waar je nu eigenlijk allemaal mee bezig bent. Het gaat er om om het hoofd cool
te houden, zeker nu. Totnutoe is het alsof de wereld een puzzel ineen heeft gelegd
maar: geblinddoekt. Net zoals de figuren op de grafplaat van Palenque bij de maya’s.
Jullie weten niet echt wat je nu allemaal aan het doen bent en waar het toe leidt. Het
is alleen maar fairplay natuurlijk dat je na zoveel beproevingen ook effectief wordt
ingelicht waar je nu al die tijd in godsnaam mee bezig bent geweest. Dit (deze inlichting hieromtrent) is als één van de laatste stukjes aan jou overhandigen zodat je zelf
(weeral) het plaatje kan vervolledigen. Jullie blinddoek wordt nu afgedaan en, o verassing, het blijkt dat je een ongelooflijk beeld van jezelf ineen aan het puzzelen
bent, teneinde je-zelf echt te kennen en, onmiskenbaar, ben je blijkbaar de laatste
stukjes aan het leggen. Je bent eigenlijk een gebruiksaanwijzing van jezelf ineen aan
het puzzelen die je zal helpen op je verdere reizen door de eeuwigheid en die je zal
garanderen dat je je evenwicht eindelijk zal kunnen bewaren in de ergste stormen en
waardoor je nooit of te nooit meer zult verdwalen omdat je thuis bent gekomen en
dat ervoor zal zorgen dat het eindelijk allemaal eens de moeite waard gaat worden
en dat je plezier beleeft i. p. v. ellende. Dit eindelijk allemaal te weten komen stemt
je, tegen alle verwachtingen in, buitengewoon hoopvol. Jullie zitten, als planeet, allemaal, zonder enige uitzondering, in het allerdonkerste uur van jullie geschiedenis,
van jullie bestaan! Laat daar geen twijfel meer over zijn, maar er is licht aan het einde
van de tunnel. Jawel schatten. Wat komt er meestal na het donkerste uur? Juist! De
dageraad (Het zou je toch eerder verbazen moest het morgen, als je opstond,
gewoon nacht blijven, en dit voor onbepaalde tijd). Je hebt nog een paar stukjes te
leggen en je bent nu, aan het einde van de cyclus van zelfverkenning en ervaring,
wijs en intelligent genoeg om ze met het gemak van alle werelden,vol vertrouwen, in
de juiste volgorde op z’n plaats te leggen en het oorspronkelijke beeld te completeren. Het beeld dat er telkens tevoorschijn komt is niet materieel van aard. Het is
etherisch, het is bewustwording. Innerlijk weten. Kunnen zien wat je daarvoor niet zag.
Het gaat om het bewustzijn. Wie je daardoor bent geworden. Dat is wat het je uiteindelijk oplevert en de uiteindelijke, eerder verborgen, reden waarom je de puzzel
legt. Wat je hebt geleerd. Dat is de prijs. De rest zijn maar rekwisieten om dat te
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bereiken. Bewustzijn is de ware rijdom die je wil. Als de hele puzzel is gelegd en je
het beeld ziet, ervaar je dat in het ‘nu’. In een bepaald moment. De rest (wat je
ervoor moest doormaken om tot dit punt te komen) was natuurlijk belangrijk, maar
uiteindelijk doet het er ook niet meer zo toe. Je blijft niet stil staan bij het verleden.
En daardoor verdwijnt alle opgedane ellende in één klap. Het gaat nu om het beeld
wat je hebt gelegd en er duidelijk wordt wat de volgende stap met deze nieuwe kennis is. Moest je twijfelen aan het feit of je wel een spel aan het spelen bent, of je al
die levens lang wel een puzzel ineen legde zal ik je dit vragen: waar denk je anders mee
bezig te zijn? Het feit dat je hier bent en vanalles meemaakt wil zeggen dat je leeft en
dat je met iets diepers, allesomvattenders bezig bent, ook al ‘lijk’ je vast te zitten in
een roemloos baantje, toch maakt dit zeer zeker deel uit van je grote bewustwording. Het feit dat je je afvraagt hoe je in godsnaam deze maand weeral de eindjes aan
elkaar zal knopen en wat je met die belastingsbrief wil doen impliceert automatisch
dat je met een proces bezig bent waarbij het de bedoeling is dat je stap voor stap
intelligenter wordt en je duidelijkheid verkrijgt over je leven. Juist daardoor. Door
ervaring. Door confrontaties en door je vragen te stellen. Zelfs als je iets heel banaals
doet, zoals vb heel zelfzeker een ei breken in een schaal en zonder morsen ondereen
klutst, leer je en genereer je kracht en bewustzijn. Daarom zijn het kansen. Kansen
in werkkledij. Vlucht er niet van weg, verwens het niet maar doe er wat mee. Overweeg, in tegenstelling tot wat je normaal doet met betrekking tot het betalen van
sommen aan anderen, eens een andere weg. Een alternatief. Door confrontaties en
de bijbehorende potentiële maagzweren, krijg je er genoeg van en wordt je bereid
om datgene wat je graf zal worden, of wat je gewoon echt niet meer dient en waar je
allang genoeg van hebt, definitief, als een ware god/in opzij te schuiven en achter te
laten. Je zou de oorzaken die er voor verantwoordelijk zijn dat je mensen aantrekt
die je dwingen een bedrag te betalen aan hen, kunnen ellimineren door beperkte
gedachte-overtuigingen hieromtrent te transformeren zodanig dat je geen rovers
meer aantrekt. Zo groei je, en dat was ook alweer de bedoeling. Je bent bezig hoor,
lig er maar niet wakker van. Constant. Je groeit naar een stadium waarin je zal zeggen: Fuck off! Ik doe het NIET! Ik doe liever wat anders. Dit zijn de concrete zaken
als ik het heb over een puzzel leggen waarbij je een totaalbeeld bekomt. Het totaalbeeld was, zoals oorspronkelijk ontworpen, de ‘waarheid’ over jullie, de bedoeling.
Datgene wat versluierd was en wat jullie compleet zijn vergeten. Het is het mooiste
van al, en dus zorgvuldig tot op het laatste gehouden. Het ultieme besef van dat wat
is en wat jullie allemaal erg goed kennen. Te simpel voor woorden eigenlijk. Waarheid is de waarheid en eens je die hebt gevonden laat je die nooit meer los omdat dat
al dat andere gezeik dat de waarheid pretendeerd te zijn overstijgt. Dan weet je het
wel en wil je enkel meer vanwaar dat vandaan kwam. Dus uiteraard draagt dat oorspronkelijke idee, het doel van het spel de ultieme frequentie. Dat is altijd de liefdesfrequentie. Het is een gevoel. Een gevoel van geluk. Dat wat ‘is’ maar wat je bent
vergeten. Datgene wat je uiteindelijk, no matter what, wil. Datgene waar je niets
meer aan hoeft te veranderen en wat van zichzelf volmaakt is, af is. Niet meer of
niet minder, Yess sir. De waarheidsfrequentie die met glans alle leugendetectoren
tilt zou doen slaan. Dus met het terug gaan, met het ontwerpen van het spel werd
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die frequentie lager en lager en lager tot er uiteindelijk alleen duisternis was. Stel je
dit voor. Het licht was gehuld in duisternis. Tja, ’t klinkt een beetje paradoxaal, ik
weet het, maar toch is het zo. Datgene wat is, is er gewoon, en zal er altijd zijn.
Alleen was het niet meer zichtbaar. De waarheid is er altijd, zij het dikwijls verhuld,
totdat de sluier wordt opgelicht. Het is nu alsof jullie in één van jullie prachtig ingerichtte huizen in het donker zitten. Het is gewoon donker in de kamer, maar dat wil
hoegenaamd niet zeggen dat de kamer of het hele huis met alle spullen erin, weg is
of gewoon niet bestaat. Het wordt gewoon weer zichtbaar als je het licht aandoet.
Als je kiest voor het licht (omdat je dat nodig hebt en omdat dat nu eenmaal praktischer en intressanter is ). En dat is altijd een bewuste keuze. Niemand slaat in paniek
als hij na een avondje uit terug in een onverlicht huis binnenstapt want je weet automatisch de oplossing: knip! en je ziet terug wat je zegt. Gezellig. Dit is natuurlijk
heel eenvoudig maar het is een goed voorbeeld voor hoe het er in jullie echte leven
aan toegaat. Dan verkeren jullie weer plotseling terug wel in een hopeloze onverlichte
situatie, totaal niet beseffend dat er altijd een oplossing is ingebouwd. Er is ten allen
tijde, waar dan ook, de mogelijkheid om gelukkig en verlicht te ZIJN. Maar jullie denken nu eenmaal dat dat niet zo is en daarom is het alsof het niet zo is. Wat wel erg werkelijk kan ervaren worden, zoals je wel merkt. Maar het IS niet zo. Het is ZO. Snap
je’m?. . . mmmh. . .
De donkere sluiers zijn de afwezigheid van de liefdesfrequentie. Dit impliceert daardoor automatisch dat bij het spelen, het puzzelen, de frequentie almaar verhoogd.
Door het spelen zelf. Dat is dus het goeie nieuws. Het is eigenlijk een goeie spelfactor. Vanaf dag 1 dat je aan deze situatie in de duisternis begon (eonen geleden dus),
dag na dag,verhoogde ook jou frequentie in bewustzijn. Daardoor zou je op dit
punt in het spel genoeg kracht, moed en energie moeten hebben verzameld om de
allerlaatste stap te nemen. De frequentie verhoogt constant. En zo zal het altijd verder gaan, alleen zal je met de nieuwe cyclus ‘bewust’ meestromen met die immer
verhogende frequentie. Het is 1. D. w. z. dat je dan groeit, stroomt, leeft, ervaart in
vreugde. Dit in tegenstelling tot de afgelopen tijd, gewoon omdat je er niet van
bewust was wat er gaande was en je daardoor zelf voor je eigen ongeluk verantwoordelijk was (wie anders? ). Je liep jezelf danig voor de voeten en je wist het niet.
Daarom was je altijd kwaad op de anderen. Ook dat moest je leren inzien natuurlijk,
dat je altijd en overal, wanneer dan ook, zelf verantwoordelijk bent voor wat er
gebeurt in je leven. Niemand, echt niemand anders. Niet voor de meeste dingen
maar VOOR ALLES! Als je dat eenmaal begint te snappen en ernaar begint te leven
mag je jezelf volwassen beginnen te noemen. Totdan ben je een stevig uit de kluiten
gewassen kind dat perse doet alsof hij of zij volwassen is. Het is zeker niet zo dat je,
omdat je vb. 70 jaar oud bent, dan per definitie ook volwassen bént. Er zijn vele 70
plussers die nog steeds in het kindstadium staan, ook al denken ze natuurlijk van
niet. Ze gaan dan omwille van hun ‘hoge’ (wat heet) leeftijd, met alle geweld het
respect af willen dwingen van jongere mensen, gewoon omdat ze er zelf helemaal
niet zeker van zijn dat ze dat zo ook wel zullen krijgen. Ze hebben perse het respect,
de goedkeuring en toestemming van anderen nodig, gewoon omdat ze nooit hebben geleerd om zichzelf gedurende hun voorbije leven te eren en te respecteren. Als
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dat wel zo zou zijn zouden ze nooit ziek zijn geworden, of bang of zwak en onzeker. .
. oud, dus. . . dan worden vele oude mensen chagrijnig en spannen net daardoor het
net steeds dichter om zich heen aan totdat ze er helemaal in verstrikt raken. Wees
begrijpend voor deze mensen, veroordeel ze niet en besef ook dat, eens een bepaalde leeftijd gepaseerd, het veel minder evident is om een jarenlange levensstijl zomaar eventjes te veranderen. Dit in tegenstelling tot jongere mensen die minder jaren
van conditionering achter de rug hebben en waar de gewoontegroeven nog niet zo
diep zijn. Voor oudere mensen is verandering natuurlijk evenzeer mogelijk dan
voor iemand anders, alleen zullen ze misschien ietwat meer werk hebben. De oudere mensen op jullie planeet zijn dikwijls het meest verstrikt in illusie en onwetendheid en na jarenlange onderdrukking van het systeem zijn ze uitgeput geraakt en is
het meestal wachten op de dood. Laat weten dat je ze graag hebt en dat het voor hen
ook mogelijk is om anders te beginnen denken. Help ze (daardoor help je ook
jezelf). Oudere mensen voelen zich meestal erg aan de kant gezet door jullie meedogenloze maatschappij waar je vanaf een bepaalde leeftijd gewoon botweg wordt
afgeschreven. Voel hoe jij je zou voelen als je op een bepaald moment niet meer zou
meetellen. Bij de natuurvolkeren worden de ouderen niet zomaar genegeerd maar
worden ze integendeel hoog gewaardeerd en gerespecteerd om hun leeftijd en hun
wijsheid. Natuurlijk is het een ander soort van wijsheid die je bij hen aantreft t. o. v.
iemand die 80 jaar lang bang en onderdrukt is geweest en in een grote stad leefde.
Misschien eren jullie daarom niet jullie ouderen en stoppen jullie ze weg in zielloze
homes waar ze wegkwijnen en waar niemand het hoeft te zien. Omdat je iets ziet
wat je naar alle waarschijnlijkheid ook zal worden (als je egoïstisch en bang wil leven
zal dat wel lukken) en er daarom maar je ogen voor sluit en doet alsof het niet
gebeurt en het jou niet zal overkomen. Wie wil er eigenlijk echt graag oud worden?
Het is net deze ontkenning die er ironisch genoeg voor zorgt dat je al bezig bent om
ouder en zwakker te worden. Je bent onbewust bang voor iets, op de loop voor iets
(vandaar je flitsende blinkende geldleven) waarvan iedereen er blijkbaar rotsvast
van overtuigd is dat dat nu eenmaal ‘de natuur’ is. Je komt er zogezegd niet onderuit
en tracht er dan maar zoveel mogelijk van te profiteren en hét moment zolang
mogelijk uit te stellen. Geloof me: datgene waar je voor op de loop bent, en dat is
altijd een illusie want er is werkelijk niets waar je ook maar ooit voor zou moeten
weglopen, zal je uiteindelijk inhalen, dat geef ik je op een briefje. De enige manier
om het te doen verdwijnen is ernaar kijken (durf) en de kans waar te nemen die hierin verscholen ligt. Ben je bang voor ouder worden en de dood? Vraag jezelf dan af
waarom. Wat de bedoeling zou kunnen zijn van dit mysterie. Hoe komt het dat je
oud wordt? Waarom verdwijnt die jeugdigheid en die gladde huid en de vitaliteit?
Stop ermee met te denken dat als de ‘knapste koppen op de planeet’ het nog niet
weten, dat jij het dan ook wel zeker niet zou kunnen te weten komen. Ik ben het ook
te weten gekomen, dankzij mijn eigen inzet.
Verander je gedachten over de dood. Maak de bewuste keuze om gewoon niet meer
oud te worden maar wel om fysiek jonger te worden, sterker i. p. v.
zwakker. Kies er gewoon voor om te leven in plaats van ooit te sterven. Je zal zien
dat het werkt omdat je aan al je cellen een nieuw programma invoert. Aangezien jij
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de absolute keizer bent over al je cellen doen zij automatisch, met hun oneindige
intelligentie, wat je hen hebt opgedragen. Ze kunnen niet anders. Wat dat dan ook
moge zijn. Het is allemaal zo krankzinnig. Je viert elk jaar je verjaardag, wat er eigenlijk op neer komt dat je al vanaf de dag dat je bent geboren aan het aftellen bent naar
de dood. Als je 40 wordt denk je: ’Met een beetje geluk kan ik er nog wel 40 bij krijgen. ’ Iedereen is het er wel roerend over eens dat het rond de 80 wel ongeveer
gedaan zal zijn. Leuk is dat. En dan verbazen jullie je erover dat het dan effectief
ook gedaan is. Hoe zou dát nu komen? Zien jullie al enig verband tussen het
moment van je dood en hoe je er gedurende je hele leven, bewust of onbewust,
over dacht? Wij hebben dat verjaardag vieren altijd een onvoorstelbare onzinnige
bezigheid gevonden. What’s the bloody point? Who cares?Als je perse iets wil vieren in je leven, vier dan elke dag dat je leeft door er iets fantastisch van te maken. Jullie willen eigenlijk niks meer met oudere mensen te maken hebben, lijkt het wel. Je
hebt geen ontzag voor iets wat geen kracht meer uitstraalt en kijkt dan maar massaal
de andere kant op. Zo doen jullie nogmaals jullie hypochriete beschaving alle eer
aan. Heb er dan tenminste mededogen mee. Help ze om ze terug een gevoel van
eigenwaarde te geven en laat ze weten dat ze nog altijd meetellen als ieder ander.
Zwak of niet. Ook zij zijn je broers en zussen en ooit waren ze, voor ze hun dromen
afgaven aan het systeem, jonge krachtige, mooie mannen en vrouwen. Jullie noemen ze oude mensen, bejaarden. Alsof het hier om een ander soort van mensen
gaat. Een ras apart. Wij zien dat anders. Het zijn gewoon jonge mensen, net als jij,
alleen is hun kracht uit hun lichaam weggetrokken. Dat is het teken dat er op deze
planeet iets niet pluis is. Laat ze weten dat, als ze nog een beetje in magie geloven, ze
het ooit weer terug kunnen zijn. Beter dan ooit. Een beschaving die niet zorgt voor
zijn ouderen is allesbehalve een verlichte beschaving.
Je gedachten scheppen je ervaringen. ALTIJD en CONSTANT. Je ervaringen
komen niet vòòr je gedachten. Ze komen erna. Dat is de les die je echt onder de knie
moet hebben. Het kan niet en het is ook allesbehalve logisch. Je gedachten over
jezelf creeëren je werkelijkheid. Vindt je jezelf een nietsnut, te dom om het te helpen donderen, dan ervaar je dat zo en maak je je leven tot een ware ramp want die
gedachten trekken allerlei gebeurtenissen naar je toe die je dit nog eens extra zullen
bewijzen. Daardoor zeg je: ’Zie je wel, ik heb altijd pech. ’ Knikt er nog eens gefrustreerd bevestigend op en zo geraak je danig geconditioneerd. Dit maakt een almaar
dieper gegroefd patroon in je immer creeërende onderbewustzijn, dat gewoon niet
anders kan dan de bevelen van zijn meester opvolgen en je nog wat meer doffe
ellende voorschoteld. Vicious. Pas op wat je denkt, beste mensen, want je ZAL het
ervaren, daar kan je donder op zeggen. Zo werkt het echte leven nu eenmaal. Totdat
je dit simpele principe van magie, wat jullie al duizenden jaren is onthouden door
jullie overheersers, begint te snappen en onder de knie krijgt, zal je leven een hel
zijn. Laat het voor je werken. Pluk er de wonderbaarlijke vruchten van want voor
dat doel was het oorspronkelijk ontworpen. Het was zelfs niet ontworpen, het is iets
wat simpelweg is. Wordt terug tovenaars en creeër fantastische werkelijkheden voor
jezelf. Elimineer vanaf nu stap voor stap alle beperkte gedachten die het vlot
gebruik van dit wonderlijke vermogen in de weg staan. Je hebt eigenlijk geen keuze
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meer. Al kost het je nog bloed, zweet en tranen (maak het ook niet té moeilijk voor
jezelf want ook daar heb je weer helemaal zelf de hand in), zie dat je binnenkort bij
de grote tovenaars van de Aarde hoort. Al deze zaken, al deze frustraties die je de
muren deden oplopen, al die dualiteit in je en nog veel meer moest je ervaren in de
puzzel zodanig dat je op een bepaald moment voor jezelf een heel heldere en objectieve keuze zou kunnen maken waarbij je jezelf echt serieus de vraag zou stellen:
’Dient dit mij nu nog of niet? Wil ik dit nog wel of wil ik liever iets helemaal anders?
Wil ik naar mijn werk rijden en een uur in de file staan of wil ik liever met engelen
vliegen naar prachtige plaatsen waar mij een heleboel nieuwe dingen worden
geleerd?’
Die vragen zien en duidelijkheid krijgen over je intenties was een deel van de puzzel.
Ik hoop dat dit hele concept van de puzzel en het ontwerp van het spel je wat beter
de werking van de dierenriem verklaard en dat je ziet dat de evolutie door deze riemen (in heel het Universum), zoals ik al zei, altijd een spectrum is dat van donker
naar licht verloopt. Nooit andersom. Dat is het goeie nieuws. Zo werkte je thema na
thema uit, telkens de sluier van mist een beetje meer opheffend. Het is pas naarmate
je dichter en dichter bij de volledige legging van het totaalbeeld komt dat je zuchten
van herkenning begint te slaan. Je begint je in ijltempo meer en meer te herinneren,
je begint er terug hoop in te krijgen terwijl je die bijna helemaal had opgegeven, je
begint de opwinding tot in je tenen te voelen en met de ene herinnering komt er ook
een andere tevoorschijn. Een hele nieuwe oude verloren wereld zal aan je geopenbaard worden. Op een bepaald moment, zoals nu, begint bewustzijn te groeien
tegen een waanzinnig tempo, als een lopend vuur. Iedereen pikt de nieuwe vibe op
en aangezien jullie altijd als soort tegelijkertijd groeien worden jullie met de dag
slimmer. Het is een razende golf van bewustzijn en licht die jullie nu allemaal overspoelt. Het snel groeiende bewustzijn van degenen op de planeet die hier het meeste, dagdagelijks, mee bezig zijn (de pioniers) veranderen automatisch het bewustzijn
van hun directe omgeving, zonder er zelfs maar iets voor te doen of te zeggen, die
op hun beurt hetzelfde doen, enz. . . totdat het uiteindelijk ook automatisch diegenen bereikt die er nog niet voor open staan en in zware duisternis verkeren. Uiteindelijk, als het merendeel van de mensen het licht beginnen te zien zullen de minder
verlichten, die nu nog de planeet lijken te beheersen, er geen verweer meer tegen
hebben en zich er graag aan over geven. Het zal zijn alsof je de stijfste hark door
kietelen aan het gibberen brengt en alsnog begint te dansen. Het is een allesverlichtende onstopbare kettingreactie. Dit komt omdat jullie allemaal energetisch met
elkaar zijn verbonden. Het één beïnvloedt het andere.
Het spijt me als ik soms wat te langdradig wordt of te veel uitwijd maar ik doe mijn
best om het met mijn beperkte vogelbrein jullie allemaal zo duidelijk mogelijk te
maken.
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Dance to the beat
Het is werkelijk verbazend hoezeer al die cirkels in het universum op elkaar zijn
afgestemd. Aangezien alle cycli op 21/ 12/ 2012 moeten samenkomen is het
logisch dat ze allemaal in dezelfde verhoudingen rond elkaar draaien. Het is misschien
een beetje gek, maar als je van bij het begin begint, nl. De precessie van de Aardas
(de schommeling van die as rond haar middelpunt waarbij ze in 25. 920 jaar één volledige (denkbeeldige) cirkel in de lucht heeft beschreven), zal je zien dat er, aan de
hand van dit gegeven, een rechtstreeks verband is met het feit dat er zoiets is als de
Tao of het pad van de verlichting.
Kort: Voor wie het allemaal wat te mystiek of te vaag is geworden: er is eigenlijk een
wetenschappelijk bewijs voor het feit dat je kan doen wat je wil en dat het je dan nog
zal lukken ook. (tja. . . )
Probeer het volgende goed te begrijpen. Niet in de eerste plaats met je logische verstand, maar met je hart. Je moet deze kennis tot diep in je tenen ‘voelen’. Het je levendig voorstellen en het niet te ver gaan zoeken. Alleen zo begrijp je wat ik je wil duidelijk maken.
Laat me het je, heel simpel, uitleggen. De precessie van de Aardas duurt 25. 920 jaar.
Het is precies deze rondgang die je ook bij de volgende cycli terugvindt, in dezelfde
verhoudingen. M. a. w. De precessiecyclus van de Aarde is eigenlijk dezelfde als de
baan van het zonnestelsel om Alcyone. Het is ook dezelfde als de baan van het hele
sterrenstelsel om de galactische zon en het is ook dezelfde als de baan van het hele
melkwegstelsel rond de Universele centrale zon van het Universum. Alleen zijn
deze cycli groter en duren ze natuurlijk ook langer en is de omloopsnelheid trager
maar het blijft allemaal wel in verhouding staan met de tijd dat het duurt om in 25.
920 jaar een precessiecyclus (op Aarde) te voltooien. Het is net als een Zwitsers uurwerk, ik zei het je al. Èen groot radertjeswerk. Dat moet ook wel want zoals ik al zei
is het de bedoeling dat alle cycli samenkomen op een bepaald punt om dan weer
opnieuw te beginnen. Dus alles moet in dezelfde verhoudingen bewegen. Alles past
perfect in elkaar. Ik wil dus maar zeggen: Dat wat voor de rondgang van 25. 920 jaar
op Aarde geldt, geldt daardoor ook voor de andere grotere cycli.
Nu, zoals reeds gezegd kan je deze cyclus van 25. 920 jaar terug herleiden tot een
simpele getallenreeks van 18, 36, 54, 72, 108, 144, 180. . . Dezelfde getallenreeks
waar de Maya’s en de Egyptenaren dus al hun gedoe op hebben gebaseerd. Oftewel
de tafel van 18.
Dit geldt daardoor ook voor elke andere cyclus, want een cirkel is een cirkel, of hij
nu groter of kleiner is dan een andere speelt geen rol. Dat is het geniale van de cirkel. Daarom is alles ook een perfecte, bolvormige cirkel in wezen. Een cirkel is af.
Het is perfect. Het kent geen begin en geen einde. Alles is er evenwaardig en iedereen die op een bol leeft, zoals jullie op de Aarde, staat altijd in het middelpunt van de
cirkel, waar je ook bent.
Als je dus een cirkel van 25. 920 jaar zou onderverdelen in deeltjes van 18 jaar zouden er 1440 delen zijn.

163

1

Deze reeks van 18. . . is, om het nog simpeler te maken, eigenlijk gewoon een reeks
van 1,2,3,4,5,6,7,8. . . (1=18, 2=36,3=54 enz. . ) dus: een opeenvolging van getallen of
nog: eenheden, waarbij één deel evenveel is als het andere.
Het is alsof je een uurwerk van 1440 uur hebt en elk uur duurt 18 minuten. Zie je ’t
voor je? (18 maal 1440 = 25. 920) Ik geef je dit voorbeeld gewoon om je te helpen
zien waar ik naartoe wil. De rondgang van de wijzers gebeurt op een vloeiende
gelijkmatige manier, telkens van het ene deel naar het volgende deel en zo krijg je
weer dat klokje dat tikt. Tik-tak-tik-tak. . . .
Dit ‘horloge’ kan je dus, zoals ik zei, ook simpeler voorstellen en de cijfers van 18,
36, 54. . vervangen door 1, 2, 3, 4. . .
Het allersimpelste, en nu komen we bij de kern van de zaak, is het als je deze getallen
vervangt door enkel een 1 en een 0.
Dat kan want het gaat gewoon om het principe: een getallenreeks van 1, 2, 3, 4. . is
eigenlijk toch niets anders dan gewoon vanaf de grond (0) beginnen op te bouwen
met een blokje (1), daarop nog zo’n blokje (wat we dan 2 noemen), enz. . .
We geven die blokjes namen om alles een beetje uit elkaar te houden: cijfers. Maar in
wezen zijn het allemaal dezelfde eenheden, blokjes van een gelijk volume die op
elkaar gestapeld worden en dan een beeld vormen. Zo kan je fantastische wiskundige avonturen beginnen. Mijn bedoeling is om je gewoon er even op te wijzen dat er
in alle wiskunde blokjes opeengestapeld worden. Blokjes die 1 en 0 heten. Het blokje en de afwezigheid ervan. De 0 geeft betekenis aan de 1. De ruimte tussen de 0 en
de 1 is: een blokje. Simpel, nietwaar?Het éné is nodig om het andere te kunnen doen
bestaan. Het ene definieert het ander. Zonder het ene kan het andere niet zijn
omdat het z’n tegengestelde niet kent, vat je’m? Er is dan niks om op te bouwen.
Vandaar de goddelijke 0 en de 1.
Dus als je een uurwerkopeenvolging maakt van de reeks 18, 36, 72, . . . oftewel 1, 2,
3, 4, 5. . . in de rondgang van 25. 920 jaar van de Aardas kan je dit allemaal heel oersimpel herleiden tot een 01010101010101010101010101010101010101010101010101010101opeenvolging. Tic-Tac. Tot je uiteindelijk 25. 920 jaar of eenheden
hebt die de cyclus compleet maken. Op de 0 volgt automatisch de 1. Wie 0 zegt
moet ook 1 zeggen. En wie 1 zegt moet dan ook weer 0 zeggen, enz. Zie je, zo
bouwt zich automatisch alles voort op het voorgaande. Het ene leidt automatisch
naar het andere. Het is de vraag die na het antwoord komt en het antwoord die op
die vraag komt. . . Het is een immer durende, zichzelf in stand houdende en verderontwikkelende spanning. De gelijkmatige rondgang door een cyclus, waarbij een
denkbeeldige wijzer (vb. een planeet rond een zon) van de 0 naar de 1 en verder naar
een volgende 0 enz. . ’tikt’ zou je het ‘Goddelijke Ritme’ kunnen noemen. Het is beweging. Geen enkele 1 is gelijk aan de vorige want dan zou je enkel altijd maar hetzelfde bouwen. Elke éénsteen (remember Einstein?) is anders. Je zou kunnen zeggen
dat de 0 de ruimte is waarin je de enen op elkaar stapelt.
Dus aangezien alle cycli gelijktijdig op 21 december 2012 moeten samenkomen,
kan je ook concluderen dat dit gelijkmatige ritme zich doortrekt in de andere cycli,
steeds zichzelf voortbewegend volgens hetzelfde 0 - 1 ritme. Alsof het zo is ontworpen. En dat is het ook. Het is ontworpen naar dat wat er IS. Het enige wat er is:
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Het licht in de duisternis. De liefde in de angst. Hetgene wat het ene betekenis geeft.
It takes two, baby. Het ene weerspiegeld het andere.
Het is letterlijk het idee dat gemanifesteerd wordt. Het is het Absolute dat ervaren
wordt in het Relatieve. Zie je het geniale hiervan? Hoe simpel het is? Hoe Goddelijk? Hoe waar?
Wacht, lees voort, dan wordt het hopelijk duidelijker.
Het gehele Universum, alle cycli, en alles wat daarin leeft pulseert volgens datzelfde
ritme. Niet alleen dit Universum maar het hele bestaan, alles wat je hoofdje maar
kan bedenken en nog veel meer leeft volgens deze hartslag. Dat is de evolutie, dat is
het plan. Het is het leven zelf. De hartslag, de constante spanning, wisselwerking,
tussen de 0 en de 1,zorgt ervoor dat het vooruitgaat. Het beweegt, schat. Het zorgt
ervoor dat alles zichtbaar wordt vanuit de gevoelswereld. Met elke hartslag, met elk
tikje van 0 naar 1, met elk nieuw blokje op het vorige blokje komt er een nieuw stukje ‘essentie’ zichtbaar. Telkens komt er een nieuw stukje paradijs tevoorschijn waar
we in kunnen spelen. Het is net als met bellen blazen. Je kent dat wel: een potje met
zeepsop en een houdertje waardoor je door een rondje moet blazen. Je blaast een
mooie bel (1) door de 0. Elke bel is eigenlijk een perfect sferisch en etherisch idee.
Een mandala van kennis en informatie. We bouwen dus, met het voorbijgaan van
elke seconde aan het paradijs. Aan hoe het leven volgens ons-zelf moet zijn. Elke
seconde, geloof het of niet, komen we dichter bij onze essentie. Het spel, het plan
door de spelmeesters opgesteld, was een gigantische opeenvolging van 1tjes en
n0llen. Allemaal uitgevoerde ideeën. Het zijn er veel, heel veel, nietemin, als je de
moeite ervoor zou nemen zou je ze kunnen tellen en zou het heel concreet worden
over hoeveel ideeën het nu juist gaat. En het bereiken van die ultieme bewustwording, frequentie in 2012 is het doel van dit spel. Als het begin van het spel de 0 was is
21/ 12/ 2012 de 1. Het ‘realiseren’ van het idee. En tussen die twee liggen er dus al die
andere kleinere nullen en enen, die zich uitdrukken in de rondgangen van de planetaire cycli en de wereldengeschiedenissen. Snappie? Maar denk je dan dat het daarna
gedaan is? Neujjj! Dan begint het nog maar pas. Dan kan je bewust beginnen leven
volgens dit 0 - 1 principe. Je gaat dan bewust je hartewensen manifesteren omdat je
dan bewust je intuïtie zal gaan volgen. En dan wordt het leven echt magisch, want
dan speel je eindelijk echt mee. Het ‘volgen’ van je ‘intuïtie’ is ook weer niets anders
dan het evenwicht ervaren tussen 0 en 1. Het is ‘uitdrukking’(1) geven aan ‘gevoelens’(0). Het is ‘eerlijk’(0)-’zijn’(1).
Het is ‘dat wat in wezen IS’ (0) (jezelf, de goddelijke, almachtige, alwetende intelligentie) gewoon ’zijn’(1). Ervaar het. Anders heeft het niets te betekenen. Het leven is
één experiment, één ervaring. Are you really experienced?
Het is hetzelfde als de yin en de yang. De man en de vrouw. De twee samen is de
hartslag. Leven. De hartslag is eeuwig. De voortschrijding van 0 en 1 in het bestaan
is niets anders dan de ‘uitvoering van het plan’. Neem één van de twee weg en de zaak
ligt op z’n kop. Je kan ‘denken’dat één van de twee er niet meer is, maar dat is enkel
een illusie want het is on-mo-ge-lijk om één van de twee weg te nemen (waar zou je
het dan leggen om het voorgoed te doen verdwijnen als jij alles wat er bestaat
bent?). Je kan vanalles verzinnen maar het zal je verdrietig maken en depressief en
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gefrustreerd. Waarom zou dat toch zijn denk je? Waarom voel je je verdrietig? Als je
iets mist? Of voel je dan vooral verwarring omwille van het feit dat je zelf, tegen
beter weten in tegen jezelf, je ziel, zegt dat dit of dat er toch nooit meer van zal
komen? Alsof je jezelf pijnigt en alsof één van de twee weg is. Tja, dat doet pijn,
want diep van binnen weet je dat het gewoon niet waar is of ooit mag zijn, wat ze of
wat je verstand ook mag zeggen. Daarom voel je dualiteit en kan je er niet goed aan
uit waarom het eigenlijk allemaal zo moeilijk is, waarom je het jezelf eigenlijk zo
moeilijk maakt. Je gevoel liegt niet. Maak je nooit meer ongerust. De twee zijn in
wezen 1. Ze zijn onafscheidelijk verbonden en in harmonie, waar ze ook zijn. Het
ene voedt het andere en het andere voedt het ene, enz. . Ze houden van elkaar. Ze
delen hunkracht met elkaar. Dat is wat liefde is. Dat is haar kracht. Daardoor kan ze
altijd blijven bestaan. Dat wat je krijgt geef je onmiddellijk weer weg, waardoor die
andere haar kracht verdubbelt en onmiddellijk jou er weer in wil laten delen waardoor jij nog krachtiger wordt. En zo gaat dat maar immer door. Inademen-uitademen. Het zijn de fotonenparen die in de komende tijd gevormd zullen worden tussen het electron en het positron: licht. Bewust-zijn.
Het 01 principe is de binaire taal. Je vindt het terug in elke computer die je op Aarde
hebt. Op het scherm heb je een oneindige ruimte die je cyberspace noemt. Via de 0
en de 1 kan je in cyberspace oneindig creeëren. Vraag maar aan de ontwerpers van
virtuele 3dimensionele computerspelletjes hoe het voelt om werelden te creeëren
in een oneindige ruimte en met onbeperkte mogelijkheden. 0 &1= creatie.
De computer is eigenlijk een heel spirituele machine die de essentie van het leven
belichaamt. Het is pure yin/yang. Wat je op je scherm ziet verschijnen is eigenlijk de
rechtstreekse manifestatie van ideeën in jullie wereld, vanuit de zielsdimensie. Je
ziel (0)wordt uitgedrukt op het scherm, het relatieve (1) d. m. v. jou lichaam. Dit is
niet zo vreemd als je misschien denkt want jij (ja, jij) bent die ziel die achter het
scherm die tekst er in zit te rammen. Alleen besef je niet hoe magisch dat wel is en
vooral: hoeveel ongelooflijke mogelijkheden dit biedt want zei ik je al niet eerder dat
je ziel,jij,alwetende is? Je vingers zijn de instrumenten die ‘iets’ uitdrukken en zichtbaar maken in deze wereld. Iets belangrijks en noodzakelijks, ongetwijfeld, anders
zou je het niet doen. De computer is maar 1 voorbeeld van uitdrukking van de ziel.
Alle wiskunde kan je ook herleiden naar 0-1. Als 0 een idee is vanuit het Absolute
(wat dan ook) en de 1 is de actuele manifestatie en dus ervaring van dat idee in jouw
wereld (waar dat ook moge zijn), nou, dan is alles wat tussen de 0 en de 1 ligt de weg
om dat idee, die droom zo je wil, te manifesteren. De Tao. Alles wat tussen 0 en 1
ligt zijn eigenlijk formules. Een plattegrond. Een blauwdruk. Een beschrijving van
‘hoe’ je die droom kan verwerkelijken. Als je nog een stap verder wil gaan kan je zeggen dat alles wat tussen de 0 en de 1 ligt in het creatieproces niet meer (maar zeker
ook niet minder) dan een ‘herinnering’ is.
Een herinnering van iets waar je perfect van weet hoe het tot stand moet komen. Stel
dat het je ‘idee’ is om bvb. een cake te bakken, dan weet je, als je eventjes nadenkt, perfect hoé je dat moet aanpakken en in welke volgorde. Als je al deze handelingen neer
zou schrijven krijg je een recept. Een route, een weg. Een beschrijving. Je zou al deze
handelingen ook perfect wiskundig kunnen beschrijven. Je zou ze in allerlei formules
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kunnen gieten (eerst koop ik de ingrediënten, dan maak ik het beslag enz. . . tot in het
kleinste detail) en weet je wat? Als het allemaal wat kleurrijker voor je mag zou je al
deze wiskundige formules om je spacecake te bakken ook kunnen voorstellen in een
tekening, een piramidevorm, ja,zelfs een mandala met een middelpunt (zo zie je het
beter voor je). Je maakt voor jezelf een hele constructie. Het ene bouw je op het andere. De ene vorm leidt naar het andere tot het uiteindelijk één groot geheel vormt.
Rustig en heel meditatief, super alert en geïnteresseerd, vol vertrouwen geef je
geheel intuïtief vorm aan het model om je cake te maken. Je laat je leiden door je
ziel, net zoals ik hier dit boekje bijeen zit te rammelen. Als het grondplan af is heb je
1: een idee. 2: een perfect plan en 3: een cake. De verwerkelijking van de cake is als
een mandala. Je hebt het middelpunt waarrond alles moet opgebouwd worden(het
idee: in dit geval de cake). De wiskundige formules die je nodig hebt om de mandala
vorm te geven zijn de kleurrijke geometrische vormen die vanuit het middelpunt
vertrekken en waarop je steeds verder bouwt tot aan de buitenste grote cirkel, de
rand. Zo krijg je een prachtige gekleurde mandala. De manifestatie van het idee in
jou wereld. Je hebt geheel en al intuïtief vorm gegeven aan een idee. Je hebt geluisterd met je hart, met je gevoel naar dat wat de mannen van de zielsdimensie je dicteerden. Zij staan constant met ons in verbinding en vinden het heerlijk als je wil
creeëren, want alleen zo kunnen ze rechtstreeks tot je praten en je helpen. Zo hebben de duistere energieën geen kans.
In alle geval, wat ik wil zeggen is dat je ten eerste alles kan bedenken, fantaseren wat
je maar wil. Probeer maar eens iets te fantaseren dat niet bestaat. Vooruit probeer
het maar. Als het in je kop komt wil dat automatisch zeggen dat het bestaat anders
zou je er niet opgekomen zijn. Bon, als je die 0 nu werkelijk in jou wereld wil meemaken moet die een 1 worden. Die tik van 0 naar 1, dezelfde tik die je horlogewijzer
doet als hij van de ene seconde naar de ander wipt, is een heel proces, een weg, een
vervulling van een droom, die perfect en volledig kan ‘beschreven’ worden via wiskundige formules. Daar dient wiskunde voor. Het is de beschrijving van iets wat al bestaat.
Van een herinnering. Je hebt langs de ene kant het idee, de droom, en langs de andere kant heb je de actuele ervaring ervan, nu met handig bijbehorend geluksgevoel.
Maar wacht even kinderen, die droom hoeft niet meteen op frustratie uit te draaien.
Ergens in de zielsdimensie (waar doet er ook eigenlijk geen moer toe) ligt dus de
hele plattegrond om aan de snoep te komen. Er is geen fantastische droom (‘o, kon
ik maar door de lucht vliegen. . ’) zonder dat er een blauwdruk bijhoort die je in geuren en kleuren vertelt hoe je dat nu precies voor elkaar kan krijgen. Stel je voor dat
er alleen maar fantastische dromen zouden zijn maar waar nooit geen barst van in
huis kan komen omdat het toch niet mogelijk zou zijn. Daar zou je van naar je
revolver grijpen. Is dat geen fantastisch nieuws? Alles is mogelijk. En als je nu denkt
dat ik hier wat zit te fantaseren dan heb je volkomen gelijk. Fantasie, ik zei het je, is
telepathisch contact met de Godenwereld. Het is zien op een andere manier, zien
met je hart in je hart.
Alles wat je nu om je heen ziet was ooit een idee (en op een bepaald niveau is het dat
nog altijd, alleen is het daar pure energie), en heeft het in jouw wereld vorm gekregen door dat alles tussen 0 en 1 perfect nauwkeurig werd uitgevoerd en opgebouwd.
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In die boom die je daar ziet zitten al de wiskundige formules ingebouwd die bij dat
idee ’boom’ horen. In jou ook. In alles. Alles is wiskunde. Maar vergeet niet dat die
wiskunde ‘maar’ een beschrijving is van datgene wat in werkelijkheid (het Absolute)
IS. Alles, maar dan ook echt alles, is er al. Ergens. Die wiskundige taal, die ingewikkelde formules zijn gewoon een herinnering van hoe je tot dat resultaat moet
komen. Al die innerlijke kennis zit opgeslagen in je onderbewustzijn, op zolder,
voor als je het eens nodig zou hebben. Dat werpt wel een heel ander licht op het
begrip wiskunde, nietwaar? Toen Mozart zijn muziek neerschreef schreef hij eigenlijk wiskundige formules op, een plan om het later aan anderen te laten horen. Hij
luisterde naar zijn ziel die hem alles dicteerde, omdat hij er om vroeg, hij stond er
voor open (dat is wat van een gewoon mens een genie maakt: de bereidheid om te
luisteren en in volle vertrouwen en dankbaarheid uit te drukken ). Hij hoorde de
muziek en al wat hij kon zeggen was: ’wacht. . wacht. . . niet zo snel. . niet zo snel. .
goddomme!’ Genieën hebben gewoon een proper gemaakt filter, hun ontvanger is
schoongemaakt (ja,door henzelf) en door hem ‘te gebruiken’(dat is het verschil met
‘gewone’ mensen) onderhouden ze hem. Ze houden het schoon door alle creatieve
energie ‘toe te staan’ om zich in deze wereld uit drukken. En jullie bewonderen dat.
En terecht want het is iets wat iedereen stiekum wel wil zijn. Je zal misschien zeggen
’ik ben geen wiskundig genie!’ Onzin. Al wat je moet doen is er even voor gaan zitten, je intenties duidelijk stellen met betrekking tot wat je wil doen, jezelf afvragen
wat jij en deze wereld op dit moment nodig hebben, wat een goed idee zou zijn om
te doen, het beeld nog wat scherper stellen en eraan beginnen. Je laat je gewoon
intuïtief leiden en stap voor stap ‘copieer’ je telepathisch als het ware de blauwdruk
die in de archieven van het bestaan bewaard worden. Al wat je dan nog rest is de uitvoering van je plan (aktie, maat), opdienen in schaaltjes en genieten. En dan met
alweer wat nieuws beginnen.
Waarom vertel ik je dit nu allemaal, eigenlijk? Wel, om de ongelovige thomassen
onder jullie, die er dikwijls prat op gaan heel rationeel en wiskundig te zijn aangelegd en allemaal niet in die hocus pocus geloven (net omdát ze enkel met wiskunde
bezig zijn en geen mogelijk verband zien met magie), er op te wijzen dat alles wat je
maar graag wil doen mogelijk is. Je hoéft zelfs helemaal niet met wiskunde bezig te
zijn als je dat niet wil. Ik vertel je dit alles maar om je ervan te verzekeren en het je te
helpen inzien dat alles mogelijk is omdat er een plan van bestaat. Dat zou je vertrouwen moeten geven! Een cake bakken is één ding, leren vliegen of op een hik
en een kik naar andere planeten en beschavingen reizen is een ander ding. Een Universum bedenken nog wat anders. Toch zijn het allemaal ideeën. Je kan elke 0 manifesteren in een 1 en hoe meer je oefent hoe beter en ook hoe sneller je wordt in het
manifesteren ervan. Het hangt ervan af hoe integer en hoe bewust je bent. Hoe zeer
je ervan overtuigd bent dat alles echt mogelijk is en hoe hoog je trillingsgetal, je
energiepijl is. M. a. w. hoeveel licht je in je draagt, over hoeveel kracht je dus
beschikt. Op een bepaald moment in je evolutie ga je over zoveel kracht beschikken
dat je alles manifesteerd op het moment dat je maar wil, als je er alleen nog maar aan
denkt. Dan zal je de Bewuste Schepper zijn, die de hele tijd in een droom leeft en in
volle vertrouwen zijn fantasieën door zijn onderbewustzijn als vanzelf, zonder er
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ook nog maar iets voor te doen, laat manifesteren voor hem. Hij zal dan in volle
overgave in fantastische werkelijkheden leven. Dan laat je alles gewoon gebeuren
omdat je weet dat het toch goed is. Dan ben je Absoluut Bewust in het Relatieve en
dat was de bedoeling. Dit zal gebeuren als de dichtheid van de Aarde weg is en jullie
het net opblazen. Plop. Zo groot is jullie kracht. En nog veel groter. De kracht van
de geest is enorm, je hebt geen idee (hoewel. . . ). Maar als je nu al eens een idee zou
hebben,dan zou je ervoor kunnen beginnen openstaan en het ontwikkelen. Daarom dat ik je al die dingen over nullen en enen, belegd met wiskundige formules
ertussenin, vertel. Om je meer te doen snappen waarom ik zeg dat alles mogelijk is,
zodanig dat je er nog in gaat geloven ook. Dan pas kunnen we echt beginnen praten.
Dan krijg je misschien terug zin om verder te leven in plaats van oud te worden en te
sterven. Het moeilijkste is je rationele geconditioneerde geest ervan te overtuigen
dat het wel kan. De rest is kinderspel. Maar daar zijn we nu mee bezig, me dunkt.
Jullie geestkracht is zo enorm maar je beseft het niet. Maar dat komt wel. Weet je dat
alles, alle vaste materie, om je heen eigenlijk op subatomair niveau gewoon energie
is? Dat heeft Einstein jullie al een eeuw geleden verteld (hij was daar speciaal voor
naar hier gekomen). E=MC2.
Jij bent ook energie. Je denkt alleen dat je vaste materie bent maar dat is alleen maar
omdat je bewustzijn dat waarneemt op een bepaalde trilling. Een vrij lage trilling
(Neenee, holaholahé! dat is geen belediging hoor, meneertje, waarom zou het ook?).
Maar het is en blijft energie, net als al je gedachten, emoties, gevoelens. Die gedachten vormen zoals ik al zei constant je werkelijkheid. Je gelooft dit misschien onderhand en denkt zelfs dat ze dat af en toe ook wel eens doen, de brave borsten, maar
ik bedoel daarmee dat je gedachten werkelijk compleet de werkelijkheid vormen.
NU. Om je heen. Alles wat je om je heen ziet, hoort, voelt, ruikt enz. . is daar alleen
omdat jij het wil. Jij schept het nu. Maf, hé? Het is een directe weerspiegeling van op
dat niveau waar je bewustzijn op trilt. Alles om je heen is energie in vormpjes,
ideeën, gegoten. Eén geworden nullen. Als jullie eenmaal het juiste bewustzijn hebben zullen jullie, als met 1 druk op de knop van de afstandbediening van je wensen,
bloep, de omgeving kunnen veranderen in wat je maar wil. Energie is energie en het
past zich aan aan de bevelen van zijn meesters. Het wordt wat je maar wil dat het
wordt. Het zijn je verwachtingen die ervoor zorgen dat alles eruitziet zoals het eruit
ziet. Het meeste van jullie wereld wordt nu nog onbewust in vorm gehouden.
Onbewust wil zeggen: Jij doet het niet bewust, maar een ander deel van jou, een veel
almachtiger en intelligenter deel, het collectieve onderbewuste dat zowel jij als zij als
wij zijn, doet dat vanuit de essensiedimensie. Dat nu nog een soort van
moeder/vader rol vervult in jullie opgroeïngsproces, maar het is wel de bedoeling
dat jullie ooit op je eigen twee benen kunnen staan en zelf bewust de werkelijkheid
kunnen scheppen volgens je eigen wensen en volgens een bepaalde integriteit. Als
je morgen opstaat en naar buiten tuurt is alles min of meer hetzelfde. En de volgende dag ook. Leuk. Maar ook oervervelend op den duur. Weet je waarom dat zo is?
Omdat het je verwachtingen zijn die daar voor zorgen. Jawel, je geconditioneerde
verwachtingen. Je gedachten. Jij doet dat niet alleen. Jij samen met nog 6 miljard
anderen die even geconditioneerd en bang zijn. Daarom noemt deze fase van het
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menselijke evolutiespel ook ’GEVANGEN IN 3D’. Jullie zijn letterlijk gevangenen van je eigen angsten, je eigen verwachtingen. Waarom? Omdat jullie er allemaal
van overtuigt zijn dat het niet anders kan en dat andere werkelijkheden naar het rijk
der fabels dienen verwezen te worden. Daarom.
Daarom moeten jullie even ferm ingelicht worden over jullie mogelijkheden want
anders komen we nergens. En als jullie gevangen blijven, blijft de rest van jullie
Pleiadische sterrenstelsel ook gevangen. En daardoor weer andere sterrenstelsels,
en ook de andere 11 bibliotheken, enz. . . Jullie zullen zelf moeten ontsnappen uit
de 3D gevangenis( wat is het anders?), hoor. Jullie scheppen altijd maar dezelfde
drama’s en die speel je dan telkens weer met de grootste dramatiek uit, alsof je het
nog leuk vindt ook. Alsof jullie niet beter weten. Dingen jullie naar de Universele
Oscar voor de Beste Ellende of zo? Het Meeste Afzien. De Beste Vluchtelingen.
De Grootste Slachtoffers. Het Vervelendste Gezaag en Geklaag. Wij noemen jullie
altijd het volk van de vicieuze cirkel. Zullen zij er uitbreken? Zullen zij het eindelijk
eens beginnen snappen? Of zullen zij worden overgeslagen in het Geluksplan? Dit
alles en nog veel meer in:GEVANGEN IN 3D.
Soit, Als jullie je eenmaal massaal bewust beginnen te worden van het feit dat alles
om je heen, de werkelijkheid zoals je die kent, bestaat omdat jullie dat zo willen en je
komt tot het besef dat het toch niet zo je dat is en jullie besluiten: ’Weg met die rotzooi’, en je komt allemaal eens met elkaar synchroon op dezelfde golflengte (letterlijk) bijeen, dan zal je merken dat het ons aller goddelijke onderbewustzijn, onze ziel
(1grote) is die alles schept en bedenkt en doet bestaan. Dan zullen jullie die collectieve ziel bewust zijn, en toch onderverdeeld in vele vele karaktervolle individuen.
Als jullie dan in het hier en het nu gaan leven belanden jullie rechtstreeks in jullie
integriteit en schep je vanuit het eeuwige licht, de waarheid, de kennis. Je schept dan
vanuit een innerlijk almachtig inzicht en jullie zullen weten hoe het dan wel moet en
jullie zullen het er allemaal roerend over eens zijn over hoe het moet (héhé, eindelijk). Zo hoeven jullie, als jullie kracht terug ongelooflijke proporties heeft aangenomen, maar aan datgene te denken wat je wil dat zich manifesteerd en het zal zo zijn.
Uw wil geschiedde, Ladies & Gentlemen. Uw rijk kome beter laat dan nooit op Aarde. Jullie zullen dan als één collectief harmonieus bewustzijn leven, creeëren, constant 1 in de nul manifesteren en ervaren. The sky zal wederom the limit zijn en er
zullen onvoorstelbare voorstelbare werkelijkheden gecreeërd worden. Jullie zullen
dan heel blij zijn. Jullie zullen dan in staat zijn om te zien. Jullie zullen dan zien wat
jullie allemaal willen zien. Datgene waar je sinds het begin der tijden recht op hebt.
Jullie werkelijkheid zoals die zich nu heeft gemanifesteerd is er eentje gecreeërd
vanuit, hoe raad je het, onwetendheid. Jullie weten niet beter. Daarom zien jullie de
andere dimensies om jullie heen niet, omdat jullie allemaal denken en wijsgemaakt is
dat dit de enige werkelijkheid is. En zoals je denkt dat het is, zo doet het zich dan
ook voor in je dagdagelijkse ervaring. Simpel. Als je denkt dat het niet zo is dan
moet je mij maar eens komen vertellen hoe het dan wel ineensteekt.
Nochtans doet er zich nu op de planeet al wel het gerucht de ronde van de StringTheorie, die zegt dat het eventueel wel mogelijk zou zijn dat er andere werkelijkheden, parallelle dimensies, bestaan in het tijd-ruimte-continuüm.
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Stel je alle ideeën echt voor als multi-dimensionele prachtige pulserende energie.
Stel je voor dat ons hele spel hier, dat universum dat we hebben ontworpen, die
puzzel waar ik je van sprak, 1 grote multi-dimensionele mandala is. Een energiebolboek dat je in je handen kan houden en kan lezen. Die bol bevat alle informatie over
jullie dierbare planeet die je je maar wensen kan. Elk godvergeten tijdperk, waar je
gewoon nog geen idee van had dat het bestond, staat er tot in het waanzinnig kleinste detail in beschreven. Atlantis en Mu staan er natuurlijk ook in, maar hoewel dit
voor jullie misschien de superoudheid is, is Atlantis eerder de voorlaatste fase en vrij
recente Aardgeschiedenis. Er waren zoveel beschavingen daarvoor. In onheuglijk
langvervlogen tijden, lang lang voor de Anunnaki, toen de mensheid een superras
van 12 strengigen was en dingen kon doen waar je haar krullen van zou krijgen. Niet
alleen de gehele geschiedenis van Aarde, vanaf het moment van haar ontstaan,
maar ook van elke andere planeet in jullie zonnestelsel is er in terug te vinden. Van
het hele zonnestelsel, het hele Pleiadische sterrenstelsel, de melkweg en alle andere
melkwegen. Kortom van het hele project dat dit Universum is. Ik zei het je al. Dit
Universum is bewust gecreeërd. Net zoals alles bewust gecreeërd is.
Zoals ik je dus al uitlegde verloopt de evolutie van het Universum geleidelijk. Aan
de hand van een wetenschappelijk bekend en vaststaand feit op Aarde, nl. de Precessieschommeling van de Aardas, kan je dit dus achterhalen. Ik vertelde je dat deze
cyclus in dezelfde verhouding staat met de andere, grotere en waar het een onderdeeltje van is. Ik vertelde je dat alles volgens een gelijkmatige snelheid voortschrijdt.
Een snelheid die bepaald wordt via het wegtikken van de 0 1 klok en waar dus elk
deel gelijk is aan het andere. Uiteindelijk, als je de afstand tussen 0 en 1 verder gaat
opsplitsen en specifiëren krijg je weer een hele hoop nieuwe (kleinere) nulletjes en
ééntjes, enz. . enz. . . Net als bij het opsplitsen van atomen, komen er altijd maar
weer meer deeltjes tevoorschijn (ooit tot grote verbazing van de wetenschappers )
totdat er alleen maar energie overblijft, tot je uiteindelijk beseft dat er geen scheiding is, dat alles met elkaar verbonden is en dat er één grote vloeiende en oneindige beweging
ontstaat door het heelal waarbij alles maar vooruit blijft gaan, daardoor steeds nieuwe gebieden blootleggend van het bestaan, van datgene wat moet ontdekt worden,
van datgene wat in ons zit, wat we in essentie zijn: Alles.
Dit alles gebeurt in 1 grote, immer uitdijende hartslag. Het is 1 groot eeuwig en
gelijkmatig ritme. Dát is het ritme. Al de rest is onzin. Wij hebben bij het ontwerpen
van dit spel enkel maar, geheel intuïtieve rakkers als we zijn, datzelfde ritme gekopieerd (en we hoeven daarvoor zelfs geen vergoeding aan iemand te betalen omdat
het van ieder-een is) omdat we wisten: dát is het, daar moeten we zijn, dát is het ritme wat het leven is. Het is datgene wat goed aanvoelt en wat jullie allemaal wel op
een bepald niveau kennen en willen. Dát, beste vrienden, is het pad van Ra. Het is
de weg, de Tao. Het is volgens dat en enkel dát (enige) ritme dat je ook het beste kan
creeëren. Dan zit je juist. Als je je volledig afstemd op deze weg stem je je af op de
werkelijkheid. Al de rest is illusie. De Maya’s en Egyptenaren en nog zoveel meer
deden dit ook en daarom is hun kalender zo belangrijk omdat het gewoon de waarheid weerspiegeld. Volgt. Noteert. Als je dit erkend en je op deze weg afstemd leef
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je volgens je (dé) natuur. Volgens je intuïtie en zit je altijd raak. Maak dit tot een
nieuwe gewoonte en je leeft bewust in sprookjesland. Het is een weg met oneindig
veel verrassingen in petto voor je en je zal er wel bij varen.
Het is het enige ritme dat er bestaat en als je ‘s zaterdagsavonds gaat dansen met een
paar vrienden en alles voelt goed en alles zit snor en je beweegt je op het ritme van
de muziek en het voelt goed, wel, dan weet je waar ik over praat. Als je in een Techno-rave bent en al die duizenden mensen bewegen zich op hetzelfde ritme, ieder op
hun eigen manier, dan voel je meteen de ongelooflijke magie die daar heerst. Het is
alsof we dan allemaal al onze dagelijkse geschillen opzij zetten. Dat doet er allemaal
geen bal meer toe. Iedereen heeft plezier en zit met elkaar in één grote trance. En het
werkt, dat is het belangrijkste van allemaal. Iedereen heeft elkaar terug graag en het is
echt alsof je je op een andere nieuwe en vriendelijkere planeet bevindt. Dat komt
omdat iedereen het ritme volgt, aardt en terug vermeerderdt uitstraalt. Het is alsof
iedereen terug, als bij toverslag, tot z’n zinnen komt na een week in de harde hypochriete buitenwereld te hebben rondgedoold. Dansen is creeëren. Net als tekenen. Dansen is de perfecte harmonie tussen 0 en 1, de perfecte uitdrukking van energieën,
ideeën, gevoel. Het is heel simpel en mooi. Fred Astair en Ginger Rodgers in de jaren
‘30. Als je hen bezig ziet snap je wat ik bedoel. Man en vrouw in harmonie, uitdrukking gevend aan dat wat uitgedrukt wil worden. Het plezier dat je daarbij ervaart, de
eenheid, de schoonheid en de stijl, daar gaat het om. In alles. Het is het Leven dat
beleeft wil worden. Stel je voor dat het leven zou kunnen zijn als één grote rave. De
beat. Het is deze constante hartslag die je ook buiten de discotheek kan voelen, hoor,
en in geheel andere situaties, het zou maar erg zijn. Je vindt het in alles en overal. Als je
het maar zou willen zien en er voor zou openstaan. Het is immer aanwezig. De planeten draaien immer rond de sterren en de galaxies draaien eeuwig rond in het Universum,het programma volgend. En door die constante ronddraaïngen komt er bij elke
voortbeweging,bij elke tik van 0 naar 1 een nieuw idee vrij,een deel van het grotere
programma. Het is werkelijk de uitvoering van het Plan. Constant en altijd. Als je verkiest om je niet op dit ritme af te stemmen is dat jou eigen keuze maar je mist dan wel
een gigantische hoop lol omdat je denkt dat je het dan wel allemaal beter weet en het
niet zo voor jou opgaat. Als je denkt dat je het echte ritme ook op kantoor vindt dan ben
je mis. Daar is geen ritme. Enkel illusie. Achterdocht, concurrentie en pesterijen en
stress. No rave. Je kán het natuurlijk proberen en het zal je wel lukken maar verwacht
dan niet dat je de volgende dag mag terugkomen want dat past nu eenmaal niet in het
plan van de baas.
Het is deze Beat waar Jack Kerouac het in de jaren vijftig ook al over had in zijn On The
Road. Keigraaf boek. Heb er veel uit geleerd. De mensen in dat boek waren, voor die
tijd, outsiders in de na-oorlogse op prestatie gerichtte nieuwe wereld, die constant het
continent Amerika doorkruisten, op de wilde tonen van de be-bop, deinend op het ritme, de beat, altijd onderweg, beweging, belust op kicks. Mensen die nooit aarzelden en
compleet kozen voor een onaangepast en ongerept bestaan en het leven ten volle leefden, nooit compromissen sloten, nooit zichzelf verkochten of hun integriteit opgaven, elke dag namen voor wat hij was en altijd de weg volgden. De weg van het hart.
Samen met Ginsberg en Burroughs vormde Kerouac The Beat Generation. Het was de
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familie van licht en ze zorgden voor een nieuwe onconventionele toon in de literatuur.
Het waren de directe voorlopers van de hippies en de flower power in de jaren zestig en
inspireerden duizenden artiesten, niet in het minst tot op de dag van vandaag. Zien jullie nu waar de naam the Beatles vandaan komt? Ze wilden verwijzen naar de weg.
Net zoals alle grote leraren in jullie geschiedenis. Net zoals Shakespeare en Krishnamurti, net zoals the Prodigy.
Je ziet, het leven is een weg. Een reis. Waarnaartoe? Nergens in ‘t speciaal en toch
overal. Je bent er al. Wij ook. Iedereen is er al. Het is eigenlijk spelen in de speeltuin.
Het gaat er gewoon om om te ontdekken. Te leven. Het is letterlijk een eeuwige reis
door jezelf. De reis is het doel. Het doel is niet de bestemming, want er zijn zoveel
bestemmingen, doelen, en na elke stop wil je toch weer verder trekken, dat weet je
zelf ook wel. Dat is wat je als ziel wil. De ziel wil enkel leven. Met de nieuwsgierigheid en avontuurlijkheid van een kind. Als je beseft dat je al een hele hoop weet
maar dat er altijd een hele hoop zal zijn dat je nog niet weet, althans niet vanuit ervaring, dan ben je al een goed eind op weg. En zo is het goed, want dat is nu net de
bedoeling. Dat houdt het interessant. Och, je hoéft niet alles altijd te weten. Alles op
z’n tijd. Belangrijker is dat je jezelf kan vertrouwen, dat je bereid bent bewust deel te
nemen aan het leven, dat je reist, ontdekt, openstaat en plezier beleeft. Leef. De rest,
dat zie je dan wel weer als het zover is. Relax. Als je’t zo doet kan je lekker ontspannen leven en daardoor komen er allerlei nieuwe fantastische dingen tevoorschijn en
heb je niet steeds het valse gevoel dat je steeds achter de feiten aan hoeft te hollen
maar dat je integendeel altijd on top zit. Een deel van de les is te snappen dat er altijd
nieuwe dingen zijn die je nog niet kent, nieuwe gebieden te ontdekken en dat dat nu
net het leuke is. Het is zelfs de bedoeling dat te doen. Stel je voor dat er een moment
komt dat je tot de conclusie komt dat je alles al hebt gezien en kent en hebt gedaan
(zoals jullie meestal denken, dus). Dat zou frustrerend zijn en bovenal: een illusie
want dat is onmogelijk. Als je denkt dat er toch ooit zo’n punt moet zijn waar je
moet naar trachten te streven kom je bedrogen uit want dan ga je zoeken naar iets
wat je eigenlijk allang weet en hebt (maar onwetende hierover bent) en dat is verloren moeite. Je zal dan in de waan verkeren dat je nu niet veilig bent en dat je kost wat
kost jezelf moet beschermen en veilig stellen. Dat kan wel zijn, maar dan verval je al
snel in schijnzekerheden zoals nu overal op de planeet te zien is. Meestal materiële
schijnzekerheden die de real thing toch nooit zullen kunnen evenaren. Frustrerend.
En illusie. Concreet wil dit zeggen dat je denkt dat het gras altijd groener is aan de
andere kant. Dat je later later wel gelukkig en veilig kan zijn als je dit en dat en zus en
zo doet. M. a. w. Nu afzien. Of zoals de honorabele Sting het stelde: ”To search for
perfection is all very well, but to look for heaven is to live here in hell. ”
Je moet naar niets streven. Probeer niets. Tracht niets te doen. Probeer geen ei te
koken. Kook een ei. Probeer niet naar verlichting te zoeken want dan zul je het
nooit vinden. Streef er niet naar. Doe niets. Zolang je ernaar zoekt doe je alsof je
het niet bent. Dát is de truk. Besef dat je het al bent. Dat is alles. Wéés verlicht. Lééf
verlicht. Leef gewoon. Ervaar, groei en wordt sterker en geniet van elk moment.
Doe normaal. Doe het gewoon, maar laat proberen achter je. Proberen is niets. Proberen zijn excuses. Wil je je veilig en goed voelen? Volg dan de weg, reis de reis en
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laat je daarbij leiden door je intuïtie i. p. v. duur geld uit te geven aan de meest
geavanceerde alarminstallaties, hoge hekken en bloeddorstige honden. Vertrouw en
vertrek. Vertrouw op het verloop. Je kan moeilijk ontkennen dat er een ritmisch
verloop is en ook dat het alles met jou te maken heeft. Je hoeft maar naar de sterren
te kijken en jezelf af te vragen: ’En ik? Wat doe ik hier op juist déze planeet? Het
kon toch ook even goed een andere zijn? Waarom net deze? En waarom net in deze
tijd?’ Op al deze vragen zijn antwoorden, wees gerust, en velen ervan heb ik al in dit
boek verteld. Ik kan natuurlijk vertellen zoveel ik wil maar uiteindelijk ben jij het die
het voor jezelf moet snappen. Spelmeesters of niet. Het is allemaal zo simpel dat ik
me afvraag waarom ik hier eigenlijk dit boek schrijf. Beschamend bijna. Voor ons
allebei.
Waarom vertel je ik je nu het verhaaltje van de 0 en de 1? Om je duidelijk te maken
dat de 0 het middelpunt is, de essentie waarin alles zit vervat. Dat wat wij allemaal
zijn, dat wat vb. je lichaam doet bewegen. Het Absolute. De ideeënzolder. De 1 is
de plaats waar de ideeën vorm kunnen krijgen, de speelpleinen, het Relatieve. daar waar
het ene gedefinieerd wordt door het andere. Daar waar een glas op een tafel kan
staan. De 0 is de theorie en de 1 is de praktijk ervan. Zoals ik je al eens eerder zei
worden de ideeën immer naar de speelpleinen gestuurd om daar ervaren te worden.
Het relatieve is de atelier, de werkruimte. Zo zijn de twee altijd één, op dit eigenste
moment. De theorie in de praktijk is puur geluk. Je bent 1, maar je bent ook een
absolute 0. Je bent de 2 in 1. Ervaar op dit eigenste moment, terwijl je dit boek leest,
de eenheid in je leven (ga in godsnaam nu niet vanalles doen en zo. Voel. ).
Er zijn oneindige mogelijkheden en combinaties en het rijk van de 0 en de 1 is als een
driedimensionaal yinyang teken. Het is een geluksbol die almaar in de oneindige
cyberspace groeit en groeit, voor eeuwig en altijd. In die bol gebeurt alles. Het is werkelijk één groot kunstwerk waar we allemaal mee bezig zijn, hoor, of je het nu beseft
of niet. Hoe meer we er bewust aan werken hoe beter we het kunnen, hoe mooier het
wordt. En altijd ontdekken we wel nieuwe vaardigheden of instrumenten die we eens
kunnen proberen om nog andere, nog mooiere vormen te creeëren, nog meer geluk.
(Tussen haakjes, als ik zeg ‘we’ bedoel ik niet enkel ons als spelmeesters maar uiteraard ook jullie. ’We’ is gewoon een verzamelnaam voor alles wat leeft en wat in
wezen 1 is. Het is voor ons, door ons, van ons, over ons. Wij zijn het helemaal )
Ken je die witte bladen papier die je als kind had en wat je met je potlood als een
bezetene helemaal kon volkrabbelen in een bepaalde kleur en waarbij telkens een
stukje van de op voorhand verborgen tekening ‘onder dat wit’ zichtbaar werd ?
Denk je dat dat allemaal toevallig is of geen betekenis heeft dat er zoiets bestaat in
jullie wereld? Het dient wel degelijk een hoger doel, hoor. Het werd jullie ’geïnspireerd’ gegeven als leermiddeltje om je duidelijk te maken dat de 01bol, het leven, net
volgens datzelfde principe werkt. Net zoals de verborgen tekening IS alles wat je je
maar kan indenken er al (het absolute, de 0), alleen is het verborgen en het is de
bedoeling dat het door jullie, door ons, door iedereen, zichtbaar wordt gemaakt in
het relatieve rijk. De sprookjeswereld is er al en zal door jullie gigantische potlood
van wil, intentie en creativiteit zichtbaar worden gemaakt. Dat doet het constant.
Dit zal voor eeuwig doorgaan omdat de 0 het wil en jullie zullen het allemaal, zonder
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ook maar enige uitzondering, meemaken. Dat geef ik je op een briefje. Ik weet het
en jij weet het. Laten we elkaar geen mietje noemen. Net zoals wij zullen jullie
bewust werelden willen creeëren die je ongelooflijk cool lijken. Je zal net zoals wij
ook in die werelden, die ooit nog maar ideeën waren, werkelijk willen rondzwerven.
Ze echt willen ervaren. Je zal er in onder gaan. Je zal de prachtigste avonturen beleven geheel en al volgens wat je zelf wil. Met spanning, sensatie, doodsangsten, uitdagingen en liefde. Een lach en een traan, goedkoper dan de beste film. Je zal dan
eindelijk terug een bewuste schepper worden die met onvoorstelbare krachten haar
eigen wereld schept, herschept, bijschaafd en veranderd naar goeddunken. Altijd
maar beter en mooier en gelukkiger. Dit te doen en te ervaren is de bedoeling van
het leven en je ervaart jezelf erdoor als je essentie, als de Schepper. Als je dit even
overdenkt besef je wat de spelmeesters voelen en meemaken. Wij waaren rond in
onze eigen scheppingen en het is beter en echter dan het beste interactieve computerspel. De computerspelletjes op de Aarde zijn er een tieniewienie onderdeeltje en
afspiegeling van. We zwerven door een deel van onszelf, om het te leren kennen.
Dat maakt ons blij, het maakt dat we tevreden zijn in het leven, en dat is meer waard
dan alle goud ter wereld. Je kan veel geld hebben, maar als je niet tevreden bent in je
leven voel je je verloren, en er is niets ergers dan dat en al het geld ter wereld kan niet
datgene kopen wat je zo erg mist. Alles gebeurt hier met een reden, geen enkele ontmoeting is toevallig, de omgeving reageert automatisch precies op hoe we ons voelen of wat we denken en geloven en we weten dit en we kunnen dat manipuleren en ten
goede aanwenden. We hebben inzicht in hoe het werkt en we laten het voor ons
werken. Dat mag. We zijn complete meesters over onze werkelijkheid. Geworden.
Alles is mogelijk. Daarom houden we onze oogjes en oortjes altijd wagenwijd open
want we willen er niets van missen. Waarom zouden we ook? Eigenlijk spreken we
ook niet zo heel graag. Al dat oeverloos getater en gebazel waar iedereen zo graag
mee bezig is. Als het dan nog steek zou houden maar meestal slaat het echt nergens
op. Allemaal herhalingen van voorgekauwde beperkte ideeën die zelfs niet eens van
jullie zelf zijn. Je zou je zelf eens bezig moeten horen. Kan je lachen. Als je de hele
tijd zit te tetteren hoor je niet wat er gaande is, wat iemand anders je graag wil zeggen
(wat altijd maar dan ook altijd een belangrijke boodschap is omdat die ander een
deel van jezelf is die je iets diets wil maken in het spel en wat nogal belangrijk is me
dunkt) laat staan dat je hoort wat de vogels of het ruisen van de wind je zegt (misschien bazel je zoveel juist omdat je het niet ‘wil’ horen, omdat het waarschijnlijk te
confronterend is, en het je illusiewereldje dreigt te vernietigen. jaja, ik weet wel hoe
jullie in elkaar zitten, hoor. Ik weet dat omdat ik ook weet hoe ik in elkaar zit, en dat
is net hetzelfde. C’mon give it a shot !)
Als je een interactief 3D-computerspel speelt, ’een Adventure’ waarin je door
magische oorden rondzwerft, tater je toch ook niet aan één stuk door tegen je reisgezel of je doet toch ook niet alsof je niet wil horen wat dat ene personnage je te
zeggen heeft of je vraagt je toch ook niet af waarom nu net jij die rol papier met die
boodschap moet tegenkomen. Waarom zou je? Je mist zo heel belangrijke info om
verder te kunnen. Ofwel speel je ofwel niet. En als je speelt moet je er wel voor
100% bij zijn.
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Daarom praten wij niet zo graag omdat we ten allen tijde zijn gericht op onze evolutie en groei. We spelen liever, rustig en stil. Net als een kind rustig ,geheel en al voor
de fun, werelden creeërt met zijn lego-blokjes. Dan moet je hem met rust laten en
hem niet met allerlei onzin komen storen. En als we al iets zeggen is dat altijd heel
bewust en doordacht, heel constructief en zinvol. Anders zwijgen we wel. Het is
ook zo nodeloos energieverspillend en ontoereikend. Wij doen liever.
Tja, het leven is iets wat je gewoon doet, zeker?
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6. DE GESCHIEDENIS VAN JULLIE ZONNESTELSEL
Voordat de nieuwe cyclus zou beginnen werd de laatste fase in het zonnestelsel een
fase van ultieme ontwikkeling en bewustwording door ervaring. Deze fase, waarvan
jullie nu de laatste dagen meemaken, duurde wel honderdenduizenden jaren (als het
niet meer is). Jullie denken misschien dat jullie planeet de enige is in het zonnestelsel
dat in evolutie zit maar daar heb je het mis mee. Jullie denken misschien dat jullie
enkel op deze planeet hebben geleefd maar ook daar zit je er weer neven. Jullie, wij
allemaal, zijn eeuwige rondreizende zielen en jullie voorvaderen, waar jullie soms
over nadenken, zijn geen andere mensen. Het waren jullie zelf. Alleen in een ander
lichaam, in een ander bewustzijn en in een andere tijd. En ja, zelfs op andere planeten. Jullie zijn nu je eigen voorvaderen, dig that ! Van veel vroeger en ook voor later.
En de laatste fase die je compleet zou moeten klaarmaken voor de nieuwe cyclus in
het gehele zonnestelsel kenmerkt zich door de ervaring van de 7 karmische patronen. 7 Zaken die jullie moesten onder de knie krijgen vooraleer je iets kon beginnen
in de volgende miljarden jaren. Deze 7 bronnen van pijn, afgescheidenheid en illusie deden zich in een welbepaalde volgorde voor. Het was weeral een programmaatje, dat deel uitmaakt van het grotere geheel.
Het begon allemaal met Arrogantie. Dan kwam Verslaving. Dan Vooroordelen, Haat,
Geweld, Slachtofferrol en uiteindelijk Schaamte (net voordat je je bewust wordt van
allerlei onzin schaam je je altijd even, niet?).
Voor elk van deze patronen werd een welbepaald trainingsprogramma geschreven.
Een scenario dat van a tot z was uitgedoktoort. Hele verhalen, hele werelden werden, als deel van het grotere ’spel’, ontworpen. En met het doel om jullie de kans te
geven al deze dingen goed aan den lijve te ondervinden zodanig dat je je er bewust
van zou kunnen worden om ze idealiter gezien dan te transformeren (och kom, kijk
niet zo beschuldigend naar mij. Ok, er was veel ellende bij maar jullie hebben er
toch zelf ook om gevraagd? ). Het doorlopen van dit programma begon, misschien
weet je het ergens nog wel, met arrogantie op de planeet Venus als beginpunt en ontwikkelde zich van daaruit verder naar Mars, de ontplofte planeet Maldek (die jullie nu
kennen als de asteroïdengordel) om uiteindelijk haar hoogtepunt te hebben op de
Aarde, waar schaamte logischerwijze de allerlaatste fase zal zijn. Het is zelfs zo dat
datgene wat zich nu allemaal op Aarde afspeelt gezien kan worden als een soort grote
samenvattende herinneringsles waar al deze 7 patronen zich nog eens xtra in overdreven
vorm voordoen. Als kans om je lesjes goed te leren en het te overstijgen. Daarom is
het hier natuurlijk zo chaotisch. Hoewel elke planeet zo z’n fantastische verhalen
heeft van opkomst en ondergang van wereldbeschavingen mag je toch wel zeggen
dat wat je nu hier op Aarde hebt wel de climax is, een synthese van al deze werelden
samen. Hier bereiken de 7 patronen hun eindfase. Hoewel er grote gelijkenissen
zijn tussen de hedendaagse Aarde en die andere planeten op bepaalde tijdstippen, is
het wel zo dat er zich nog nooit zoveel volk opeengepakt heeft op 1 planeet in jullie
zonnestelsel als nu. Jullie zusterplaneten kenmerkten zich, net zoals bij jullie, door
een menselijke en dierlijke bevolking maar ze waren met veel en veel minder in aan-
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tal dan de zes miljard waarmee jullie nu zijn. En uiteraard wil de wet van karma dat
alle deelnemers die er toen op Venus, Mars en Maldek bij waren, zich nu allemaal op
de Aarde hebben verzameld voor de grote finale. Vergelijk het weer met een school
waar je naar toe bent gegaan. In de Grote School van het Spel is de evolutie van jullie zonnestelsel wellicht als het allerlaatste jaar en zijn de 7 vormen als 7 vakken. Jullie zitten nu dus midden in een Eindexamen waar je ultiem getest wordt hoe integer
en oprecht en zuiver je wel kan zijn. Een beetje aandacht dan ook, graag. Alle volkeren, overheersers en slachtoffers, waar ook en vanwaar ze ook komen, alles en
iedereen die ook maar iets in het verleden met dit zonnestelsel te maken had, is nu
hier. Inclusief de spelmeesters. Daarom zijn er ook zo verschrikkelijk veel verschillende mensen en vele verschillende rassen (uiterlijk). Het is alsof miljarden zielen
gedurende een lange lange (echt heel lange) bloederige geschiedenis, waar ook in de
melkweg, vanwege hun karma ’verplicht’ worden om bij elkaar te komen. Jullie wilden dat ook allemaal. Velen kunnen elkaar door hun verleden, waar ze onbewuste
herinneringen aan hebben, niet rieken of zien. Het is net alsof de één of andere
confronterende maar goedbedoelende lolbroek alles wist van de geschiedenis van
deze vele volkeren en al die tijd stiekum een feestje heeft georganiseerd waarbij
iedereen komt maar waar niet bij werd gezegd dat de die en den die ook komen.
Anders zou er wellicht niemand komen opdagen. Dat reüniefeestje is dus nu op Aarde
en blijkbaar is iedereen wel wat verrast toen ze arriveerden (‘huh? jij hier? Ik had je
toch vermoord op Mars?’). Het is de tijd van ‘The Gathering’. De Grote Bijeenkomst. Toch heeft iedereen, zonder enige uitzondering, ervoor gekozen om nu hier
te zijn. Misschien dat je tegenwoordige bewustzijn, nu, zoiets nooit zou willen, maar
je allerhoogste ziel, die je bewust bent tussen twee levens in en die het allemaal een
ietsjes ruimer ziet, heeft daar wel een ander idee over. Daarom kwam je uit eigen
keuze naar hier, om geschillen op te lossen en de verandering mee te maken. Je had
als ziel voor je geboorte zoiets van: “Ok, het zal niet makkelijk zijn daarbinnen en ik
zal me er misschien om verwensen en denken: ’wat doe ik in godsnaam in deze
keet?’ maar het is voor mijn bestwil en het zal wel lukken. let’s just do it! “ Natuurlijk
is iedereen doodsbenauwd voor de waarheid. Uit vrees dat die er gewoon niet is.
Daarom wordt er massaal ontkend en genegeerd dat het een aard heeft (maar heeft
er geen natuurlijk). Natuurlijk wil niemand meer met het verleden en met oude pijn
geconfronteerd worden, maar het kan nu eenmaal niet anders. Pijn ervaren? Ellende verspreiden? Dat kan, maar dan moet je achteraf alles wel weer netjes terug
rechtzetten. Daarom loopt iedereen wat onwennig rond op de reünieplaneet. Velen
kunnen de confrontatie niet aan met hun oude vijanden en vluchten weg. Anderen
kunnen er niet genoeg van krijgen en doen het allemaal nog eens bloederig over.
Individueel of in groep. Nog anderen vinden het mooi geweest en wensen oprechte
verandering. En zo is iedereen wel bezig, hé. Iedereen heeft zo z’n eigen agenda hier
dus daarom is het ook zo lullig om tussen twee strijdende partijen te willen komen.
Het is alsof je met een slap handje een op volle toeren draaiende ventilator wil stoppen. Ai! Niet moeilijk dat je dat van meet af aan al niet echt ziet zitten. O, je wil toch
meedoen met iets waar je niets mee te maken hebt? Maar dan zal je het gelag moeten
betalen, makker! Laat ze doen. Laat ze het uitvechten want hun karma wil het zo. Er
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zit een grote kans tot heling voor beiden in. Jij, als derde hebt er geen ene moer mee te
maken dus laat ze met rust en ga verder met je eigen agenda. Anders ben je een danige
bemoeial en verspil je je energie aan zaken die je niet aangaan. Het is een illusie om
scheidsrechtertje te spelen. Het is hoogst ongepast en zelfs onbeschoft. Het is één van
jullie manies om altijd te denken dat je ertussen moét komen. Plichtsgevoel misschien? Valse verantwoordelijkheid? Egostreling? Bemoei je nooit met de vrije wil van
anderen. Wat ook hun keuze is, je dient ze te respecteren. Eigenlijk willen ze niet liever
dan de aandacht trekken om de energie. Dikwijls is dat ook de inzet: elk doet z’n uiterste best om te ‘winnen’ zodat iedereen meteen ook goed weet dat dat de sterkste van
de twee is. ’Who cares?’ zou je denken, maar dat is wel zo handig want dan zal iedereen
weten dat er met de winnaar niet te spotten valt en dat je hem moet ‘respecteren’ (lees:
neerbuigend dienen) en bang voor moet zijn, want anders. . . . Ik denk dat je meer
effect sorteert als je ze het maar laat uitvechten als dat is wat ze zo graag willen. Geef
ze geen aandacht, dan hebben ze al wat minder kracht om te vechten. Als ze niet meer
kunnen zullen ze zelf wel inzien met wat voor dwaasheid ze bezig zijn. Dat is een erg
krachtig en diep inzicht waar ze meer aan hebben dan aan jouw gemoei. Als je toch
tussenbeide komt oordeel je eigenlijk en creeër je nieuw negatief karma bij. Doe iets
anders. Wees creatiever. Help ze de mogelijkheden en de keuze te zien die ze hebben,
op je eigen hoogst originele manier, maar dwing nooit iemand tot wat dan ook. Als je
per sé dan toch wat wil doen om het beter te maken maak dan je eigen leven beter tot
ronduit fantastisch. Waarom niet? Dat heeft veel meer effect op jou en dus op de
omgeving dan je misschien denkt. Straal wijsheid en kalmte uit in een
crisissituatie.Just do it.Daardoor zien je strijdende vrienden dat het ook anders kan en
zeg je meer dan 1000 woorden of mee te vechten.
En zo is iedereen lekker bezig en hoewel er weinig of geen bewuste herinneringen
zijn aan al die voorgeschiedenis en aan het plan, toch weet iedereen onbewust waar
het om draait. Het zal je misschien verbazen of je hebt er nooit zo bij stil gestaan maar
iedereen die leeft,die nu op de planeet rondloopt, leert elke dag, klok rond, gigantische
lessen. Of ze nu een bankbediende is of een Pizza delivery-boy of een meedogenloze
kampbeul. Wat je ook doet, het is maar een dekmantel, een smoes of nog beter: een
mogelijkheid om je lessen te leren. Een kader. Niet meer maar ook niet minder. Vergeet dat nooit. Daarom is ‘een carrière’ ook zo relatief. Net zoals alles trouwens. Zo is
deze tijd dus in de eerste plaats bedoeld als een tijd van confrontatie en van heling.
Vele mensen leren goed bij en leggen hun geschillen met vroegere aartsvijanden uit
andere levens bij en worden vrienden voor het leven. En partijen die moeten strijden
doen dat dan ook, zoals je wel kan merken. Zie je, je kan iemand honderd keer vertellen dat oorlog,vechten, niet het antwoord is maar hij of zij zal je niet geloven totdat ze
er zélf genoeg van hebben en het opgeven. Dan ben je wijs geworden. Laat ze daarom
doen want het is de enige, écht de enige, manier om volwassen te worden. Maar totdat
het zover is moet je vechten. Vecht daarom. Vecht je blauw en kom me dan vertellen
hoe het was en vooral: wie er gewonnen heeft. Moord er maar op los, kinderen.
Zolang je denkt en ervan overtuigd bent dat een oorlog kán gewonnen worden zal je
hem voeren, daar bestaat geen twijfel over. Totdat je wat wijzer en ouder bent geworden. Dan zie je ineens interessantere alternatieven in je leven en laat je dat kinderachti-
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ge gedoe voor wat het is. Dit is de les die er hier moet geleerd worden. En dat kan
alleen ingezien worden door te vechten. En je ziet, iedereen probeert het dagdagelijks
en mondiaal gretig uit om te zien of er wat van aan is. En in het ideale geval valt iedereen mekaar op het einde terug in de armen en is alles vergeven en vergeten en worden
jullie verenigd. Je kan veel zeggen van de tijd waarin we leven maar op z’n minst moet je
toch toegeven dat hij bere interessant is. Er is veel oorlog, tjongejonge, maar er is ook
nog nooit in jullie geschiedenis zo zielsveel gevraagd om vrede en liefde. Dat is geen
toeval. Hoor hoe de hele planeet en alle bewoners, op de één of andere manier, schreeuwen om rust en vrede en liefde. En voltooïng. Zeker nu, de gebeurtenissen van 11 september nog vers in gedachten. Je hoort het in elk liedje en je leest het in elk boek. Je ontwaart het in elke boodschap van een film en nog even en jullie gaan het allemaal op
straat luidkeels roepen totdat jullie net datgene krijgen wat je wil, omdat het jullie erfdeel is. Daar waar jullie recht op hebben. Omdat jullie er nu wel zoetjesaan de ballen
van hebben. De wereld wil antwoorden. Nu. Hoe vreemd het ook mag klinken, maar
het is nodig om oorlog te voeren, want enkel daardoor kan en zal je inzien dat het onzin
is. Dit komt eraan op de Aarde. Zo worden planeten dus volwassen en ontstaan er verlichte wereldbeschavingen. Zo is het altijd geweest en zo zal het altijd zijn op dit punt in
de evolutie. Wordt het eens niet onderhand tijd? Ik denk dat iedereen wel zo stilletjesaan genoeg heeft van deze moeilijke school, niet?
Venus, Mars, Maldek & Aarde
In elk geval begon de geschiedenis van jullie zonnestelsel op de planeet Venus.
Onheuglijk lang geleden. Wees gerust,ik ga hier niet het hele verhaal van alle planeten
van a tot z uit de doeken doen (dat weet ik trouwens ook niet allemaal bewust, hoor)
maar ik wil je wel de belangrijkste punten geven die tekenend en bepalend zijn geweest
voor wat jullie nu op Aarde allemaal meemaken. Nogmaals, alles heeft z’n oorzaken en
het één is het gevolg van het andere. Alles is met elkaar verbonden, als één vloeiend in
elkaar overlopend geheel, één groot verhaal en jullie Aardgeschiedenis is onlosmakelijk
verbonden met wat er op andere planeten gebeurd is, maak je zelf niets hierover wijs.
Het verhaal begon toen een groep lichtwezens van het Andromeda-stelsel, die jullie
’engelen’ noemen, het kotsbeu was om steeds braaf te dienen en plannen maakte om
zelf uit ondervinding en ervaring soevereine en autonome wezens te worden. Ze wilden het ervaren wat het was om creatief te zijn en om sensatie en emoties te ervaren i.
p. v. enkel instructies op te volgen. Ze wilden zich vooral voldoende ontwikkelen om
zichzelf te regeren. Ze dienden hun verzoek in bij de hiërarchie voor dit Melkwegstelsel: Het androgyne Opperwezen An en de Hogere Raad van Twaalf, die akkoord gingen met het plan.
Alle betrokken engelen besloten dat de hiërarchie wel mocht observeren maar zich niet
mocht bemoeien met de ontwikkeling van levensstijl en sociale patronen. Ook mochten natuurlijke veranderingen zoals ’rampen’ noch voorkomen noch veroorzaakt worden tenzij er collectief, bewust of onbewust, om werd gevraagd. Niets zou gebeuren
zonder dat er eerst door de ontwikkelende zielen om gevraagd werd. De bescher-
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mers van de hoogste dimensie mochten alleen tussenbeide komen als er wezens van
andere dimensies probeerden binnen te vallen of te overheersen. Verder werd
overeengekomen dat op het einde van een natuurlijke 5200-jarige cyclus de hogere
hiërarchieën zich wél mochten bemoeien teneinde een soort van evaluatie te geven
over hoe iedereen het zoal doet. Maar enkel en alleen op het einde van deze cyclus.
Dan zou de Familie van het Licht telkens fysiek op de planeten aanwezig zijn, ongeacht in welke situatie de desbetreffende planeet zich ook zou mogen bevinden. Jullie raden het al, jongens en meisjes, 5 maal 5200 is gelijk aan 26. 000 jaar en we spreken hier dus over dezelfde periodes zoals je die ook op jullie planeet in de Grote Mayakalender terugvindt. Vandaar de kalender. Op het einde (plus minus 75 jaar ervoor)
van elke 5200 jarige periode reïncarneren de leden van de Familie van het Licht op
de desbetreffende planeet waar de evolutie aan de gang is. Ze worden er geboren of
komen aan met hun Merkabah-lichtschepen. Dit was de afspraak van meet af aan in
dit zonnestelsel. Zo is het dus altijd geweest en zo doet het zich dus nu ook voor in
jullie realiteit angezien het weer het einde is van een 5200-jarige periode. En wat
voor één. Aangezien jullie zonnestelsel een onlosmakelijk deel is van het sterrenstelsel De Pleiaden, ligt het voor de hand dat het de verlichte wezens van de Pleiaden waren die altijd op zo’n einde naar Venus, Mars, Maldek en dus nu ook op de
Aarde kwamen. Andere zonnestelsels in andere galaxies in het Universum krijgen
dezelfde hulp maar dan van hun eigen sterrenstelselfamilie.
Merk op dat er na de laatste Wereldoorlog ontzettend veel kinderen werden geboren. De baby-boomers zoals jullie ze noemen. Het waren de latere ‘bloemenkinderen’ van de jaren zestig die jullie starre wereld op z’n kop zetten (wie begon er met
televisietoestellen uit het raam van een peperdure hotelkamer 10 verdiepingen lager
het zwembad in te keilen? Juist. De Stones en The Who. ). Het zijn de Pleiadische
afgezanten van het licht en sinds de baby-boomers zijn ze ononderbroken in grote
getale op de Aarde gereïncarneerd, als één grote familie, en tot op de dag van vandaag gaat dit onverminderd voort. Deze kinderen, mensen, hebben een zekere
opvallende wijsheid over zich en zeggen altijd de waarheid in systemen die verlegen
zitten om de waarheid. Het zijn de buitenbeentjes, de Freaks (in het begin hebben
ze altijd weinig geld en lopen ze er soms heel sjofel bij en worden ze zwaar veroordeeld tot ze dan hun ding doen en beroemd worden en iedereen het nakijken geven
en de mode inspireren met hun vagebond-look), de afvalligen, de rebellen.
Ze vertellen altijd van belangrijke tijden en van grote veranderingen en over reïncarnatie, het Plan, de bedoeling, de eeuwigheid, vrijheid, enz. . . Het is jullie misschien
nog niet zo meteen opgevallen maar dat is exact waar alle kunstenaars, schrijvers en
spirituele meesters van na de oorlog het over hadden en het is allesbehalve toevallig
dat dit fenomeen zich nu op jullie planeet voordoet. Het is uniek dus geniet ervan
en leer ervan. Wat zegt Marley? Wat zegt Jim Morisson? Waar heeft Lennon het
over? Wat zei Krishnamurti of de Dalai Lama? Waarom ging Zappa zo tekeer tegen
het systeem? Of Brel? Waar zingen Limp Bizkit en D12 over? Wat wil James lavelle
en DJ Shadow je duidelijk maken? Waarom zingt Pearl Jam over ‘immortality’ als
niemand er echt in gelooft? Waarom worden ze beroemd? En waarom worden jullie
zo massaal wild van alles wat ze doen? En zal er ooit nog een einde komen aan mijn
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gevraag. . . ? It’s happening, folks. Vlak onder je neus. Tijd om het op te merken en
er eens bij stil te staan. En zoals ik al zei is de climax nog niet bereikt en wordt het
beste tot op het laatste bewaard, tot in 2012. Totdan zal de familie van licht steeds
duidelijker aanwezig zijn en net zoals het op de andere planeten steeds is geweest
zullen de Merkabah-lichtschepen met de pleiadische fysieke lichtwezens, zoals Ra,
P’taah, Ma-at en An-Ra, op jullie planeet landen, als het overeengekomen en
gevraagd wordt door een meerderheid van de bevolking. Wat je wil kan je krijgen
maar je moet er wel beleefd om vragen. Dat is de wet. Misschien kunnen jullie je
beginnen organiseren en om hulp vragen door je energie te bundelen. Net zoals het
zich elke 5200 jaar op jullie planeet voordoet kwam de lichtfamilie dus ook naar de
andere planeten in hun geschiedenis op cruciale veranderingspunten om onderricht
en hulp te bieden maar nooit of te nimmer tegen de wil van de bevolking. Er mocht
geen bemoeienis zijn. Dat was wat de oorspronkelijke engelen van Andromeda wilden en zo geschiedde het. Voor de rest zouden de Venusianen dus aan hun lot worden overgelaten. Het plan van de engelen-de toekomstige mensachtigen-veroorzaakte grote opwinding in de Hiërarchie want het was gedurfd en het had grote
mogelijkheden. Er werd wat afgespeculeerd over de mogelijke uitkomsten en het
had veel weg van de drukte die er heerst vlak voor een dolle paardenrace, maar dan
een paar duizend keer straffer.
Als alles was gezegd en de laatste fles leeggeraakte werd het tijd voor actie en vertrokken de engelen. Engelen zijn wezens die op een hogere trilling bestaan, een
hogere frequentie, daarom kan je ze met het blote oog niet zo goed zien, maar net
omdat ze wilden ervaren wat het was om te leren en te leven als mensen moesten ze
hun trilling, hun frequentie,verlagen. Ze vertraagden zo de vibraties van hun lichtlichamen, bzijoewiejoewiet, tot ze fysiek werden. Naarmate de frequenties lager en
lager werden werd de sluier om hun herinneringen en vermogens dikker en dikker,
tot ze alles vergeten waren en zo begonnen ze het leven in menselijke vorm en
begon jullie geschiedenis. De mensen, want dat waren ze geworden (mensen zijn
dus eigenlijk oorspronkelijk engelen wiens trillingsgetal gewoon trager en lager vibreert dan vroeger: get it back!), vonden een prachtige ongerepte planeet Venus, die
erg leek op Aarde in haar gloriedagen. In den beginne waren de Venusianen enkel
gericht op ontdekken. De eerste honderd jaar werden vooral voeding, slaap, seks
voor voortplanting en tastzin voor voelen ontwikkeld. Onderzoek en ontdekken,
daar ging het ‘m om. Maar dan volgde de creativiteit. Niet enkel voor overleving en
comfort, maar dan met een waar gevoel voor schoonheid en genoegen. Ze onderzochten vooraleerst het gebied van de muziek. Het ontwerpen van instrumenten
die de etherische geluiden uit de herinnering (net zoals jullie nu nog steeds doen) konden
nabootsen werd een obsessie. Samen met het ontwerpen kwam de competitie om te
zien wie de meest realistische en pure geluiden kon produceren op de mooiste instrumenten. Schoonheid werd voor de Venusianen zo belangrijk dat het de komende
millenia hun realiteit ging bepalen. Maar, O Trouble in Paradise nog aan toe! , al
gauw ontstond er een klasseverdeling tussen bekwame getalenteerde muziekmakers
met het grootste gevoel voor esthetica en minder getalenteerden. Hoe groter het
talent hoe hoger het aanzien. Je kreeg echt een hiërarchie waar de muzikanten en
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zangers aan de top van de samenleving stonden. Daaronder kreeg je de ontwerpers
en de makers van de instrumenten van hoge kwaliteit. Dan de middenklasse van
muzikanten en zangers; middenklasse instrumentenmakers; lagere klasse instrumentenmakers en als laatste de lagere klasse dienaren van de middenklasse. Zo ontstond er een klasseverdeling op Venus die in de eerste plaats draaide om gevoel voor
schoonheid. Had je het dan was je De Man en anders niet. Niet dat er oorlog was of
zo of misdaad, er was respect voor elkaar, maar toch begon zo de beschaving langzaam maar zeker uit elkaar te groeien. Met alle gevolgen van dien. En dat was de
bedoeling, want anders zou er geen ontwikkelingsspel in jullie zonnestelsel geweest
zijn. De zaken werden nog gecompliceerder toen er zich een nieuwe klasse begon te
ontwikkelen als gevolg van incest. Niet uit kwade wil, zoals bij jullie veelal het geval
is, maar omdat de engelachtige mensen gewoon niet beter wisten. Ze deden het
gewoon, wisten zij veel wat er zou gebeuren. En zo ontstonden de misvormde of
‘lelijke’ en zwakbegaafde kinderen. Wat in schril contrast stond met de van nature
engelachtig mooie mensen van Venus. Schoonheid, intelligentie en muzikale
bekwaamheid werden zeer hoog in het vaandel gedragen maar de ‘lelijke’ kinderen
vertegenwoordigden geen van allen deze vaardigheden. De mooie mensen werden
gezien als de beteren, de lelijke mensen als de minderen. En zo ontstond, zoals het
plan van de 7 karmische patronen het wou, de Vooringenomenheid, de Verwaandheid en de daaruitvoortvloeiende Arrogantie. Zie je hoe die zaken inéén steken?
Het één is het gevolg van het andere en heeft verstrekkende gevolgen. Uiteindelijk
werd beslist dat de ‘lelijke’ mensen zich niet meer mochten voortplanten en alle kinderen die nog zouden worden geboren werden onmiddellijk gedood omdat zij de
schande van het ras waren, ook al werden ze openlijk nooit bespot of beschaamd.
Men wilde de zuiverheid van het ras kost wat kost bewaren. Zuiverheid of niet,
maar één ding hadden de misvormde kinderen wel, en dat was een innerlijke integriteit en spirituele zuiverheid. Iets wat de ’mooie’ mensen dan weer niet hadden. Of
niet meer. Samenleven werd onmogelijk en algauw trokken de ondertussen volwassen geworden misvormden weg om ver weg hun eigen kolonie te stichten. Zo ontstond de eerste echte breuk op Venus. Naarmate de eeuwen verstreken ontwikkelden beide kolonieën zich op hun eigen manier. De misvormden ontwikkelden zich
steeds meer spiritueler en op het gebied van innerlijke schoonheid, terwijl de
‘mooie’ Venusianen steeds arroganter en concurrerender werden over wie de mooiste was en de langste had en de mooiste muziek kon maken. Daardoor begon hun
uiterlijke schoonheid ook langzaam maar zeker weg te trekken. Ze herinnerden zich
nauwelijks iets van spirituele groei en zakten steeds dieper weg in een decadente
samenleving. Rivaliteit was troef en zo ontstonden er algauw weer klasseverdelingen tussen begaafde en minder begaafden. Jullie weten wel hoe dat gaat. Iedereen
was erkenningsgeil en had het nodig om bewierrookt te worden door anderen. Dit
was een rechtstreeks gevolg van het nalaten om je spiritueel te ontwikkelen. Als je
niet eerst jezelf leert kennen en volledig aanvaard zal je het altijd aan iemand anders
moeten vragen maar de ironie wil nu net dat diens antwoord nooit voldoende zal
zijn en je altijd maar meer en beter wil, uit erkenningszucht. Je zal ook altijd teleurgesteld worden, wat je dan weer verbitterd zal maken. Je bent afhankelijk van ande-
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ren. Maar het enige antwoord, de enige erkenning die voldoende is is die van jezelf.
Meer heb je niet nodig. Het kan ook niet anders. Jij hebt voor jezelf de antwoorden,
niet iemand anders. Als je tevreden kan zijn over jezelf en je weet wat je waard bent
zonder daarbij iemand anders’ erkenning en toestemming nodig te hebben, dan heb je
je ego overwonnen want dan zal je je talenten niet meer gebruiken om aandacht te vragen maar wel om iets wezenlijks bij te dragen aan de cultuur waar je deel van uitmaakt.
Voor het geheel.
En dat was de mooie Venusianen vreemd geworden.
Al snel, als gevolg van afgunst en ontevredenheid in de lagere klassen ontstond de
misdaad. Haat, woede en discriminatie kregen de overhand en moord en verkrachting werden een alledaagse zaak. Na een hele tijd verliet een hele groep misdadigers,
rebellen, de oorspronkelijke kolonie om zich aan te sluiten bij de andere groep, de misvormde mensen. Daar werden ze met open armen ontvangen door de vriendelijke
mutantenkolonie. Aanvankelijk ging alles goed maar vele misdadigers konden hun
oude steelgewoonten maar niet loslaten. De twee groepen verschilden veel van elkaar
en de misdadigers begonnen zich na een tijd superieur te voelen tegenover de bedachtzame wijze mutanten. Uit angst voor besmetting voor de lelijkheid en om het ras zuiver
te houden begon ook hier de spanning zienderogen te stijgen en uiteindelijk namen de
rebellen de macht in de kolonie over. Er werd weer verkracht en gemoord dat het een
aard had en ze creeërden een sfeer van haat en angst. De mutanten zaten nu wel met
een groot probleem opgescheept en ze kwamen allemaal op een nacht bijeen om te
zien wat ze konden doen. Eén van de ouderlingen herinnerde zich dat er zoiets was als
een belofte van hemelse interventie als de meerderheid dat wenste. De meeste mensen
zagen geen andere uitweg en er werd met een meerderheid besloten dat er via een grote
groepsmeditatie gevraagd zou worden om de gewelddadige rebellen van de planeet te
verwijderen. Het lukte want nog diezelfde nacht stak er een enorme wervelwind op
over het hele gebied waar de rebellen hun huizen hadden gebouwd. Alle misdadigers
werden uitrgeroeid. De mutanten hadden dit niet verwacht want ze dachten dat de
rebellen eerder het inzicht zouden krijgen om op eigen beweging te vertrekken. De
rebellen waren nu wel weg maar oude pijnen zoals schaamte en schuldgevoel staken
terug de kop op en hun slachtofferrol nam meteen een quantumsprong voorwaarts.
Later, op het einde van de eerste 5200-jarige cyclus, toen de Pleiadische afgezanten
van het licht voor het eerst op Venus kwamen vertelden de mutanten over wat ze
gedaan hadden en hoezeer ze zich hierover wel schaamden. De Pleiadiërs verzekerden hen echter dat de gehele groep rebellen na hun dood naar Mars werd gebracht
waar ze terug werden geboren en de eerste Martiaanse kolonie stichtten.
Een volledige gedetailleerde beschrijving van de evolutionaire geschiedenis van de
planeten zou een boek op zich vullen (er is er trouwens één over verschenen: ’Menselijke evolutie in Pleiadisch Perspectief ’ van Amorah Quan Yin) en dat is ook niet
echt de bedoeling. Maar met de afgelopen gebeurtenissen gebeurde het allemaal en
het is voldoende dat je weet dat de cycli elkaar opvolgden en de Venusiaanse
beschaving een punt bereikte waarin hun wereld hoogtechnologisch evolueerde.
Net zoals bij jullie. Venus leek toen zo erg op Aarde zoals ze nu is dat ze wel tweelingzusters lijken, alleen was Venus minder bevolkt.
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Compleet met grote steden, politiemachten, atoomonderzoek, chemische wapens
en een algemene doling zoals jullie ze nu ook kennen. Op een gegeven moment was
de angst, de haat, het geweld en de depressie en arrogantie zo groot en de groepsgeest was zo ver verwijderd van het hogere collectieve bewustzijn dat er daardoor
een natuurlijke sluier, een dik donker net, werd gevormd in de atmosfeer om de hele
planeet. Dit net weerhield het meer verfijndere licht van de zon om haar programmastralen de planeet te laten bereiken, waardoor de zaak alleen maar erger werd.
Dit net is zeker te vergelijken met het net dat jullie nu om de planeet hebben. Het is
een dikke mist van angst. Op dat moment was het ook zo dat Venus op het einde van
de vijfde 5200-jarige cyclus zat. In de Hogere raad gingen er stemmen op om het
Net op te blazen. Dit zou een algemene chaos bewerkstelligen waardoor de mensen
weer met elkaar zouden moeten samenwerken maar men zag ook in dat de Venusianen te ver weg waren om dit soort van boodschappen nog te kunnen begrijpen. Dus
er werd van dit plan afgezien. Het was trouwens ook in strijd met het afgesprokene.
In de plaats daarvan werden de afgezanten van het Licht geboren om de mensen te
waarschuwen voor de gevolgen maar het mocht niet meer baten. Slechts 20% van
de mensen luisterden en beterden hun leven maar de overige 80% vond het allemaal
maar lulkoek en deed gewoon verder, met alle gevolgen van dien. Er vonden gigantische chemische explosies plaats, 20 jaar voor het einde van het tijdperk en leidden
tot Venusbevingen, overstromingen, atmosferische vuren. . . de chaos was compleet. Vele mensen stierven en uiteindelijk overleefde één derde van de totale
Venusbevolking. Deze groep was wel verplicht om de handen in elkaar te slagen en
samen te werken. Ze riepen de hulp van de hemelen in en de Lichtfamilie kwam
weer naar de planeet. Dit keer kwamen ze van Andromeda met spirituele lessen,
nieuwe kennis van geneeskunde en nieuwe meditatietechnieken. Zo keerden de spirituele waarden langzaam maar zeker terug. De planeet ontwikkelde zich verder in
de goede richting en 20. 000 jaar later, na toch nog een hoop strubbelingen, bereikte
de gehele bevolking een hoge graad van spiritualiteit en liefde en heerste er vrede.
Op dat moment kregen ze de keuze van het hogere collectief om als groep de planeet te verlaten of te blijven om hun nieuwe verworvendheden verder toe te passen
bij een groep die hun liefde hard nodig had. Ze kozen massaal om te blijven om liefde en schoonheid te delen en algauw werd er een nieuwe groep op de planeet geïntroduceerd.
Het was een groep verschoppelingen die afkomstig was uit een melkwegstelsel in de
constellatie van Virgo. Op hun planeet hadden zich zware burger-en geloofsoorlogen voorgedaan en iedereen die daar niet aan mee wilde doen werd als zwak en minderwaardig bezien en daarom werden er velen gedood. Ze hadden een groot gebrek
aan zelfvertrouwen, schaamden zich en ze waren in het algemeen zwaar getraumatiseerd. Om een lang verhaal kort te maken: ze werden door de Venusianen met open
armen ontvangen omdat ze er natuurlijk zelf om gevraagd hadden. Het was zeker
geen gemakkelijke taak om onvoorwaardelijke liefde en begrip te geven maar er
werd in de eerste plaats alles aan gedaan om het zo te doen en te helpen. De verschoppelingen waren heel onwennig en voelden zich inferieur tegenover de zo wijze Venusianen en na x-aantal jaren wilden de verschoppelingen wel eens zien hoe-

185

1

ver het onvoorwaardelijke begrip van hun gastheren ging en begonnen ze de Venusianen te testen. Ze wendden krankzinnigheid voor en velen werden dat dan daardoor ook (het is geen speelgoed). Uiteindelijk, na vele jaren, begonnen de zaken
danig uit de hand te lopen en het zelfvertrouwen van de Venusianen begon te wankelen en men had een algemeen gevoel van tekortschieten. Ze wilden de verschoppelingen zo graag helpen maar ze wisten niet hoe want ze werden maar gekker en
gekker. Het werd zelfs een obsessie om hen te helpen. Hun ego kon het niet verkroppen dat ze er niets aan konden doen en ze wilden kost wat kost, desnoods met
geweld, helpen. Maar het kwam niet meer vanuit het hart. Het werd een prestigezaak om hun eigenwaarde te bewijzen en de eens zo wijze Venusianen vervielen zelf
terug tot het bange ego, zonder dat ze het zelf wisten. Ze begonnen hun gezonde
emotionele en psychische grenzen te overschrijden en het karma en de pijn gewoon
over te nemen van de gestoorde mensen. De samenleving ging zienderogen achteruit. Geweld en angst nam weer in grote mate toe. Venus werd terug een politiestaat
waarin de verschoppelingen als het onderste van de samenleving werden
beschouwd. Men werd vijandig en arrogant tegenover de nieuwkomers en overal
hing een sfeer van absolute verslagenheid en mislukking. Dat was wat hun collectieve groepsgeest uitstraalde en iedereen was het er over eens dat ze (de oorpronkelijke
Venusianen) niet meer verdienden dan gewoon van de planeet geveegd te worden.
Het kan verkeren. Aangezien je altijd krijgt waar je om vraagt was dat dan ook precies wat er gebeurde. Er kwam een zware poolverschuiving die de planeet 3 dagen
en nachten uit haar baan gooide. Bevingen, stormen en overstromingen heersten
tot de gehele bevolking was uitgeroeid. Venus is daarna nooit meer bewoond
geweest en de planeet zelf is nu pas nog maar net genezen van alles wat er zich op
haar oppervlak afspeelde sinds de komst van de eerste engelen.
Het is belangrijk dat je beseft dat alle wezens die meespelen en die een rol spelen in
de opkomst en ondergang van beschavingen op planeten veelal in groepen komen,
vanuit welke uithoek van het Universum ook, om hun specifieke rol te spelen in die
geschiedenis en om hun specifieke lessen te leren door ervaring. Na de ondergang
van een planeet zoals Venus gingen de groepen weer verder op hun reis om de
beleefde trauma’s ergens anders dan weer te kunnen verwerken en om zich verder te
ontwikkelen en om geconfronteerd te worden met andere groepen, een ander
bewustzijn. Dat is wel de aard van het evolutiespel. Er worden altijd wel ergens twee
groepen bij elkaar geplaatst die, als het aan hen lag, daar zelf liever nooit voor
kozen. De bedoeling van zo’n confrontatie tussen twee schijnbaar tegenovergestelde groepen, mensen, is om uiteindelijk vrienden te worden. Dat is altijd het einddoel. Heel simpel. Om dan die vriendschappen verder uit te bouwen. Het plan is zo
opgesteld dat we precies weten welke groepen elkaar waar en wanneer het beste
kunnen ontmoeten om die en die bepaalde dingen te doen ervaren. Het is een echt
plan dat wordt uitgevoerd maar dat heb ik al eens gezegd denk ik, hé (ongeveer al
100 keer)? Het is de wet van karma want iedereen, zonder uitzondering, ervaart het
allemaal van alle kanten. Wat je ook wil uitspoken in het Universum, doe het maar,
want het is en blijft een Universum van Vrije Wil, het is jouw keuze en daar heeft
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niemand wat mee te maken. Geen goden, geen lichtwezens of regeringen, niet ik,
niemand. Maar ik kan je garanderen dat je het ooit zelf aan den lijve zal moeten
ondervinden. Het ene leven ben je een onderdrukker. ’Leuk’ zal Pinochet zeggen,
maar als je dat spel wil spelen moet je ook de kleine lettertjes onderaan lezen die
nochtans specifiek vermelden dat je dan ooit, om te ervaren wat je anderen hebt
aangedaan, ook eens de rol van het slachtoffer zal moéten spelen. Zo kan je in het
vervolg gemakkelijker kiezen of je je daar nog mee wil bezig houden. Neem nu
Mars. Mars was de volgende planeet van ontwikkeling. Herinner je je de misdadigers van Venus die door een enorme storm om het leven kwamen en die terecht
kwamen op Mars. Het werd een beschaving van nukkige, agressieve mannen want
in hun collectieve geest zaten nog heel duidelijk de patronen van wrok en verbittering over het grote onrecht dat hen door de mutanten op Venus werd aangedaan.
Een patriarchaat waar de vrouwen onderdrukt werden en er geen plaats voor liefde
was. Evenmin voor kunst en schoonheid. De mannen lachten om de zwakte en de
onderdanigheid van de vrouwen en wilden ten allen tijde hun macht laten zien en
bewijzen hoe geweldig (letterlijk) ze wel waren. De mannen waren de beteren en de
vrouwen de minderen en niemand was zich er van bewust dat dit patroon terug te
brengen was op de samenleving die ze op Venus hadden achtergelaten. Het was een
oorlogscultuur waar er altijd wel een vijand was om mee te vechten. Er waren zelfs
competities om te zien wie de sterkste was, wie de langste penis had (echt gebeurd)
en wie het langste seks kon hebben zonder klaar te komen. Allemaal in het openbaar dan nog, dus je ziet zo’n beetje waar ze daar zoal mee bezig waren. Diep in het
onderbewustzijn van de mannen wortelde een gevoel van schaamte en tekortschieten door hun gebrek aan creativiteit, schoonheid, stijl en sierlijkheid. Ze bleven hun
schaamte en tekortkomingen ontkennen door vrouwen en alles wat artistiek en
teder was, te verdrukken en te kleineren. Wat je niet kent veroordeel je altijd. Je wil
er hoe dan ook een vreemd soort van macht over hebben. Omdat je er eigenlijk
bang van bent. Net als bij jullie wéten de patriarchen, de macho’s, de oorlogsheren,
enz. . . dat schoonheid, tederheid en creativiteit en liefde het hoogste goed is. Dacht
je dat ze het niet weten? Tuurlijk, wel. En ze missen het allemaal. Alleen weten ze
langs geen kanten hoe ze het ook kunnen beleven. Ze denken dat dat voor hen niet
is weggelegd, en daarom zijn ze jaloers. En uit onmacht en frustratie en woede
onderdrukken ze het en bespotten ze het. Triest, niet?
Doorheen de evolutie van Mars reïncarneerden vele Venusiaanse zielen die toch al
een pak verder stonden in hun evolutie, zowel in uiterlijk als in intelligentie. En ook
dat zorgde natuurlijk voor de nodige spanningen met de starre patriarchen, hoewel
deze Venusianen veel positieve invloed hadden op de bevolking, maar in het algemeen kenmerkt de geschiedenis van Mars zich door bloedige burgeroorlogen. Op
een bepaald moment, na ongeveer 13. 000 jaar van evolutie, kreeg het Martiaanse
leger tijdens een oorlog de planeet in handen en onderdrukten de gehele bevolking.
Aangezien nu de hele planeet onderworpen was aan een groep van machthebbers
was de oorlog voorbij. En dat was nu net wat de oorlogsheren fameus dwars zat
want ze waren nog zo tuk op vechten. Het was wat ze konden en daarom bleef men
doorgaan met het bouwen van verdedigingswerken, het ontwikkelen van wapens,
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het maken van buskruit, het delven en smeden van metaal enz. . . De oorlogszuchtige militairen verlangden hevig naar een nieuwe militaire uitdaging want ze hadden
de behoefte om te vechten om zich belangrijk en sterk te voelen en om hun waarde
te bewijzen. Hun collectieve bewustzijn verlangde naar een nieuwe vijand, ook al
was er niemand anders meer op de planeet om mee te vechten. En wat denk je dat er
dan zomaar, o wonder der natuur, opeens gebeurde? Juist. De vijand kwam. No
problemo! Als je wil vechten is er altijd wel iemand die daar dolgraag op in wil gaan.
Soort zoekt soort.
En nu moet je even goed opletten want dit is nogal belangrijk voor jullie planeet. Er
was een groep wezens afkomstig van het sterrenstelsel Lyra die naar het Sterrenstelsel Orion was gekomen en daar de gevestigde Orde hadden uitgedaagd. De Lyranen
hadden de inheemse wezens van Orion tot slavernij gebracht en gedurende vele
duizenden jaren waren zij de oorlogszuchtige overheersers van alle planeten in één
van de zonnestelsels van Orion. Orion is één van de galactische poorten die de
Lyranen wilden beheersen. In tegenstelling tot de merkabah-lichtschepen die
gebruikt worden door spititueel verder ontwikkelde lichtwezens gebruikten zij
mechanische ruimteschepen. Ze hadden ook geavanceerde wapens die tot massavernietiging in staat waren. Wat doet een oorlogszuchtig volk zoal de hele dag? Ze
breiden hun territorium uit omdat ze menen dat er niet genoeg is voor iedereen en
ze zeggen : ’dit is van ons en dat is niet van jullie. ’ Dus onder achterlating van een
hele hoop krijgers in het zonnestelsel van Orion waar ze controle over hadden (ze
hadden zeker niet het hele Orionstelsel in handen) vertrokken een aantal Lyranen
op zoek naar andere domeinen en meer macht. Mars kwam als eerste bewoonbare
planeet op hun weg en omdat de bevolking daar rijp was voor onderdrukking waren
de Martianen dus de eersten die van jan hadden. In het algemeen is dit zonnestelsel
er eentje dat al een hele lange tijd een makkelijke prooi is voor overheersing voor
iedereen die daar de nood aan had en de middelen ertoe bezat. En aangezien deze
zon ook nog eens een galactische poort is, was de overname een goed plan en zou
Mars als eerste basis worden gebruikt om van daaruit verder te werken. Het was wel
even schrikken toen de oorlogszuchtige Martianen midden in een gebed voor een
nieuwe oorlog vanonder hun zonnehoed opkeken toen de ruimteschepen van de
Lyranen en masse landden. De Martianen waanden zich machtige krijgers, tot de tanden toe bewapend, en kenden geen technologische beschavingen, maar toen de
Lyranen uitstapten en in pure Dillinger-stijl in kogelvrije pakken de stad overnamen
en de boel aan flarden schoten was het snel gedaan met pochen. Hun wapens verzonken in het niets bij de laserwapens van de Lyranen en werden op hoongelach
onthaald. Hier was dan eindelijk hun nieuwe vijand. Op een mum van tijd lag iedereen geteld en gekneveld, mmm-end, netjes op een rij, met ieder een laars op het
hoofd.
De lyranen onderwierpen iedereen tot slavernij omdat ze zo hun eigen plan hadden.
De lyranen vormen een groep, zoals zovelen in andere Galaxies, die een constante
oorlog tegen het Licht voeren. Waarom vertel ik later wel omdat het belangrijk is dat
je dat goed begrijpt. En alles wat geen licht, informatie, is is de afwezigheid daarvan
en is dus duisternis. Ze willen niet liever dan alles aan hun heerschappij onderwer-
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pen en bedenken dan ook constant allerlei plannen om dat doel te bewerkstelligen.
Het plan was om een reusachtige piramide te bouwen. De lyranen hadden de technologische kennis om de pramide zo te bouwen dat het een soort superwapen werd.
Er zou een gigantische antenne op de top worden geplaatst die zou dienen om
bepaalde superkrachtige stralen af te vuren naar de zon om zo de zonnecoderingen
te veranderen waardoor de zon onder hun gezag zou komen. Een waanzinnig en
naïef plan, maar soit. Dat was wat ze wilden doen en wee degene die er niet mee
akkoord was. Zo begon de ontwikkeling van Mars als hoogtechnologische beschaving. Iedereen werkte voor de ’ baas’ en werd een slaaf voor den Lyraan. Hoewel ze
natuurlijk niet zo opgezet waren met hun nieuwe meesters, brachten ze toch een
grote bewondering op voor de door hen meegebrachte spitstechnologie, want totdan was Mars een vrij primitieve cultuur. Er werden vooral veel wapens geproduceerd en getest en niet in het minst nucleaire wapens. De Lyranen hadden great
expectations en high hopes. Deze keer moest het lukken. Ondertussen groeide de
haat en de angst, de milieuvervuiling en de misdaad als gek en de planeet verkeerde
al gauw in een staat van terreur en chaos. Zelfs het drinkwater werd gelimiteerd
door het uitdrogen van de meren. De criminaliteit groeide en Mars werd een politiestaat, compleet met avondklok en overvolle gevangenissen. Tegen het einde van de
derde 5200-jarige cyclus was iedereen de wanhoop nabij door gebrek aan drinkwater en te fel zonlicht.
Toen de Pleiadiërs met hun lichtschepen landden waren de lyranen het noorden
kwijt. Ze werden begroet met wapens en vijandigheid terwijl de Martianen dolblij
waren maar nog steeds doodsbang van hun onderdrukkers. De wet was dat de familie van het Licht niets kon dwingen of ook mochten ze, hoewel ze daar wel de
kracht voor hadden, geen straf opleggen, maar wat ze wel konden doen was de wet
van Instant-Karma opleggen. Dit hield in dat je datgene wat je een ander aandoet ook
onmiddellijk zelf zal ervaren. Ten goede of ten kwade. Zo zou er een lange periode
van genade aanbreken waar deze wet van kracht was. Dus toen de Pleiadiërs, na
deze wet openbaar uitgesproken te hebben, samen met een paar Martianen naar de
gevangenis wilden om de mensen daar te bevrijden en ze werden tegengehouden
door een paar Lyranen die met hun knuppels het gezelschap te lijf wilden gaan,
werden de Lyranen daadwerkelijk door hun eigen hand en knuppels tegen de grond
geslagen. Pok! Een wonder. Niemand durfde ook nog maar een vinger te bewegen
uit schrik dat de vinger zou gaan bewegen. En dat was het begin van een nieuwe tijd
op Mars waardoor er een lange periode van rust en vrede heerste met de wet van
instant-karma als stok achter de deur. Dit gaf de bevolking de gelegenheid effie
time-out te nemen van elkaar en de periode van rust te gebruiken om zich spititueel
te ontwikkelen. Ze kregen daarbij de hulp van Ra.
De Lyranen werd de keuze gelaten om na 50 jaar te blijven en vredevol te integreren
of te vertrekken naar waar ze ook maar wilden. Een klein gedeelte van de Lyranen
wilde blijven om zich te ontwikkelen en in vrede met de Martianen samen te leven
maar het overgrote deel wilde niets liever dan zo snel mogelijk vertrekken. En dat
deden ze dan ook. De Martianen groeiden de komende millenia uitermate goed en
leerden veel over zichzelf en vele emotionele wonden die teruggaan tot aan Venus,
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werden geheeld (bewustwording van hoe het niet en hoe het dan eigenlijk wel
moet). Ongeveer 3000 jaar nadat de Lyranen terug waren vertrokken met de staart
tussen hun benen was de Martiaanse bevolking op het punt gekomen dat ze een spirituele gemeenschap vormden. Omdat ze tijdens hun groeiperiode ooit de gelofte
hadden afgelegd om alle wonden met alle oude vijanden, wie dan ook, te helen,
werden eenstemmig, hoewel onbewust, de Lyranen terug uitgenodigd om schoon
schip te maken. Zo werkt het nu eenmaal, vanuit een innerlijke, helende drang die
deel uitmaakt van het plan. Wonden, fysieke of emotionele, hebben altijd de natuurlijke neiging om te helen, of je dat nu tof vindt of niet.
Ik zei je dat alles energie is en dus gedachten ook. Deze energetische gedachten
worden de oneindige ruimte ingestuurd, bewust of onbewust maakt niet uit, en
komen netjes terecht bij de geadresseerde. Telepathie is zo normaal maar je moet je
er bewust van zijn om er enige waarde aan toe te kennen. En dus vingen de Lyranen
als collectief de uitnodiging op en een tijdje later verschenen ze daar weer aan het
zwerk met hun machinerie van de hel, de blik op de Kill-stand. Broembroembroeeeggghrrghrrraaaaahhh!!!
De Martianen, met hun Welkom-spandoek, slikten starend met glazen blik en halfafstervende glimlach toen ze de mannen zagen aan komen denderen. Dat was dus
wel even buiten de waard gerekend want voor ze het goed en wel beseften verkeerde Mars terug in de Lyraanse politiestaat van 3000 jaar geleden. De lyranen waren
ditmaal volledig overheersend en vastbeslotener dan ooit om de piramide weer te
gebruiken om het hele zonnestelsel in de macht te krijgen. Slaven werkten lange
uren en er werd prioriteit gegeven aan het piramideproject, herstel van kernbewapening, technologische proeven en wapenproductie. Het was weer meteen doffe
ellende als vanouds.
De Lyranen wisten dat de zon een communicatiepoort was met Alcyone alsook met
het Galactisch Centrum. Als zij met succes deze poort konden sluiten, die vervolgens richtten op de specifieke zon van Orion waar hun mede-kornuiten de baas
waren, dan zouden zij kunnen winnen van de Pleiadische strijders van het Licht. Zo
dachten ze een nieuw territorium van donkere krachten in dit heelal te vestigen. Ze
wilden de gehele melkweg overheersen maar zoals Ra het ook uitlegde aan de Martianen in de vorige periode: Het is naïef om te denken dat zoiets ooit mogelijk zou
zijn en het is typisch een plan dat gedoemd is om te mislukken, temeer omdat het
daar nu echt wel niet over gaat. De Melkweg overheersen? En dan? Het Universum?
En dan? En waarom zou je iets willen overheersen dat sowieso al van jou is? Van
iedereen. Wat hoop je daarmee te bereiken? Als je iets hebt veroverd is je volgende
grote zorg: ‘Hoe kan ik dit behouden?’ Dan moet je weer allerlei moeilijke verdedigingsstrategieën gaan bedenken tegen mogelijke invallen en uiteraard mag je, wanneer je er het minst op bedacht bent een inval verwachten van een groep die er
dezelfde levensstijl op na houdt. Karma, weet je nog? Stressie. Welkom slapeloze
nachten.
Allemaal tezamen nu:
“JE KAN GEEN OORLOG WINNEN. NU NIET. NOOIT NIET ! ”
Je kan het proberen, je kan ervan leren maar het zal je nooit worden toegestaan dat
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je voor eeuwig een gebied kan impalmen voor eigen gebruik (dat is dan toch je uiteindelijke bedoeling, of wat ? ). Dat is nogal egoïstisch, vindt je zelf ook niet? En
wij dan? Ik zeg je, het Goddelijke Plan, het Leven, de Liefde, jij dus, zal zoiets in
essentie nooit voorgoed toestaan omdat het zoiets nooit zal kunnen begrijpen of
nog maar zelfs verlangen. Het is ondenkbaar dat zoiets ooit zou kunnen. De ziel wil
enkel in vreugde overvloedig delen. Systemen en tiranieke bewinden zijn gewoon
gemaakt om op te blazen en te veranderen. Waarom? Omdat het plezant is om dat
te doen. Liefde is onbaatzuchtig en heeft geen richting. Het wil niets. Het wil enkel
maar zijn. Van de liefde is de kracht van de waarheid. Ze werkt. Dat is het verschil
met de illusie, de gedachtenconstructies, het egoïsme. Dat werkt niet. Althans toch
niet op lange termijn. De kracht van de liefde is zo groot dat ze je misschien wel zal
toestaan om je een gebied te doen veroveren. Heel eventjes maar, om je in de waan
te laten dat je er effectief de baas over bent zodanig je kan ervaren hoe het voelt om
iets enkel en alleen voor jezelf te houden en er de max uit te halen. Lekker alleen
voor jou, héhéhéhé! Maar uiteindelijk zal je er nooit tevreden over zijn. Je zal het uiteindelijk inzien, willen inzien, dat het toch allemaal maar onnozel is. Het zal je nooit
de bevrediging geven die je dacht eruit te kunnen krijgen. Daar kan je nu eenmaal
niet omheen.
Er zouden dus bepaalde nucleaire energieën vanaf de piramide naar de zon worden
afgevuurd, maar wat de Lyranen niet beseften was dat de zon zelf hoger-dimensionale frequenties draagt en de afgevuurde energie was uiteraard van een lagere frequentie dus veel effect zou het niet hebben gehad. Het zou zijn als een mug die een
olifant wil steken. Dat feestje ging dus niet door. In de plaats daarvan werd er wel
een enorm gat in de atmosfeer van de planeet geschoten. De klap was enorm,
gevolgd door een reeks superkrachtige lichtflitsen en er ontstond spontane ontbranding en alle leven op Mars was op enkele seconden vernietigd. Vandaar dat jullie Mars al eeuwen lang kennen als de droge, dode woestenij die ze nu is.
Over de evolutie van de planeet Maldek ga ik het niet uitgebreid hebben want het is
min of meer hetzelfde verhaal als de andere behalve dan dat er geen buitenMaldekiaanse overheersing plaatsvond van Lyranen of van wie dan ook. De planeet werd
oorspronkelijk bevolkt door 4 grote groepen die van overal uit het Universum kwamen, waaronder een groep van een planeet die uit het Orion-stelsel kwam en die
overheerst werden door dezelfde Lyranen die Mars 2 maal hadden overheerst. Het
was de Lyranen ook daar, in hun zucht naar Galactische macht, weer door één of
ander waanzinnig plan gelukt om de atmosfeer van de planeet en al haar bewoners
in het Orion stelsel compleet te vernietigen, net zoals bij Mars. Een andere groep
waren eerder slaven geweest voor nog een ander technologisch verdergevorderd ras
in de Andromeda-galaxie. Dus je ziet, er is nogal wat slavernij geweest in het Universum (en dat zijn dan nog maar twee gevallen) waar jullie totaal niets van afweten.
Oorspronkelijk waren de 4 groepen verspreid over Maldek en wisten niet van
elkaars bestaan af. Net zoals het bij jullie het geval is groeide de planeet door de millenia heen dichter tot elkaar en maakte men algauw contact met elkaar, hoewel er
veel uiterlijke en innerlijke verschillen waren en dit dan ook niet zonder slag of

191

1

stoot ging. Zoals ik al zei verschilde de evolutie van Maldek niet zo veel van de anderen. Ook hier ontstonden grote techno-steden met misdaad, agressie, rechtssystemen en politiemachten. Ook hier kwamen de Pleiadische lichtmensen op de keerpunten in de geschiedenis naar de planeet om spiritueel onderricht te geven in
moeilijke tijden. Toch is er een belangrijk punt in haar geschiedenis geweest die een
zware weerslag op jullie hedendaagse toestand heeft, en dat ik je moet vertellen,
want het verklaart veel voor de situatie waarin jullie nu inzitten.
Ik vertelde je eens dat elk Universum een Opperwezen heeft. Zo heeft ook elke
Galaxie er één en elk Sterrenstelsel ook. En uiteindelijk heeft ook elk Zonnestelsel
en elke planeet er één.
Het is een hele hiërarchie die nauw met elkaar samenwerkt om het Plan uit te voeren. Het Opperwezen dient een vergevorderd wezen te zijn die zowel zijn/haar
eigen individualiteit kan vasthouden alsook compleet gericht te zijn op de eenheid.
Hij/zij moet volledig toegewijd zijn aan de evolutie en liefde voor de evoluerende
zielen die op de planeet rondlopen. Hij/zij moet ook de droom van het Goddelijke
Plan voor de gehele planeet vast houden. Hij/zij moet ook in staat zijn om onder
alle omstandigheden te functioneren (stressbestendigheid) en zelfstandige beslissingen te kunnen nemen (het lijkt wel een advertentie voor een vrijgekomen vacature
in de jobkrant. Gezocht: Opperwezen. Glijdende uren, niet betaald.
c. v. sturen naar. . . ). Nu wil het verhaal dat het Opperwezen van Maldek een zekere
‘Lucifer’ was. U misschien bekend. Jaaaaaa, daar komt ie al. Aartsengel Lucifer om
exact te zijn. Lucifer was een prachtig liefdevol wezen waar enorm veel van gehouden werd en wiens naam letterlijk ‘drager van het licht’ betekent. Waarom denk je
trouwens dat stekskes ‘Lucifers’ noemen? Lucifer stond aan het hoofd van hele
legioenen engelen, deva’s en gidsen die hem allemaal graag gehoorzaamden en zijn
instructies opvolgden. Zijn belangrijkste taak (wat een eigen keuze was, hoor), in de
Hogere-dimensionale rijken, was onderhoud en doorgifte van coderingen en
instructies van het Galactische centrum naar de desbetreffende deva’s, engelen, gidsen en de bewakers van het magnetische en energetische net van de polen op de planeet Maldek. Ook hield hij natuurlijk toezicht op de ontwikkeling van het hoger collectief bewustzijn van de Maldekianen als geheel.
Op een bepaald punt in de geschiedenis van Maldek was het hoger collectief
bewustzijn van de Maldekianen als groep sterk geëvolueerd zodat de rol van Lucifer
begon te veranderen. De evolutionaire patronen die hij normaal gezien doorstuurde werden nu door het collectief bewustzijn van de Maldekianen zelf in het oog
gehouden, vooral door de verlichte Maldekianen die hadden gekozen om in de
hogere domeinen te dienen. Lucifer werd eigenlijk nog slechts een spiritueel
opzichter. Het was voor Lu de eerste keer dat hij de functie van Opperwezen
bekleedde. Voor hem was de samensmelting van het totale bewustzijn van de planeet en haar bewoners, terwijl hij terzelfdertijd zijn eigen autonomie en individualiteit diende te bewaken, een ongelooflijke leerervaring geweest. Maar. . . Hij realiseerde zich niet dat hij ook getekend was met de lagere frequentiepatronen van het
collectief bewustzijn van Maldek. Het patroon dat het meeste effect had op Lucifer’s eigen ontwikkelende onderbewustzijn (tja, opperwezen of niet, je blijft je eeu-
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wig ontwikkelen, hoor) - en dat hij dus dacht niet te bezitten - was het ‘wantrouwen
van het Goddelijke ’. Losing faith. Een geloofscrisis. Ook patronen van geweld,
slachtofferschap, verslaving, schaamte, lage zelf-waardering, algehele achterdocht
hadden in zekere mate zijn bewustzijn getekend. Hij wist zelf niet dat hij zwaar
beïnvloed was en omdat de groepsgeest op Maldek zich sterk ontwikkelde en zijn
rol minder en minder groot werd, raakte hij ook steeds meer en meer afgezonderd
van de groepsgeest van het hogere collectieve bewustzijn. Toen hij met dat collectieve bewustzijn begon te communiceren in plaats van het rechtstreeks te ervaren,
te zijn, voelde hij golven van onrust en vrees door zijn wezen gaan en dat zinde hem
niet. Helemaal niet. (discussieer niet met jezelf maar wéés jezelf. Het lijkt een klein
detail maar het maakt al het verschil van de wereld uit. To be or not to be. Als je discussieert met jezelf wordt je langzamerhand gek en ‘doe je alsof ’ je van jezelf afgescheiden bent terwijl dat in wezen natuurlijk niet zo is. Dan ervaar je natuurlijk ook
afgescheidenheid en dat voelt allesbehalve prettig want dan voel je je verloren. Je
bent afgescheiden van je-zelf, verdwaald. En je identificeert jezelf dan automatisch
met het deel dat zich klein en minderaardig voelt en wil knokken om te overleven: je
ego. Als je dan niet wakker wordt gaat het snel fout en bergafwaarts. Op Aarde
lopen er nu zo miljarden rond die met zichzelf in de clinch liggen terwijl er eigenlijk
eenheid zou moeten zijn. Rust. Onderzoek dit bij jezelf want het is heel belangrijk.
Stel jezelf de vraag: ’leef ik als mezelf of juist niet? Doe ik echt constant, 24u/ 24u
datgene wat ik graag doe en wat me gelukkig maakt of juist niet en doe ik maar alsof
alles prima is? Wel effe eerlijk zijn,hé !Als het antwoord je niet zint, verander dan je
levensstijl. )
Omdat hij dacht dat hij onfeilbaar was en niet viel te verleiden (hij was immers opperwezen van een planeet) bleef lucifer deze angstgevoelens maar negeren en ontkennen. Daardoor kwamen ze met een steeds grotere regelmaat, krachtiger en krachtiger,
in hem naar boven (wat je onderdrukt komt dubbel zo hard terug omdat je er nu eenmaal iets mee moet aanvangen). Zo begon hij al snel een vaag wantrouwen te ontwikkelen in de mogelijkheid van de mensen om zich te ontwikkelen zonder zijn toezicht.
Hij wilde meer controle over hun evolutie. Hij beschouwde deze gedachten als o. k.
omdat hij dacht dat deze zaken rechtstreeks van de waarheid afkomstig waren, van het
Galactisch centrum. Terwijl ze enkel zijn eigen gedachtenconstructies waren die op
wantrouwen (angst) waren gebaseerd. Naarmate zijn eigen bewustzijn steeds meer
verduisterd geraakte begon het klimaat op Maldek hierop te reageren. Weet dat Maldek toen al een hoge graad van evolutie had bereikt en dat het daardoor steeds een
lekker weertje was. Maar nu waren er steeds vaker donkere wolken, regen, donder en
bliksem. Hij realiseerde zich niet dat zijn diepste gedachten over controle en zijn wantrouwen in de mensen, zijn eigen perceptie vertroebelden en letterlijk een mist veroorzaakten waardoor de zonne-coderingen de planeet niet meer ten volle konden
bereiken. Toen de engelen en deva’s aan Lucifer vroegen waarom de zonne-coderingen minder toegankelijk en soms zelfs heel vaag waren dacht Lucifer dat de engelen
een excuse wilden verzinnen voor het feit dat ze hun werk niet goed deden. Zijn wantrouwen dat hij ontwikkeld had tegenover de mensen breidde zich nu ook uit naar de
engelen, gidsen en deva’s. Hij gaf een groep deva’s de opdracht om een andere groep
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te observeren om te zien wat het probleem was maar ze konden bij de brave deva’s
niets fout bespeuren. Dit maakte Lu nog warriger dan hij al was.
Ondertussen ervaardden de mensen op Maldek grillige energie en emotionele
patronen die gelijke tred hielden met het weer. Hun stemming wisselde om de
haverklap en ze waren prikkelbaar en rusteloos tijdens onweer. Als de zon weer
begon te schijnen waren ze opgelucht maar tegelijkertijd ook bezorgd over hun
onevenwichtigheid. Ze deden alles om hun lichaam en emoties terug onder controle te krijgen. Ze hielden groepsmeditaties, genezingsoefeningen. . . jullie kennen dat
ook allemaal heel goed. Maar Lucifer achtte hen, in zijn nieuwe waan, niet in staat
om dat te kunnen. N. B. Al die tijd wist Lucifer dus niet dat hij zelf het probleem
was. Zijn gebrek aan geloof in hun vermogen om zich te ontplooien had een effect
op hun onderbewustzijn en begon hun algeheel gevoel van zelf-vertrouwen nog
meer te ondermijnen. Gevolg: verslavingen staken weer de kop op omdat men toevlucht zocht in kalmerende middelen die hen een zweem van zelfvertrouwen moest
teruggeven aangezien ze zelf er niet meer toe in staat waren. Maar dat was natuurlijk olie op het vuur gooien.
Hoe meer Lucifer de mensen observeerde hoe meer hij vond dat de mensen onder
controle moesten worden gehouden om ze tegen zichzelf te beschermen omdat, zo
bleek toch overduidelijk voor Lucifer, ze echt niet in staat waren om voor zichzelf
te zorgen. Hij verloor ook al het vertrouwen in het vermogen van de zonne-coderingen. Hij verloor al het vertrouwen in het vermogen van de persoonlijke gidsen en
hij begon te geloven dat niet één van de gidsen en dienaren der mensheid uit de
hogere dimensies echt gaf om de mensen of zich om hun welzijn bekommerde. Hij
geloofde onderhand dat alle engelen, deva’s, gidsen en andere dienaren slechts automatisch bevelen uitvoerden, net zoals hij dat zelf al zo lang had gedaan. En van wie
in ‘s hemelsnaam dan wel? Wie zat er eigenlijk aan de touwtjes te trekken? Hij meende het eindelijk door te hebben. Dat het Galactisch Centrum, de Pleiadiërs en iedereen met wie hij al die tijd samenwerkte in een soort collectieve trance verkeerden,
niet in staat om op een juiste manier te handelen. Dát moest het zijn. Hij achtte
zichzelf de enige die nog in staat was te reageren en besluiten te nemen, terwijl hij
het natuurlijk zelf was die in een gigantische trance zat. Dit is typisch een projectie
van de eigen tekortkomingen op anderen. De schuld bij anderen leggen. Er niet van
bewust zijn dat datgene wat er fout zit eigenlijk iets van jou is, dat weigert onder
ogen te zien en te erkennen en het automatisch, als spiegelbeeld (omdat je op dat
moment nix anders kent) het ‘denkt’ bij de anderen de bespeuren. Gevolg is een
zware paranoia, schuld-en valse plichtsgevoelens en een boel valse oordelen. Allerlei onzin. Diep de mist in.
Oplossing: Een absolute eerlijkheid tegenover jezelf en de bereidheid om eventueel
het probleem eerder bij je zelf te vermoeden, terugkeren op je stappen en op
onderzoek uit te gaan naar de wortel, de oorzaak en mans genoeg zijn om het toe te
geven en het daardoor te kunnen veranderen. Wanneer weet je nu dat er iets wringt?
Als er iets wringt, tiens. Dat voel je. De vraag stellen is ze beantwoorden. Als het
allemaal nogal vreemd aanvoelt. Merk op hoe diep dit Luciferpatroon ook in vele
vele Aardbewoners zit ingeprent. Intussen was Lucifer zover afgezakt naar die
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onderbewuste inprenting dat hij alle verbinding met de Goddelijke waarheid en de
zuiverheid van het Licht kwijt was. De mist, sluier, zorgt daar telkens weer letterlijk
voor. Individueel of planetair, maakt niet uit. Hij was diep teleurgesteld en begon te
geloven dat God of de Waarheid of Het Plan zo je wil, een gigantisch complot had
beraamd om iedereen in slaap en in zijn macht te houden. Hij begon dus, hoewel
daar nooit eerder een reden toe was, een andere macht dan God te vermoeden, die,
wie weet, waarschijnlijk nog veel machtiger was. Een kwade macht. Of misschien,
nog straffer, was er wel helemaal géén Plan, geen God en is het al die tijd één of
andere absolute kwade macht die in zijn Listigheid zich uitgaf voor God. Shitgoddamn! Misschien is de essentie van het leven dus niet liefde maar. . . . Haat. Waarom
niet?! Stel het je eens voor. Voel het eens. De haat die ons enkel doet geloven dat liefde
mogelijk is maar wel absoluut inferieur is aan de Haat. Dat het eigenlijk maar een
verzinseltje is, een strohalmpje van hoop dat ons wordt voorgehouden om ons
vooruit te krijgen en dan ook altijd weer heel sadistisch de kop in wordt gedrukt
door die Macht die eigenlijk Alles onder controle heeft, er mee solt en jullie doet
geloven dat jullie absoluut niks maar dan ook niks waard zijn. Die jullie gebruikt als
marionnetten. En dan? Dan zijn we verloren. . . .
Ik weet zeker dat vele vele van jullie zo denken. Maar het is en blijft paranoïa die op
niets slaat, beste vrienden, maar net omdát jullie zo denken wordt er nu net al die
rommel op jullie planeet gecreeërd. Door jullie zelf. Jullie lachen nu misschien, of
misschien juist helemaal niet, maar onderschat niet wat hier gezegd wordt want het
is wel de overtuiging van velen, en niet in het minst die van de Rooms Katholieke
kerk (waarom hebben ze bonafide duiveluitdrijvers aan boord denk je?). Jullie spelen het paranoïaspel, gecreeërd door gedachtenconstructies, mee en daardoor is de
overtuiging dat de haat groter is dan de liefde er zo diep ingeprent dat het als de
werkelijkheid wordt ervaren. En als een prachtig excuse. Wat als. . . ? Wat als er geen
Goddelijke liefdevolle essentie bestaat? Waar komt dan de vurige wens vandaan? Wat
als het allemaal een mooi verzinseltje is, iets dat eigenlijk, wezenlijk, niet eens bestaat,
bedoeld om ons massaal uit te persen om weet ik veel wat voor plan uit te voeren zonder dat we het nog maar zelfs door hebben? Wat als we maar enkel nietige pionnetjes,
kanonnevlees, zijn in iets waar we toch nooit van zullen weten wat en waarom, want
als we na een paar jaar zullen sterven is het toch definitief gedaan. Je zou voor minder
naar je revolver grijpen, het schuim op de lippen. Het zou kunnen. . .
Tja, waar doen we het dan eigenlijk nog allemaal voor? Dan kunnen we er evengoed
massaal op de jonge Werther-achtige wijze een eind aan maken. What’s the bloody
point, anyway?
Tenzij. . . Er iets aan doen! Je geeft jezelf toch niet zo maar gewonnen aan de eerste
de beste Absolute, Almachtige Kwade Macht, zeker. Misschien kan die kwade
macht wel overwonnen worden, overheerst en vernietigd worden. En in stukken
gebeten. Maar dan zou er wel eerst gestreden moeten worden, het doet er niet toe
hoe hard het er aan toe zou moeten gaan, er mag bloed vloeien, als we maar van die
Duivel vanaf geraken, dan zien we wel weer. We moéten dit gevecht winnen. Vooruit! TEN OORLOG, KAMERADEN!. . .
Lucifer wierp zich daarom op als de redder van het bestaan en vond dat hij machtiger
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moest worden dan God (of diegene die zich daar schijnbaar voor uitgaf) en de
krachten van het Licht (wat volgens hem maar een afleidingsmanoeuvre was), teneinde iedereen net op tijd wakker te schudden. Hij meende ook te weten waarom
God alles en iedereen zo in slaap hield. Om te voorkomen dat wij machtiger werden
dan hij natuurlijk, en dat zou hij nooit willen (hoe kan je machtiger worden dan God
als iedereen zelf God is? vraag ik je dan). Lucifer meende natuurlijk niet dat hij in de
duisternis verkeerde (dat is typisch: niemand vindt zichzelf een slechte persoon en
iedereen vindt zijn, soms gruwelijke, daden altijd om één of andere reden gerechtvaardigd en dus staat hij/zij toch wel aan de goede kant, het Licht). Hij dacht wel
degelijk dat hij voor het Licht streed en dat God plots niet degene was die hij altijd
had gedacht dat hij was. God bleek opeens een heel gemeen listig kereltje. Zo begon
Lucifers waanzinnige en hoogst ingebeelde strijd tegen het Goddelijke, de Waarheid. Dit waren ongeveer zo’n beetje Lucifer’s gedachten aan het einde van de vierde 5200-jarige periode van Maldek. Bovendien geloofde hij dat hij z’n ideeën maar
voor zich moest houden (paranoia en eigenlijk grote onzekerheid over de eigen
ideeën), omdat iedereen zo onder de hypnotische invloed van God was (wie of wat
dat dan ook mocht zijn). Lucifer dacht dat hij alleen moest werken tot hij de controle had overgenomen en zich vrij had gemaakt van de coderingen van de Zon, de
Pleiaden, Sirius en het Galactisch Centrum.
Ondertussen werden vele Maldekianen krankzinnig. Dementie, geestes-en zenuwziekten en schizofrenie kwamen steeds vaker voor. Evenals uitbarstingen van
geweld. Lucifer’s waanzin had steeds dichtere sluiers veroorzaakt tussen de zonnecoderingen en de planeet. Zonder de lichtcoderingen konden de Lichtwezens in de
kern van de planeet geen instructies en energievormen ontvangen om door te sturen naar de oppervlakte en ze ‘deden dan maar wat’. De Lichtwezens smeekten
Lucifer om richtlijnen maar ze ontvingen niets anders terug dan vreemde verminkte signalen waar ze niets mee konden aanvangen. De Lichtwezens wisten dat
er vanalles niet in orde was maar ze hadden geen idee wat ze er aan konden doen.
Op Maldek waren er ondertussen weer overal volop machtsstrijden als gevolg van
dit alles. Geen licht is geen informatie. No do, no show. Zelfs de spirituele priesters
in de reinigingstempels werden het met elkaar oneens en zowat iedereen dacht nog
dat hij de enige was die nog contact had met het hogere doel en dacht in het belang
van de ander te handelen. Desnoods met geweld. Het bewustzijn van Lucifer werd,
zoals je ziet, onmiddellijk terug weerspiegeld door de bevolking op de planeet. Zo
zie je dat alles zeer nauw met elkaar verbonden is. Hun collectieve geest is ook die
van hem. Goklust, dronkenschap, drugs, geweld en liefdeloze seks kwamen weer in
zwang en met elk teken van afdwaling raakte lucifer er steeds meer van overtuigd
dat zijn conclusies en besluiten over het overnemen van de macht correct waren.
Het was één grote vicieuze cirkel waar niemand nog begin en einde in zag en waarbij
alles, net zoals bij jullie, op de verkeerde uitgangspunten is gebaseerd.
De Maldekianen hadden alle contact met een gezonde realiteit verloren en velen
pleegden ook effectief zelfmoord omdat ze het niet meer aankonden. De planeet
verkeerde in een totale chaos. Toen de fotonengordel vanuit het Galactisch Centrum de planeet tegen het einde van de vierde 5200-jarige periode bereikte, sloeg Lu
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toe. Hij gebruikte al zijn kracht om tussen de planeet en de invloed van de fotonengordel te komen.
Hij gaf bevel aan de dienende engelen en deva’s om een groot schild van weerkaatsend licht te vormen om Maldek heen. Hij zei dat het was om Maldek te beschermen maar nadere uitleg was er niet bij. Omdat zij de instructies van Lucifer moesten
opvolgen deden zij precies wat hij zei. Ondertussen ontvingen de Lichtwezens in de
kern van de planeet meer golven van haat en achterdocht van Lucifer die ze tegen
beter weten in naar de oppervlakte van de planeet stuurden, wat het allemaal alleen
nog maar erger maakte.
Hoger dimensionale Lichtwezens zoals de pleiadische Aartsengelen,Sirianen en
Andromedanen die het allemaal met lede ogen moesten aanzien, probeerden door
de schilden van Lucifer en al zijn helpers heen te breken. Uiteindelijk werd de interne en extene druk rond Maldek zo sterk dat het de planeet totaal uit zijn baan wierp.
Dit was precies Lucifer’s plan maar hij had geen rekening gehouden met de gevolgen. Terwijl Maldek uit haar baan gerukt werd liep de externe temperatuur sterk op
en vond er een spontane verbranding van de atmosfeer plaats. De oppervlaktespanning verbrak en de gehele planeet ontplofte en vormt dus nu de Asteroïdengordel
tussen Mars en Jupiter zoals jullie hem kennen in jullie zonnestelsel.
De Lichtwezens uit de kern van de planeet en vele van de wezens in de atmosfeer
werden versplinterd en de ruimte in geslingerd. De Pleiadiërs, Sirianen en Andromedanen stonden, zoals dat gaat, klaar en trokken de beschadigde wezens (dus na
hun fysieke dood) naar zich toe en plaatsten hen in genezende, beschermende
cocons. De menselijke zielen en zielsfragmenten werden ook verzameld in genezende cocons. Alle wezens en fragmenten werden in hun cocons naar de Aarde
gebracht en in de oceanen geplaatst om verzorgd te worden door de duizenden dolfijnen die er al een paar honderd jaar geleefd hadden.
(Dolfijnen zijn lang voorheen geascendeerde verheven meesters, die hun leven wijden aan dienstbaarheid en liefde voor de mensheid. Ze handelen tegelijkertijd vanuit hun 2 hersenhelften, terwijl de meeste mensen, nu, maar vanuit één hersenhelft
handelen. De linkerkant die staat voor het louter rationeel logisch denken. Het zijn
hoogontwikkelde Lichtwezens die via hun geest en lichaam verbonden zijn met de
Aarde, de Zon,de sterren en het Collectieve Bewustzijn van alles wat er maar
bestaat: de oeressentie. Respecteer ze alsjeblieft. Denk nog eens twee keer na voor
je er nog eentje laat vangen omdat ze veel onder tonijn scholen zwemmen en en passant in de vangnetten verstrikt raken en dan maar worden weggegooid. En leer
ervan want ze hebben je een hoop te vertellen. )
Het is heel interessant voor jullie om te begrijpen wat er met Lucifer gebeurde.
Lucifer ontsnapte naar de krijgerskolonie op Orion om zich aan te sluiten bij de
moordzuchtige Lyranen, nadat hij had geconcludeerd dat zij waarschijnlijk de enigen waren die zijn openbaringen konden begrijpen en hem asiel zouden geven. Hij
bleek daar gelijk in te hebben en zij waren blij met zo’n nieuwe sterke bondgenoot
in hun voortdurende oorlog tegen het Licht en het Galactisch Centrum. En zo
begon de ‘opstand van Lucifer’, zoals velen van jullie hem kennen als ‘de Duivel’, de
Ultieme kwade. Maar het verhaal dat ik jullie nu net heb verteld werd jullie, zoals
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zoveel dingen, onthouden en werd Lucifer’s naam ten schande gemaakt en werd
zijn geval weeral overgoten met leugens door hen op jullie planeet die menen de
enigsten te zijn die de waarheid kennen en de macht hebben. Fantasie en loze veronderstellingen kunnen er iets heel anders van maken.
Later werd er, voor de ontwikkeling op de Aarde, naar aanleiding van de val van
Lucifer, een grote bijeenkomst georganiseerd tussen het collectief bewustzijn en de
Pleiadiërs, Andromedanen, etherische gidsen en de Deva-koninkrijken. Er werd
besloten om een nieuwe hiërarchische structuur te creeëren die zoveel mogelijk
ruimte moest laten voor vertrouwen en zekerheid. Het trauma dat door Lucifer
werd veroorzaakt had een diep geworteld gebrek aan zelfvertrouwen tot gevolg bij
de omgekomen mensen van Maldek, de toekomstige Aardbewoners. Dit twijfelen
aan zichzelf was de belangrijkste impuls om leiderschap te vragen. Nieuwe Aardbewoners hadden te weinig vertrouwen in zichzelf om belangrijke beslissingen te
nemen en soeverein te zijn. Hun verzoek werd ingewilligd door de hogere Hiërarchieën en er werd beslist om, als de tijd gekomen was om een Opperwezen te
benoemen voor de Aarde, er een structuur, een Raad, zou worden opgericht die de
macht heeft om elke beslissing die door het Opperwezen zou worden genomen, af
te wijzen als het op niets zou slaan en het, zoals bij Lucifer het geval was, op waan
berustte. Die structuur zou de Hoge Raad van Twaalf zijn die direct onder het
Opperwezen kwam te staan en die ten allen tijde hun veto kon uitbrengen. Verwar
deze hoge raad van twaalf niet met die van het hele Melkwegstelsel want die zijn
natuurlijk nog hoger. Het ledenaantal zou bestaan uit telkens vier afgevaardigden
van de Pleiaden, vier van Sirius en vier van het naburige sterrenstelsel Andromeda.
Alle leden zouden hoogontwikkelde Lichtwezens zijn en als de Raad het niet unaniem eens was met de beslissing van het Opperwezen zou de beslissing niet door
gaan. Op deze manier zouden de Aardbewoners, hetzij eerder onbewust, toch
ergens weten dat er geen corruptie binnen de spirituele Hiërarchie zou voorkomen
en zou het vertrouwen kunnen groeien.
Hoewel dit allemaal misschien nogal vergezocht lijkt en je jezelf afvraagd of je misschien één of andere science fictionroman aan het lezen bent, gebeurt het toch allemaal vlak onder je neus, geloof het of niet. Waar denk je trouwens dat alle science
fiction op gebaseerd is? Juist, op de werkelijkheid. Op wat zou het anders moeten
gebaseerd zijn. Is er iets anders dan de werkelijkheid? Het ware leven is de bron.
Zo heb je in een notedop hopelijk iets bijgeleerd over de geschiedenis van jullie
zonnestelsel waardoor je beter kan begrijpen wat de Aarde, deze tijden en vooral
jullie er allemaal mee te maken hebben. Nogmaals: het ging erom 7 karmische
patronen onder de knie te krijgen en die 7 die zich in de evolutie van de andere planeten ontwikkelden, doen zich nu in deze tijd en enkel in deze tijd, als climax, supergeconcentreerd voor om jullie allemaal te testen. Niet om jullie te pesten. Zie het
niet als onoverkomelijkheden maar begroet ze, telkens je ze in je leven opmerkt, als
kansen om ze te transformeren waardoor je volwassen en sterker kan worden. In
die zin zijn het ware geschenken. Ik geef je ze nog even. Leer ze van buiten, hang ze
boven je bed, want het is uitermate belangrijk om ze allemaal te beheersen en te ontgroeien. Anders zal je leven een puinhoop blijven en zal je niet verder kunnen rei-
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zen. En de frustratie moet jij dan meemaken.
Het zijn, in de volgorde waarin ze zich hebben ontwikkeld:
arrogantie, verslaving, vooroordelen, haat, geweld, slachtofferrol en schaamte.
Als je het allemaal wat ruimer bekijkt en het idee kan omhelzen dat de meesten van
jullie de evolutie van die andere planeten daadwerkelijk hebben meegemaakt is de
volgende stap te beseffen hoeveel je daardoor wel niet moet geleerd hebben. Dingen die nu zo vanzelfsprekend zijn waren dat ooit zeker niet. Daardoor weet je al
zoveel. Onderschat niet hoeveel je al weet en wat je al kan en besef dat je die vaardigheden al in andere levens hebt ontwikkeld. Het moet toch ergens vandaan
komen?
Het is belangrijk dat oorlog en overheersing in dit spel van ontwikkeling, in deze
fase van de evolutie, waar ook in het Universum, zich altijd moét voordoen. Altijd
gaat het over groepen, her en der, die elkaar moeten ontmoeten en bevechten. Inherent hieraan is steeds een groter groeiende groep mensen die hier niets meer van
moeten hebben en die ervoor kiezen om spiritueler en normaler te worden. Oorlog
is zowiezo een illusie maar ga dat maar eens vertellen aan iemand die dat niet kent.
Dan krijg je enkel een ? en aangewakkerde nieuwsgierigheid. In deze rondgang
moest het Universum wel vechten en dat werd dan ook gretig gedaan, mensenlief,
totdat het helemaal is uitgevochten en op een nieuwe manier wil verder evolueren.
Omdat het eerder daar behoefte aan heeft dan aan oorlog. Elke groep die ooit met
elkaar in conflict was moet ooit weer terug in elkaars armen vallen. Dat is de wet.
Het is een natuurlijke wet die bepaald wordt door een innerlijke drang om het terug
goed te maken. Dit proces noemt men ‘Bewustzijnsuitbreiding’. Jullie snappen dat
wel. En omdat er zoals je al hebt vernomen, oude karmische banden bestaan tussen
Lucifer, de Lyranen en een hele hoop mensen op Aarde (vroegere Martianen/Maldekianen) was het onvermijdelijk dat deze geschiedenis zich vroeg of laat voort zou
zetten op de Aarde. En zo geschiedde dan ook. Ik zei het je al, alle deelnemers van
vroeger die nog iets met elkaar dienen op te klaren zijn hier nu aanwezig op de Aarde, in deze magnifieke Eindtijd. En zo smelten al die duizenden en duizenden
afzonderlijke druppeltjes, die elkaar ooit moesten bevechten en zich individueel
moesten ontwikkelen, langzaam maar zeker terug samen, en vormen ze terug een
steeds sterker en groter wordend geheel. Een steeds groter en groter wordende plas
water. En die plassen smelten samen met andere plassen tot ze meren vormen en
die op hun beurt met andere meren samenklitten en grote oceanen vormen, enz. . . .
enz. . . . denk je dat die uitbreiding van het bestaan ooit stopt? Nee hoor, wat dacht
je? Het blijft voor eeuwig uitdijen. En dat is maar goed ook, want anders zou het
snel vervelend worden allemaal.
En dan nu tijd voor iets helemaal anders
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7. HET IS TIJD
Eigenlijk, omdat we als spelmeesters dit spel hebben bedacht, kunnen we van voor
naar achter en van links naar rechts in wat jullie ”tijd” noemen, kijken. En reizen.
We kunnen zowel naar de aanvang als de voltooïng van het Universum reizen. Tijd
is allemaal heel relatief en vanuit het allerhoogste bewustzijn, je gevoel, gezien (of
liever ‘gevoeld’) zul je merken dat alles wat er bestaat tegelijkertijd, in één goddelijk
moment gebeurt. Flits! Alles gebeurt NU! Flits! Alles is gebeurt en ’t is al weer voorbij. En hop, daar gebeurt het weer. Raar, hé? Verwarrend? Niet echt hoor, denk er
gewoon even over na. Er is geen verleden en geen toekomst, dat is allemaal illusie en
produkt van je verstand. Het is een constructie. Als je het nagaat ervaar je altijd het
NU. Hoe voelt het aan om het verleden te ervaren? Of de toekomst? Kan jij dat niet
in het Nu? Dan zeg je: ”dit is nu de toekomst ” en dan zit je toch ook weer in het nu?
In feite is er alleen de oneindige ruimte waarin oneindig veel gebeurt (die er gewoon
nu en al-tijd IS). Een eindeloos groot spelbord en jou bewegingen van a naar b in
die ruimte. En die noem je dan van oudsher ”tijd”. Zie je? Tijd is gewoon beweging in
het Nu. In Ruimte. En met tijd tel je eigenlijk het aantal bewegingen die je maakt en
het is veel soepeler en helemaal niet zo lineair als je wel denkt. Het is zoals de Egyptische Goden in hun teksten zeiden: ’God is onafhankelijk en zelfverwekkend. Hij
beweegt zich niet in de tijd maar in de eeuwigheid. ’
Het verschil tussen een gebeurtenis in het verleden en het hier en nu is niet meer
dan een fysieke afstand in ruimte. Hoe meer afstand er is hoe langer het geleden
lijkt, maar in werkelijkheid gebeurde het niet lang geleden. Slechts een fysieke
afstand heeft de illusie van ‘tijd’ geschapen. Je kan je dat voorstellen als je vb aan een
gebeurtenis van vroeger denkt. Je houdt dat vast en gaat met je voorstellingsvermogen de lucht in en kan dan de daaropvolgende gebeurtenissen zien. Als een overvliegende vogel. Hoe hoger je gaat, hoe wijdser je perspectief en dus hoe meer
gebeurtenissen je kan zien. En toen dit en daarna dat. . . ( herinneren noemt men dit
) en op een bepaald moment kom je in het hier en nu en merk je waar je Nu mee
bezig bent: nl. vanuit een bepaalde hoogte het hele gebied overschouwen tot aan dat
welbepaald punt in het verleden. Zo merk je dat er eigenlijk geen enkel hiaat is.
Geen enkele onderbreking en alles liep allemaal moeiteloos in elkaar over. Perfect.
Dat deed het altijd en dat zal het altijd doen. Je hebt het allemaal meegemaakt en er
was geen moment waar je van kan zeggen:’ toen was ik er niet bij. ’ Dit te snappen is
meteen ook snappen dat er tussen niets een onderbreking is. Dat alles 1 ding is en dat
dat perfect is. Tijd en ruimte zijn eigenlijk dus één en hetzelfde ding. Je bent dus
zowel hier en nu als daar en toen als ginder en dan. Ongelooflijk toch weeral eigenlijk. Je zou denken dat het verleden voorgoed voorbij is maar dat is het niet. Het is
nog bezig. En hoe! En de toekomst is ook al bezig. Alles is bezig omdat het bestaat.
Logisch. Je moet echt snappen dat jij op dit moment overal in het bestaan bent,
waar je je maar kan indenken. En je buurman ook. ’T is te zeggen, misschien niet je
huidige lichaam (dat is hier) maar wel je bewustzijn dat op een andere planeet weer
een ander lichaam, voertuig, heeft gevormd om daar een aantal dingen te kunnen
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ervaren. Je bent meer dan één lichaam, je bent eigenlijk een veelkoppig wezen.
Breidt je voorstellingsvermogen over deze zaken eens uit en zie zo hoe je er altijd,
waar en wanneer ook, was, bent en er altijd zult zijn. Als één ononderbroken oneindig wezen. Ook ik ben een onderdeel van jou en je onderbewustzijn. En jij van mij.
Als je je nu voorstelt (fantaseert) dat een andere versie van je ergens op een andere
planeet ook rondloopt en je fantaseert wat over hoe het er daar uitziet en wat er daar
zoal gebeurt dan doe je eigenlijk niets anders dan het je herinneren. Kijken. Je staat
er mee in telepathisch contact. Het is echt. Je ziet met je innerlijke ogen, de Oude
Ogen van Horus. Alles is energetisch verbonden en dat heeft zo z’n voordelen.
Vandaar dat er mensen op een bank kunnen gaan liggen en onder hypnose ‘terug
gaan naar het verleden’. Hun bewustzijn reist terug naar die bepaalde plaats in ruimte en tijd, dat nu dus ergens bezig is, en zo ervaren ze letterlijk hun leven in vb.
Atlantis. Het feit dat er zoveel tamtam om Atlantis te doen is wil zeggen dat er
ergens een soort van diepe wens onder de mensen bestaat dat het waar is. Net zoals
jullie stiekum wel willen dat er ooit gigantisch veel leven is geweest op al die besproken planeten (ok, behalve jij dan). En dat is de beste herinnering en dus de grootste
garantie dat het effectief heeft bestaan. En bestaat.
Kijk, de Aarde draait jaar in jaar uit om de zon en de zon draait op haar beurt rond
Alcyone. Stel je deze rondgangen even snel voor (of maak er een snel tekeningetje
van). Wat je het ‘verleden’ noemt is letterlijk dat het hele zonnestelsel op een andere
plek in die rondgang staat. Aangezien het één ononderbroken rondgang maakt is
het altijd wel ergens. In feite is het nu overal. Hier en daar en ginder ook nog. En
overal, op elk punt, gebeurt er iets specifieks dat je misschien geschiedenis zou kunnen
noemen. Verhalen. Maar het is nog altijd bezig. Atlantis of de Romeinse beschaving
of de 19de eeuw is ergens op die rondgang Nu bezig. Je zou er naar toe kunnen gaan als
je weet op welk punt in de rondgang zich juist wat bevind. Het is weer dat plan of
programma dat zeft: ‘Op dit punt gebeurt er dit en op dat punt gebeurt er dat om
dan vervolgens op nog een ander punt de planeet Aarde te scheppen. . . De reden
dat jullie nog niet naar het verleden of naar de toekomst kunnen gaan is omdat
iedereen ervan uit blijkt te gaan dat het ofwel allang voorgoed voorbij is ofwel
onmogelijk is omdat het nog niet is gebeurt. Dit noemen we ‘vergeten’. Jullie zijn
vergeten (of doen toch danig goed alsof) het allemaal onmogelijk is. Tja, met zo’n
attitude is het niet moeilijk dat er niet vanalles uitgeprobeert wordt. Als je dit nieuwe
concept eens zou beginnen overdenken dan zouden er effectief reizen kunnen
ondernomen worden omdat je er in de eerste plaats nu wél vanuitgaat dat het effectief mogelijk is. Gewoon omdat het ergens bestaat en bezig is. Alles is nu bezig.
Waar en wanneer anders?
Geloof me folks, er is maar één moment, zie dat je daar altijd bewust middenin zit
en er altijd het beste van maakt. Daar ligt jullie zo gegeerde geluk. Nergens anders.
Gedaan met ‘dan of daar zal ik gelukkig zijn’. Onzin. Hier is ’t te doen.
Alles wat er ooit is gebeurt en alles wat er ooit nog zal gebeuren in het hele bestaan
gebeurt NU. Het is bezig. Het is. Logisch ook. Het is één eeuwig moment. Het
maakt allemaal deel uit van jou en jij maakt er ook deel van uit. Je bent het op dit
moment en je ervaart het dan ook allemaal. Ik weet dat je hiervoor je voorstellings-
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vermogen ongelooflijk moet oprekken maar toch is het eigenlijk simpel en op een
bepaald niveau snappen jullie dit allemaal heel goed. Jullie maken het alleen met je
geconditionneerde geest altijd zo moeilijk. Je moet minder gaan denken en meer
gaan voelen en observeren. Alleen zo kan je zien wat er echt is. Anders blijf je met
dat veronderstellingsgedoe bezig. Je gevoel zegt altijd: ’ja, natuurlijk. Dat is logisch!’
Die snapt het wel, maar meestal laat je het verstand over je gevoel heersen en plop.
Weg mooi inzicht.
Zo heb je al vorige levens, lagere bewustzijnsniveau’s, ervaren maar je hebt ook al
toekomstige levens, hogere versies van jezelf ervaren. Van het allereerste moment
dat je in het relatieve kwam, compleet alles vergeten, als een schuchter schoolmeisje
op de eerste dag van de ‘grote school’ tot het allerhoogste bewustzijn, de zelfgerealiseerde god(in), die versie die constant tot je spreekt en je goede raad geeft hoe je
terug thuis kan komen. Het is je intuïtie, je ziel. Je hebt het allemaal AL ervaren. Been
there, done that, tried that. In feite ben je een multi-dimensionaal wezen ( je denkt dat
je maar één persoon bent omdat je je vanouds met je lichaam identificeert maar je
bent veel meer tegelijkertijd, hoor. Ook al zie je je andere zelven niet, (tenzij in je dromen als je slaapt) ze zijn er wel en jullie werken op een onbewust niveau allemaal
samen aan jullie hereniging en op een bepaald moment zullen al je andere zelven, die
in andere dimensies om je heen wonen en die je constant inspireren of om heling vragen, allemaal zichtbaar voor je worden (als je het juiste bewustzijnsniveau hebt
bereikt). Het bestaat allemaal al. Jij bent gewoon op reis van a naar b en je kan in dit
spel gewoon het doel niet missen. We zullen het niet toestaan. Vertrouw er nu maar
op.
Ga er van uit uit dat het allemaal in “wezen” poepsimpel is.
Anyway, we, de spelmeesters, zagen dat de Aarde in een ander deel van het spel
(vorige versie), regelrecht op zelfvernietiging afstevende (niet moeilijk, met al die
raketten en uniformen die over de wereld willen heersen) en wat heel erge gevolgen
had voor de rest van het universum. Je zou dus kunnen zeggen dat we ’terug in de
tijd’ moesten gaan, naar het ‘verleden’ om een aantal dingen te veranderen (wat in
werkelijkheid dus gewoon een beweging van a naar b is, vanuit een hoger bewustzijn, een breder perspectief, een hogere dimensie naar een ander deel of plaats van
het ‘spel’ zoals de Aarde nu).
Misschien helpt het volgend vb. om je dit goed te doen snappen: stel dat je een text
op je computer intikt. Na verloop van tijd merk je dat je bepaalde dingen beter zou
kunnen zeggen, op een andere manier en dan ga je ‘gewoon’ terug met je muis naar
de passage die je wil verbeteren en maak je er een andere versie van. Zo zou je dus
kunnen zeggen dat je naar het verleden bent gegaan om iets te veranderen wat je
niet aanstond, hoewel dat dan toch weer een nieuw moment is en dat je dat dan
weer nu ervaart. En zo gaat het leven verder. Alles is creatie en beweging en verandering. Het is een reis. Het is een kunstwerk dat nooit af is. Heel flexibel en altijd
voor verbetering vatbaar.
Op dezelfde manier kunnen wij veranderingen aanbrengen in onze creatie om een
optimaal resultaat te verkrijgen. We steken de koppen bij elkaar, bekijken het pro-
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bleem, bedenken een oplossing en hop, we reizen terug in de tijd. Op wat voor
manier dan ook (incarnatie, ruimtereizen met lichtschepen, telepathisch contact
vanuit andere dimensies met Aardbewoners enz. . . ).
We moesten dus terug in de tijd om de koers van de Aarde te wijzigen omdat de
vorige aflevering dood liep en dat vonden we niet zo interessant. De paranoïa werd
toen groter, Big Brother werd bigger en plaatste op elke hoek van de straat een
camera, de armen werden nog meer uitgebuit, terroristen maakten in een wanhoopspoging om verandering te brengen alles onveilig, de mega-steden barstten
met hun miljoenen, op kookpunt gebrachte inwoners, uit hun voegen, oorlogen,
totaal vernield milieu en uiteindelijk een wereldwijde vernietiging. Dus i. p. v. vernietiging zal in deze (huidige) versie de Aarde ‘bevrijd’ worden van z’n juk en de
nieuwe richting was en is nog altijd: Het Paradijs op Aarde (dat is de ultieme bedoeling van elk bewustwordingsspel waar en wanneer en door wie ook gecreeërd), en
waarin alle dimensies terug met elkaar worden verbonden. Je zou zo kunnen zeggen
dat de poorten van de hemel eindelijk terug open gaan.
Maar daar moeten we nog wel wat aan doen en het is niet de bedoeling dat de spelmeesters hier de klus alleen wel voor de mensen zullen klaren. We zullen het allemaal samen moeten doen, daar gaat het ‘m nu net om, want anders is er geen spel.
En ook al leren wij elke dag meer en meer over onszelf door dit spel te spelen toch
is het zeker evenveel aan de Aardbewoners om duidelijkheid voor zichzelf te krijgen over de elementaire waarheid van het leven, nl. dat de liefde krachtiger is dan de
angst en niet andersom, zodat ze niet meer zo door het leven hoeven te stuntelen en
om eerder met gratie en vreugde te bewegen.
Daarom kwamen we vanaf het jaar 0 met een doelgerichte missie naar de Aarde.
Het is als een chirurgische ingreep, een operatie. We kenden het probleem (omdat
we dat zelf gecreeërd hadden) en we hoefden nu enkel maar naar een welbepaald
punt in de tijd te gaan voor het te laat was (het is eigenlijk nooit te laat, maar kom. )
om van daaruit een nieuwe koers te bepalen. De Anunnaki op jullie planeet mogen
dan wel denken dat ze de baas zijn op Aarde, toch gebeuren er dingen achter hun
rug die zelfs zij, hoe machtig ze ook mogen lijken, niet kunnen verhinderen of in de
hand hebben. Vergeet niet dat ook zij, al weten ze het niet, spelers zijn in dit spel. Ze
zijn de zgn. Bad guy’s, de “slechten”,zij met de zwarte hoed, maar wees niet te snel
met je oordeel want ook zij zijn je broers en zusters, die ooit goedbedoelende
wezens waren maar verstrikt raakten in macht en angst op hun weg naar spirituele
voltooïng, en het is de wet van karma die jullie bijeen hebben gebracht,om samen
ooit wakker te worden. Stel jezelf de vraag: Zijn mensen slecht als ze niet bewust
zijn van de waarheid en aldus niet beter weten? Is een kind ‘slecht’ omdat het in een
poging om te leren iets uitprobeert met allerlei pijnlijke gevolgen van dien? Bestaat
er wel zoiets als een door en door slecht mens? Misschien is dat je eigen oordeel,
vanuit jezelfde beperkte waarneming en kennis over het leven en projecteer je die
voor het gemak op de anderen. Misschien denk je ook wel heimelijk zo over jezelf.
De andere is altijd de slechte, nietwaar? Diegene die rechtstreeks verantwoordelijk
is voor jou ellende. Maar waar ligt jou aandeel dan in je aangedane leed? Hoezo ner-
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gens? Wellicht voel je je zo heel gemakkelijk slachtoffer en heb je een excuse om je
te onttrekken aan de verantwoordelijkheid die je hebt om je eigen leven tot een succes te maken, waardoor je als vanzelf aan de heersende tirannie zou ontsnappen.
Dan zou je zelfs verder kunnen gaan en je ex-beulen helpen te ontsnappen aan
dezelfde vicieuze cirkel waarin ze gevangen zitten. Onderdrukkers zoeken en vinden altijd slachtoffers en vice versa, dat is hun karma. Niemand hoeft verder slachtoffer te blijven ‘spelen’ want in wezen is niemand dat echt. Ook dat is je eigen illusie
daarover. Als je leert neen te zeggen tegen je onderdrukker ( akkoord, in het begin is
daar zeker moed voor nodig ) heeft niemand nog enige macht over jou en ben je
voorgoed vrij, en dat was de bedoeling van meet af aan, om eerst duizenden levens
van pijn en onderdrukking te ervaren, je daar op een gegeven moment van bewust
te worden, met je vuisten op tafel te slaan en te roepen ”NU IS HET GENOEG,
IK KAP ERMEE, SALUUT!”
En dat zou jou langverwachte eigen bewuste keuze zijn en van dat moment af leef
je zelf hoe jij wil en breekt de eeuwigheid aan. Daar gaat het ‘m allemaal om!
Bewustzijn. Wakker leven. Waarnemen wat er rond je gebeurt i. p. v. als een levende
zombie stuurloos door het leven te horten.
Ontdekken, leren, onderzoekend, zelfzeker, openstaan i. p. v. verblind door vooroordelen en zo al het moois dat jou constant wordt aangeboden te missen. Groeien
en ontwikkelen. Zonder constant dat gevoel te hebben dat je weer eens onzin hebt
uitgekraamd omdat je dan alleen maar zinnige dingen zal zeggen en doen.
Nogmaals, het is één groot, door liefdevolle wezens ontworpen plan, van a tot z,
met de bedoeling dat iedereen, zelfs de familie van het duister, uiteindelijk gelukkig
zal worden (Logisch want de wakkeren zijn al gelukkig, daarom zijn ze wakker. Het
is de duisternis die nog licht moet worden).
Vertrouw daarop en vertrouw erop dat je hierin, in je ontwakingsproces niet alleen
staat. Je krijgt constant hulp van de onzichtbare en zichtbare wereld. Je Ziel volgt je
altijd, omdat dat een onafscheidelijk deel van je is. Het is onmogelijk dat hij dat niet
zou doen. Het is je ware identiteit en plaatst precies datgene op je weg wat je nodig
hebt, ook al denk je soms: ’wat krijg ik hier nu weer in mijn maag gesplitst?’ That’s
okay, zie gewoon wat je er mee kan aanvangen, maak keuzes die jou het beste passen, leer je lessen, leer van je pijn. En weet dat de pijn en de angst een functie hebben maar ooit voorgoed zullen ophouden, pas als jij dat wil. En dan kan je beginnen
lachen.
Ooit, niet zo erg lang meer nu, zal het bewuste en het onderbewuste één en dezelfde
worden.
Dus je ziet, er zullen waarschijnlijk veel vragen en te weinig antwoorden zijn, maar
er is niets om je zorgen over te maken. Alles loopt goed, alles loopt volgens plan.
Geniet er gewoon van. Geniet van je ontwakingsproces, geniet van je leven hier en
nu op deze waanzinnige planeet, wees jezelf dankbaar dat je deze lange weg al hebt
afgelegd, geniet van jezelf en je geliefden, geniet van het leven van je dromen dat
nog voor je ligt.
Wat kan jij nu doen?
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Wel, simpel! Als je verder opgroeit, doe dan zoals wij hebben gedaan op Aarde en
geloof gewoon niet blindelings alle leugens die grote mensen je vertellen. Pas op,
blijf van ze houden maar weet ook dat ze eigenlijk niet zo helder kunnen nadenken
door dat ze al veel negatieve ervaringen in hun leven hebben meegemaakt. Velen
leven tegen hun zin en daarom ouder, gefrustreerder en zieker worden en uiteindelijk doodgaan. Waarom? Omdat ze niet gelukkig hebben geleefd. Geluk is een
kracht, weet je. Geluk is de grootste kracht die er bestaat en waar alles in kan groeien
en die je voor eeuwig jong kan houden. Als je ze gebruikt tenminste. Dus gebruik ze
want ze is van jullie.
Geloof niet in “dat kan je niet” of “dat is onmogelijk” want dat zijn alleen hun
ervaringen in hun angst voor het leven die ervoor hebben gezorgd dat ze tot die
ellendige conclusies zijn gekomen, ze hebben het nooit geprobeert, anders zou het
allicht gelukt zijn en zouden ze zoiets nooit tegen je zeggen. Eerder het tegenovergestelde. Het zijn hùn angsten die ze op jou willen projecteren want als je het
gelooft rechtvaardigt dat meteen waarom er van hun dromen niets van in huis is
gekomen en dan hoeven ze niet bang te zijn dat je hen daarom veroordeeld (daar
wringt juist het schoentje: ze willen niet dat je hen uitlacht en een slappeling vindt;
begrijpelijk overigens), en als je daar niet op bedacht bent kan het heel gevaarlijk
voor je worden, want dan ga je jezelf ook van alles ontzeggen en gefrustreerd en
oud worden. Zeg: NEEN!
Geloof alsjeblieft niets dat je zal beperken want het is één grote leugen om je klein
te houden. De waarheid is dat je, letterlijk, alles kan en kan zijn en worden wat je
maar wil. Ja, echt alles, ongeacht wat iemand anders ook zegt. Laat de mensen maar
zeggen. Jij bent de baas over je eigen leven, geef het zelf vorm, als een meester, doe
wat je wilt doen en neem er zelf verantwoordelijkheid voor. Pluk er zelf de vruchten van.
Alles wat je wil kan en zal je krijgen, maar je moet er wel wat voor doen. Stel dat je
één of andere droom wil realiseren, dan is het goed mogelijk dat je in het begin een
periode wordt geconfronteerd met een lawine van heel hardnekkige innerlijke, diep
verborgen angsten en twijfels die je het willen doen opgeven. Ga er recht door! Als
door het oog van een cycloon.
Dat is het grote geheim van het eeuwige geluk en het is heel simpel, vindt je ook
niet? Doe maar wat je wil, overal en altijd. Het is zo ontworpen dat het dan zeker zal
lukken.
Jij hebt zelf, voor je geboorte (geloof het of niet) gekozen om hier en nu, in deze
eindtijd op Aarde, in het lichaam dat je nu bewoont, te zijn. Je bent dit alleen maar
vergeten maar je hebt nu een kans voor jezelf geschapen om het je terug allemaal te
beginnen herinneren (denk je dat het misschien toeval is dat je dit boekje nu in je
leven bent tegengekomen? Neen, je had er ”onbewust “ behoefte aan, anders had je
het niet gekocht. )
Bon, het eerste deel van je keuze, om hier geboren te worden, is al aardig gelukt,
maar nu nog straffer: je bent naar hier gekomen met een bepaald plan, een taak, iets
wat je echt heel graag hier wilde komen doen, wat zinvol is en wat je gelukkig maakt
en wat hoe dan ook jou en ons grote Plan dient. Aan jou dus om uit te vissen wat dat
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is om het vervolgens te doen (of niet, zoals vele mensen, maar kom dan achteraf
niet klagen dat je ongelukkig bent. ).
Het is je levenswerk, alleen ben je vergeten wat dat was (Maar zoals ik al zei was dat
ook de bedoeling).
Hoe moet je er nu achter komen in welke richting je moet zoeken? Well my dear,
volg gewoon je nieuwsgierigheden, je interesses, je fascinaties, dat wat je graag doet
en als van-zelf doet, zonder er bij na te denken, datgene wat je al altijd hebt willen
doen maar wat er nooit van kwam omdat je gewoon niet durfde. (toch maf hoe deze
antwoorden diegene zijn die je zelf graag wil horen. crazy. Och, ik vertel je niets
nieuws want al deze informatie, dat weet je zelf ook allemaal wel ergens diep van
binnen, maar de familie van het licht is er gewoon om dat allemaal wat los te maken
en je een zetje in de goeie richting te geven. )
Yinneke & Yangke
Je moet goed weten dat je langs de ene kant je verstand hebt en, vaak vergeten maar
minstens even belangrijk, langs de andere kant je gevoel. Meestal proberen de grote
mensen alles met hun logische verstand op te lossen en schuiven ze hun gevoel
compleet opzij omdat dat zogezegd iets voor ongelukkige vrouwen is, zeggen ze
dan (de ‘mannen’), terwijl ze het nog niet eens zelf proberen om er naar te luisteren.
Dat is natuurlijk belachelijk en daarom is er ook zoweinig liefde en vrede in de
wereld.
Mensen durven gewoon niet ten volle op hun gevoel vertrouwen en zijn bijgevolg
niet eerlijk, tegenover zichzelf niet in de eerste plaats en dan ook niet tegen anderen.
Maar dat is allemaal heel begrijpelijk als je niet weet hoe belangrijk het wel niet is.
Toch is het zo dat het wel degelijk zeer goed werkt, het is je gids uit de spirituele,
onzichtbare wereld en die rechtstreeks spreekt vanuit de almachtige, alwetende
bron die in ieder van ons zit (velen verwarren dit met die wraakzuchtige veeleisende
God die ze op Aarde zo aanbidden).
Zonder die goddelijke gids in je werkt het niet, zoals je ziet, omdat je dan denkt het
allemaal wel alleen af te kunnen. In alle geval is het heel belangrijk dat je weet dat je
zowel uit het vrouwelijke als uit het mannelijke bestaat, of je nu in een mannenlichaam of in een vrouwenlichaam zit maakt niet uit. (Tja, echte liefde vraagt altijd
om met twee te zijn)
Het vrouwelijke principe is het gevoel. Het is het tedere aspect van je. Het zorgzame, zachte, levengevende. Het koesterende. Het is je intuïtie, je goeie ideeën, dagdromen, dat wat je graag doet en wat je zinvol lijkt.
Het mannelijke principe is louter het verstand, het doen, logisch redeneren, initiatief nemen, doelen bereiken, plannen uitvoeren, daadkracht, aktie enz. . .

206

1

Er is in het oosten een teken voor ontworpen.
Het yin-yang-teken, teken van perfect evenwicht tussen de twee schijnbaar tegengestelde krachten van het universum, verenigd in één goddelijk liefdesspel, elk aspect
een deel van de ander in zich dragend. Het teken staat voor Liefde: respect, vertrouwen, begrip, samenwerking om telkens weer nieuwe kindjes te maken: creativiteit.
Kinderen geboren uit pure liefde, rechtstreeks afkomstig van de absolute ideeënwereld, hier gebracht in haar tegengestelde: de relatieve wereld. Yin-Yang = LevenGevend. De zin in de onzin. De waarheid in het ontbreken van de waarheid. De
Hemel op Aarde. Het Licht in de Duisternis. De één is niet compleet zonder de
ander. De theorie in de praktijk. Het doen wat je wil doen. (moet eigenlijk, want je
hebt geen keus meer als je naar je gevoel wil luisteren: het is gewoon een te goed
idee om niet uit te voeren)
De yin is vrouwelijk
De yang is mannelijk
De twee samen zijn bangelijk.
Samen zijn ze vuurwerk.
Breng de twee samen, in evenwicht met elkaar. Of beter nog: Laat ze gewoon in
evenwicht zijn. Doe verder niks. Zo ervaar je zelf evenwicht, stabiliteit en geluk in je
leven.
En dat is heus niet zo moeilijk en te Oosters voor je als je wel denkt, hoor. Het is het
Goddelijke principe van “doe wat je wil doen” en de kosmos zal je helpen. Leuk,
hé?
Doen = mannelijk
Wat je wil doen = vrouwelijk
Voer uit. . . die plannen
Verwezenlijk. . . je dromen
Leidt zelf. . . je leven
enz. . .

YANG YIN

Als je dit doet, niet één of twee keer, maar altijd, dan ervaar je wat het is om eeuwig
gelukkig te zijn. Simpel eigenlijk, als je’t weet. Het is een soort van formule. De simpelste en geniaalste en meest gegeerde die er maar bestaat. En je kan het maar op
één manier echt te weten komen of het effectief ook werkt. . .
Het probleem is dat de meeste mensen deze twee niet in evenwicht brengen. Ze
weten meestal niet dat er nog een andere pool bestaat dan diegene die ze meestal
ervaren en hebben daarom en mass het gevoel dat er iets mist in hun leven. Ze slingeren meestal van de ene pool naar de andere want, hoe dan ook, vroeg of laat
komen ze toch terecht in een situatie waarin ze die andere kant moeten leren kennen. Misschien in dit leven, misschien in een ander leven. Zo kan de meest tirannieke macho, met een teveel aan yang-kracht in een volgend leven een onderdanig
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huisvrouwtje worden of een tedere moeder met heel veel yin, maar weinig uitvoerende yang-kracht (dit is allemaal eigen keuze door de ziel op het hoogste niveau na
de dood die weet wat goed is voor de verdere evolutionaire stap in de bewustwording van het zelf).
Dus als je de twee niet in evenwicht tot uitdrukking brengt, dan schuif je één van de
twee opzij en ervaar je één van de twee krachtiger dan de andere, met alle gevolgen
van dien.
Vb. als je enkel yang bent, ben je waarschijnlijk een macho (die komen in vele vormen en zijn in vele sectoren werkzaam) en probeer je enkel met je verstand te leven
en vandaaruit alles te verklaren en zo krijg je een heel mannelijke, liefdeloze wereld,
zoals nu op de Aarde. Het is allemaal té logisch, spreekt zich voortdurend tegen, is
nooit eerlijk (hoe kan het ook anders, er is geen gevoel) en draait zomaar wat in het
rond, doelloos, onzin uitkramend. Veel poeha en doen alsof en veel uren in de gymzaal doorbrengen om spieren op te pompen zodat iedereen kan zeggen: ’waaauw,
wat een (bange) Man!’
En als je enkel de vrouwelijke kant naar voren laat komen ben je wel een zachtaardige dromer maar daar blijft het dan ook bij en sta je ook weer niet met je beide voeten
stevig op de grond. Altijd wel fantastische plannen en goddelijke ideeën, maar waar
nooit iets van in huis komt.
Allebei heel frustrerend.
Waar de yang-persoon eerder dominerend van karakter is, zal de yin-persoon eerder
onderdanig zijn.
Zo vindt de onevenwichtige onderdrukker het al even onevenwichtige slachtoffer. De
onderdrukker voedt constant zijn ego met de energie van zijn slachtoffer en andersom vraagt het slachtoffer onbewust bescherming van de onderdrukker in ruil voor
energie. De ene voelt zich verantwoordelijk voor de bescherming van de zwakke
andere maar beseft niet dat hij haar (of zij hem kan natuurlijk ook) zo nog meer
afhankelijker maakt. De ene is te zwak om het heft in eigen handen te nemen en
bevestigd zo constant de ander zijn functie als overheerser wat hem/ haar er alleen
maar in versterkt om verder te doen op deze manier. Beiden denken elkaar nodig te
hebben. Beiden zijn verstrikt in een illusie, geconstrueerd door het ego dat hoe dan
ook de functie heeft van te zorgen voor de overleving van het individu in deze, zogenaamde, barre wereld. Allemaal heel begrijpelijk. Zonder het zelf te beseffen houden
ze zo zelf deze barre wereld in stand en maken het maar erger en erger. Geen evenwicht is geen liefde. Waar geen liefde is kan er enkel angst zijn. Angst voor de liefde.
Sad but true.
Parasiet en gastheer houden elkaar in stand en zullen elkaar vernietgen als ze niet
slimmer worden en zelf in evenwicht komen door een diepgaand zelfonderzoek en
bereidheid tot transformatie.
In welke van de twee je ook zit, je bent nooit echt gelukkig en altijd ben je bang voor
de grote onbekende andere kant, waar je allerlei wilde veronderstellingen over hebt.
Je denkt dan dat je het ene, waar je zo vertrouwd mee bent (en het enige is wat er
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volgens jou bestaat) volledig zult moeten opgeven als je het andere wil leren kennen. Je denkt misschien: ”het is het één of het ander! ” maar je wil eigenlijk toch
allebei, en gelijk heb je want je bént beiden.
En natuurlijk voelt die beperkte gedachte (wat eigenlijk een illusie is) niet goed aan
en dus blijf je vasthouden aan wat je al kent en verwerp en veroordeel je de andere
kant. Maar zoals je wel merkt moet je toch niet je verstand laten vallen als je je openstelt voor je vrouwelijke ideeën en andersom moet je je fantasie en ideeën toch niet
laten vallen als je je openstelt voor het verstand en het beredeneerde, het ‘doen’?
Néééjje, ben je gek?! Zoals ik al zei gaat het er in het Goddelijke leven om om de
twee in één evenwicht te ervaren, niet het één of het ander maar alletwee tesamen,
als een man en een vrouw samen die samen met elkaar in liefde leven i. p. v. elkaars
vijanden te zijn. Zoals het verdomme hoort.
En dat is meteen ook de reden waarom de mannen en de vrouwen van de wereld
niet echt in een Goddelijke liefdesrelatie zitten, maar eerder constant ruzie maken.
Omdat er in de eerste plaats geen evenwicht in zichzelf is, en dan verwijt je natuurlijk de ander datgene waaraan het jou ontbreekt in jezelf, wellicht uit jaloezie en
frustratie. Tegen beter weten in.
Het mannelijke en het vrouwelijke moet in elk persoon in deze tijd op Aarde met elkaar
in overeenstemming komen en pas dan kunnen en zullen de ‘ge-heelde’ mannen en
vrouwen van deze wereld fysiek bijeen komen en met elkaar in liefde en harmonie
samen leven, en pas dan zal er echte wereldvrede heersen. Niet door internationaal
ondertekende vredesverdragen tussen landen maar wel door de vrede van het hart.
Dat wat jullie nu ‘liefde’ noemen is er eigenlijk helemaal geen. Het is een grap. Het is
eerder afhankelijkheid en angst.
Jullie huilen wel als het gedaan is met je lief of huwelijk maar dat zijn geen goeie tranen. Je zegt dan dat je huilt omdat je van die persoon houdt maar het is eerder zo dat
je huilt omdat je nu terug op jezelf in die boze wereld wordt geworpen en bang bent
dat je het niet aankan en je je veilige thuishaven (die er eigenlijk nooit één was want
anders zou het nooit zijn fout gegaan) kwijt bent. Dat is een groot verschil. Net hetzelfde bij begrafenissen. Ik heb nooit goed begrepen waarom er zo waanzinnig
gehuild wordt om jullie doden. ”Omdat we hem zullen missen en hij er niet meer is,
natuurlijk. ” antwoorden jullie dan. Maar is dat wel helemaal eerlijk? Het komt mij
eerder voor dat dat komt omdat het een goeie gelegenheid is om de tranen over
vanalles en nog wat, over dingen die niets met de dode te maken hebben maar alles
met jouw eigen frustraties over het leven, eens goed te laten gaan. Kijk maar eens
naar de massale opkomsten bij begrafenissen van staatshoofden, koningen of popsterren. Hoeveel wordt daar niet gehuild? Huilen kan een goeie uitlaat zijn voor
opgekropte emoties en is ook wel erg gezond, maar het is niet eerlijk om iemand
anders’ dood daarvoor te gebruiken en zo weeral wat meer leugens de wereld in te
sturen. Je moet niet vragen hoeveel verdriet er niet over jullie zelf is als je zo al die
begrafenissen ziet. Je kan huilen zoveel je wil maar er is ook altijd een klein stemmetje in je dat zegt: ’zeg, doe eens normaal. ’ Dat is je gevoel dat het eigenlijk helemaal
niet prettig vindt om de kraan open te zetten omdat het eigenlijk wel veel beter
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weet. Huilen komt voort van machteloosheid en wanhoop en frustratie. Je ware zelf
kent dat niet en is in wezen altijd opgewekt en vol vertrouwen. Dus je kan niet
anders dan concluderen dat hier enkel je verstand aan het werk is, je inbeelding, en
dat je je daar door laat leiden. Als je huilt om een dode, een dierbare, dan wil dat ook
zeggen dat je een compleet verkeerd begrip hebt van wat de dood is en huil je eigenlijk omdat je uitdrukking wil geven aan je onwetendheid hierover. Omdat je eigenlijk bang bent dat het met jou ook ooit eens gedaan gaat zijn en die frustraties daarover zoeken een uitweg bij elke gelegenheid. Je huilt omdat je je voorstelt hoe pijnlijk het wel niet gaat zijn. Arme jij. Als je echt een goed begrip van het leven hebt,
weet je automatisch dat die dierbare er zelf voor heeft gekozen om te sterven en dat
er niet zoiets is als de dood en als het zijn eigen wens is is dat alleen maar iets waar je
eigenlijk verheugd en blij om zou moeten zijn. Dat is een vorm van respect en
begrip en aanvaarding over hoe de dingen nu eenmaal ineen steken. Als je echt zou
‘weten’ dan zou je nooit tranen maar wel blij en rustig zijn.
De kennis en integratie van yin-yang zou je daar bij moeten helpen.
Er is een sterk begrip van deze simpele waarheid en een geestelijke rijpheid voor
nodig wil je ooit ook je echte levenspartner tegenkomen: je tweelingsziel. Diegene
waar je een pure goddelijke en spirituele liefdesrelatie mee kan hebben en die uiteraard, net als jij, in volledige harmonie met zichzelf weet te leven. Pas dan zal je weten
wat echte liefde is, liefde die geen richting of geen doel heeft, niets wil van de ander en
die enkel gericht is op het in harmonie en vreugde met elkaar samenleven. In grote
vriendschap. Met een open geest en zin voor creativiteit en avontuur. Om zuiver te
leven en zo zichzelf te kunnen ontdekken en ervaren, te reizen door de eeuwigheid en
zo altijd het Bewustzijn uit te breiden en zo de Hemel op Aarde te brengen. Het
Absolute constant te ontdekken en te ervaren in het Relatieve. Dat wat de werkelijkheid is.
Leer te luisteren naar jezelf en volg dan die stem en je zal gelukkig zijn.
Als je volgens dit simpele yin-yang principe leeft, met geduld en vol vertrouwen, luisteren met je verstand naar je hart, naar je eigen goede ideeën, zorgzaam, rustig,
teder, geduldig, niet speciaal gehecht aan resultaten, dankbaar, en ze dan uitvoert en
er veel plezier aan beleeft dan heb je het ideale werkgereedschap om te leven. Dan
heb je het geluk in jezelf gevonden en is er geen strijd meer. Niet meer in jezelf en
dus ook niet in jouw omgeving, want dat gaat voor samen. Met jou veranderd alles,
voor jou dan toch, mee in één klap. Dan is er geen ego meer dat zonodig moet verdedigd worden uit onzekerheid omdat je dat hebt opgegeven. Je hebt 2 delen verenigd tot 1 deel. Resultaat: geen spanningen meer. Dan is je échte leven begonnen.
Dan pas kan je relatie met de buitenwereld en met je levenspartner pas echt interessant worden, zonder botsende ego’s, enkel zuivere zelven die alleen maar willen
delen. En geluk delen is méér geluk maken. De 8 op z’n kop, teken van oneindigheid.
Dan leidt je, mits je dit altijd doet, bewust, een zinvol leven en kan je eindelijk eens
doen wat je wil. Want je ideeën, je échte ideeën (geen nepgeconstrueerde, bange uit-
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vluchten van je verstand die je verwart met ideeën, de realiteit ontvluchtend) zijn
altijd zinvol, dienen altijd het geluk van zowel jij als de anderen, het Plan, het geeft je
altijd een goed gevoel en dat is omdat je eindelijk luistert naar je-zelf en je je zo
waardevol voelt.
Als je luistert naar jezelf stel je je eigenlijk open voor Kennis die komt in een energiestoot, rechtstreeks afkomstig van de almachtige Bron, WAKKK! en die jou dan
kan binnenkomen. Jij bent dus de sleutel, want die energie wil al vanaf dag één via
jou tot uitdrukking komen maar jij was de dwarsligger omdat je je gewoon niet durfde open te stellen (wat heel normaal was omdat je voor het grote onbekende stond
en op je hoede was maar verviel in totaal wantrouwen, al was je toch altijd waarschijnlijk wel wat nieuwsgierig, alsof het je ook ergens heel aantrekkelijk leek, wat
ook zo is want die energie heeft niets anders dan liefde en geschenken voor jou in
petto ).
Het is een langzaam ontwakingsproces, als een bloem die ook traag maar zeker
opengaat, waar vele levens van ervaring en vertrouwen opbouwen voor nodig
waren en waar deze tijd een kritiek punt is in de wereldwijde ontwaking. Jullie gaan
almaar, dag na dag, meer licht bevatten. Op dit moment wordt de Aarde constant
gebombardeerd met galactische energiegolven. Die energiegolven komen van oeroude stersystemen zoals Sirius, Andromeda, Arcturus, Orion, de Pleiaden. . En een
hele vloot van ontelbare moederschepen die nu rond de atmosfeer van de Aarde
hangen vangen deze energie op en transformeren ze, als transductoren, en vuren ze
dan af op de planeet, waar ze door de familie van het Licht wordt geaard. De menselijke ontvangststations. Stel het je voor. Zo veranderd dag na dag de frequentie van
de planeet door het bewustzijn van haar bewoners. Stel je open, vecht er niet tegen.
Wees niet bang voor verandering.
Dus elke keer als je de moed opbrengt om je open te stellen voor je gevoel, een idee,
hoe gek en onlogisch ook, en je voert dat plan uit, ben je een stukje wakkerder
geworden en vertrouw je weeral wat meer op jezelf. Zo groei je. Je hebt achteraf een
heel goed en bevrijdend gevoel over jezelf (je hebt letterlijk opgestapelde energie
bevrijd) en je hebt energie geaard en zo een stukje Paradijs op Aarde gebracht. Niet
alleen voor jou maar ook voor de anderen en eigenlijk voor heel het bestaan, want
wat je dan zonet hebt gedaan heeft dan weer positieve gevolgen voor de mensen in
jou direkte omgeving die op hun beurt dan ook weer de mensen in hun omgeving
beïnvloeden enz. . enz. . . . Dus je ziet, het is zeker allemaal de moeite waard en er
gebeurt misschien veel meer dan je denkt als jij zelf voor je geluk zorgt. Het heeft
verstrekkende gevolgen. Alles is één ding, het kan niet genoeg gezegd worden, dus
alles wordt meteen mee beïnvloed, het kan gewoon niet anders, en uiteindelijk
komen de gevolgen van jou goede daden als een boemeboemerangrang weer terug
bij jou en wordt je leven er weer rooskleuriger op. Wie goed doet goed ontmoet.
Het is pure logica en een elementaire natuurwet: energieën trekken gelijksoortige energieën
aan, soort zoekt soort. Maar dezelfde wet werkt, helaas, natuurlijk ook in de andere
richting want angst trekt ook angst aan en als jij je heel de tijd bezig wil houden met
van jezelf weg te vluchten, dingen doen die je eigenlijk beter niet zou doen (en je
weet goed genoeg wat dat allemaal is) en zo alles wat op je pad komt te vernielen en
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heel destructief gedrag vertoont zal dat uiteindelijk ook weer bij jou terug komen
en het zal hoedanook, als je niet wijzer wordt, je ondergang betekenen.
Totdat je geleerd hebt dat het één, uit angst voor het geluk, zelfgeconstrueerde illusie is. Weet daarom tussen welke twee dingen je kan kiezen, de waarheid over je of
de leugen, (de meeste mensen denken dat er geen keuze is en verwarren constant de
leugen voor de waarheid) en kies altijd voor datgene waarvan het je hart doet zingen. Het zal je goed doen. Santé.
Stel je voor dat je vanaf nu altijd volgens dat principe leeft (misschien is er in het
begin veel moed voor nodig maar alles kan na wat oefenen je tweede natuur worden).
Stel je voor dat alle mensen volgens dit principe leven. Het principe van: doe wat je
wil, als het maar eerlijk en zinvol en respectvol en waardig is en als je je er maar mee
amuseert. Dan zal het niet lang meer duren voor het hier een echt paradijs is. Waarom is dat nu toch zo moeilijk voor jullie om gewoon aan te nemen? Jullie blijven
maar zeggen dat het niet kan. Jeeezesss! Stel je voor wat voor ongekende mogelijkheden en ervaringen in het bestaan dit zal opleveren. Hoeveel is er niet dat je nog
niet kent en wil ervaren, hoe geschift het ook mag zijn? Geloof me, het leven is
meer dan verveling, sleur en plichten tegenover de staat.
”Niks moet en alles mag ” zeggen ze altijd bij ons thuis. En dat werkt prima, hoor!
En zo zal het binnenkort zijn, ook al lijkt het verder weg dan ooit maar als de nood
het hoogst is en als alles zinloos en verloren lijkt is de redding altijd zeer nabij, vergeet dat niet. Dit vertrouwen, deze kennis, hebben jullie nodig om vol vertrouwen
naar voren te treden. Dat is jullie taak.
Vertrouw dat er een plan is achter alles. Alles heeft betekenis, niets gebeurt zogezegd toevallig. En de bedoeling van het plan is dat iedereen zelfstandig, vrij en gelukkig wordt. En, weet je, het is een plan dat niet kan mislukken want het is het enige
plan waarvan het me persoonlijk een goed idee lijkt en waar ik in wil geloven. En ik
heb al heel wat plannen hier op Aarde gezien maar dit is toch het enigste, beste,
grootste en dat al het andere omvat. Het is het plan der plannen. Het Mega-plan.
Het plan waartegen alle andere plannen (zoals WOII, het verdwijnen van Atlantis,
het binnenvallen van Koeweit. . . ) maar plannetjes waren. Ze zijn maar een, niettemin
essentieel, onderdeeltje van het Superdeluxe plan.
Dus. . . Ga op zoek naar jouw levenstaak en voer ze uit, en maak asjeblieft gebruik
van het het yin-yang principe. Het is je gereedschap, je eigen eigenste kracht waar
niemand anders dan jij gebruik van kan maken. Geloof ons, het werkt. Als er nu iets
is dat werkt is het te leven naar je gevoel. Misschien is het in het begin wat moeilijk,
maar oefening baart kunst. Gevoel en emoties zijn je sleutel naar multi-dimensionaliteit en onsterfelijkheid. Vergeet dat nooit.
Zo wordt je een krachtig, zelfzeker, integer, eerlijk, oprecht, verantwoordelijk, zinvol, creatief, mooi, liefdevol, mededogend, gelukkig wezen. Datgene wat je al
gewoon bent maar misschien niet altijd beseft, laat staan ervaart. Wat we allemaal
zijn, in wezen, alleen sommigen weten het al en anderen niet. Zo leer je compleet te
vertrouwen op jezelf, ben je compleet onafhankelijk (geen kerk meer, geen methode, geen leraar of politieke partij of onderdrukkers enz. . . ). Zo wordt je heel zelfze-
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ker(en neen, dat is echt niet arrogant, wel essentieel) en dat voelt gewoon heel lekker
en dan neem je tenminste niet alles meer zo persoonlijk, je zorgt goed voor jezelf
zoals het een echte God betaamt, je doet wat je echt wil doen. Je bent je eigen meester en alleen jij weet wanneer het goed is en wanneer het werkt, wanneer datgene
waar je aan begonnen bent af is. Dan heb je geen toestemming of applaus van
anderen meer nodig. Je wéét dat je zinvol en krachtig werk doet en je hebt niemand
meer nodig voor je eigen geluk want daar zorg je zelf voor (wat niet wil zeggen dat
je het gezelschap van anderen niet meer op prijs kan stellen, integendeel, dat wordt
nu allemaal veel relaxter), aaaah. . . wat een opluchting allemaal, zeg. Laat maar
komen.
Het was allemaal te vermoeiend maar ach, je wist niet beter, je wist niet meer dat je
het allemaal zelf goed genoeg wist, en daarom was je bang en onzeker en moest je
aan anderen vragen of het goed was of niet. De één zei van ja terwijl de ander juist
van niet vond. Wat was het nu?
Wat doet het er ook toe?Maak het zelf uit.
Zo wordt je terug een spelmeester, een God.
Je zal mettertijd terug kunnen vliegen zoals vroeger (jaja, letterlijk, omdat je zelf je
trillingsgetal zodanig zal verhogen en zoveel meer licht dan nu zal bevatten dat dat
mogelijk zal zijn. Je wordt licht-er. Het is de bedoeling om terug over een volledig
gereactiveerd 12-strengig DNA stelsel te beschikken i. p. v. over maar 2 strengen
zoals nu het geval is. Je fysieke lichaam is in wezen ook allemaal gewoon licht en
energie en is pure liefde, alleen trilt het in deze dimensie trager en vormt het zo de
materie die als vast aanvoelt, maar trilt de energie allemaal veel sneller, dan kan je
vertrekken!). Je zal van vorm kunnen veranderen naar believen, eeuwig jong leven,
van universum naar universum hoppen, alles kunnen creeëren waar je maar op welk
moment dan ook behoefte aan hebt, en je zal nooit meer in die uitgestrekte oneindigheid verdwalen want je zal beseffen dat het je thuis terug is. Het duister zal licht
geworden zijn omdat je je zal laten leiden door je alwetende ziel. Je bént dan terug,
bewust, je ziel (dat ben je nu al maar je bent je er waarschijnlijk niet van bewust, of
misschien nu wel, aan jou de keuze). En dát gevoel. . . ach, dat moet je gewoon zelf
ervaren want daar zijn eigenlijk geen woorden voor.
Je zal altijd en overal de weg weten. Je hoeft dan nog maar aan een plek te denken (al
is het miljarden kilometers van hier) en ploeps! Daar ben je al. Gemakkelijk, hé? En
goedkoop ook!
Of een persoon die je al in geen eeuwigheid hebt gezien, frizzelfloep, daar istie! Zo zie
je, je laat je leiden door je intuïtie, door datgene waar je goesting in hebt (‘O, maar
Manu, dat kan toch niet zomaar altijd in het leven hé, gewoon je goesting doen! Soms
moet je dingen tegen je zin doen. ’en blablabla en blablabla. . . blffffrrrrrt). En ga
maar niet te veel dwars liggen want dan werkt het averrechts en wordt je ziek.
Ik bedoel dat je er echt wel op kan vertrouwen dat datgene waar je behoefte aan
hebt (écht behoefte) of zin in hebt ook echt wel datgene is wat je écht graag wil.
Vertrouw daarop! Het is niet zomaar een onbereikbare fantasie, het wordt je aangereikt door de almachtige intelligentie die soms ook wel God wordt genoemd. Het
weet wat jij wil. Wat jij wil is ook wat “het” wil, omdat dat één en dezelfde zijn. Het is
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niets anders dan ‘jouw’ wil. Dat is nog het meest onbegrepene op Aarde, denk ik.
Het zijn pure geschenken wat je als Allerhoogste voor jezelf wil. Alleen het beste is
goed genoeg. Het is niet zoals vele bange mensen op Aarde nu zeggen, een te verwaarlozen luxe fantasietje waar je geen aandacht aan mag besteden of waar je je op
voorhand al schuldig over zou moeten voelen of waar je niet op kan vertrouwen of
wat is ingefluisterd door den Duivel Hemzelve. Ze zouden het zelf ook best wel
willen maar durven niet en weten niet hoe het moet en ze zijn dan vooral bang dat,
als jij je eigen weg gaat, ze dan automatisch, door jouw moedige daad, geconfronteerd worden met hun eigen frustraties, met het nieuwe, de duisternis, datgene wat
ze zo zorgvuldig uit de weg gaan. Ze worden dan ergens verplicht om ook uit hun
kot te komen en hun beperkte overtuigingen te herzien omdat er dan iemand is die
het levende bewijs van het tegendeel is, dus kunnen ze niet langer hun onzin negeren en gemakkelijk weglopen van hun verantwoordelijkheden. Ze hebben liever dat
alles blijft bij het oude en dat iedereen blijft waar hij zit en een éénheidsworst vormt.
Het Nest. Daarom zullen ze de moedigen die willen losbreken uit de worst er met
alle macht van willen overtuigen dat het niet mogelijk is wat ze willen doen. Ze zullen je willen ontmoedigen omdat ze zelf bang zijn voor verandering. Op die
momenten moét je sterk en moedig zijn en doorgaan, ook al zal je kop gek gemaakt
worden en zal er twijfel heersen, maar dat is alleen maar twijfelen aan het gekende
en het beperkte. Datgene wat je gewoon bent maar je eigenlijk niet meer dient. Zie
het als testen, kansen om je wil sterker en sterker te maken. Test zo constant jezelf
en kom te weten uit welk hout je bent gesneden i. p. v. altijd maar te pochen maar
nooit de daad bij het woord voegt. Er zal chaos zijn en dat is goed want verandering
brengt altijd chaos met zich mee, op het breukvlak van het oude en het nieuwe. Jij
bent degene die gelijk heeft en achteraf, ja, achteraf, als je bent gelukt in je stoutmoedige opzet zullen ze je komen feliciteren en zeggen dat ze altijd in je hebben
geloofd om niet helemaal af te gaan om je dan daarna toch weer achter je rug te veroordelen uit eigen jaloezie (al zullen ze je stilletjes in zichzelf wel bewonderen,
hoor).
Neenee! Luister niet teveel (of helemaal niet) naar beperkingen. Je doet natuurlijk
wat je wil maar als je er aan twijfelt en het niet gelooft en niet doet wat je écht graag
wil doen, het leven van je dromen leidt (probleem van de wereld), kom je natuurlijk
nergens. De Goddelijke energie van jouw idee zoekt, als je er niet naar luistert en het
niet uitvoert, toch hoe dan ook een uitweg. Het blijft aan je deur kloppen (als een
kind waar je iets aan hebt beloofd maar wat je niet bent nagekomen), steeds harder
en harder als je niet wil luisteren omdat je doof bent (of doet alsof tenminste), er is
ongelooflijk veel dualiteit in je, twee stemmen, ja of neen, besluiteloosheid, om gek
van te worden. Wat een kwelling! Maar niet beseffend dat je jezelf kwelt. Je schuift
het maar op de buitenwereld. Zij zijn verantwoordelijk voor je ongeluk, jij toch niet,
en op den duur raak je helemaal het noorden kwijt en wellicht zwicht je voor de
gemakkelijkste oplossing: je laat je hartewens maar varen, onder druk van buitenaf.
Met alle gevolgen van dien. Toch blijft het aan je deur kloppen totdat je eindelijk
eens luistert (desnoods in een volgend leven) en doet wat je wil.
Maar als je niet wil luisteren zal je toch een beetje gedwongen worden, goedschiks

214

1

of kwaadschiks, om vroeg of laat je ideeën en plannen te volgen. Geen excuses
meer. Hoe harder je ervan wegloopt en doet alsof het allemaal niks voor jou is, hoe
meer er op je weg wordt gelegd (eigenlijk creeër je die zogenaamde ‘obstakels’ die
wel lijken samen te zweren om je te pakken, gewoon zelf, maar soit!)
Om je eindelijk eens te doen inzien dat weglopen van jezelf totaal geen zin heeft en
gewoon onmogelijk is. Hoe wil je je eigenlijk afscheiden van jezelf ? Dat zouden
straffe toeren zijn. Eigenlijk wordt je bijna gedwongen om gelukkig te worden als je
het zelf niet wil zien. Dat is het goede nieuws en de diepere betekenis achter al je
sores. Het blijft je achtervolgen en het zal je inhalen.
Veelgehoord excuse: ”ik wil wel maar ik kan niet, dus vergeet ik maar het hele idee”.
(nr. 1 en heel flauw)
KLETSKOEK ! JE KAN ALLES, ALS JE MAAR WIL. (heb ik dit niet al eens
gezegd?)
Dus alle zgn. ongeluk dat je in je leven treft, daar heb je zelf voor gezorgd in je angst
voor het onbekende, door het geluk en de liefde te ontvluchten. Funny, isn’t it? En
eigenlijk ook heel logisch. Wat zou je anders kunnen ervaren dan ellende als je het
geluk niet wil? Wie niet horen wil moet voelen, niet als straf hoor, daar gaat het hier
helemaal niet om. Je loopt jezelf meestal nogal danig voor de voeten in je pogingen
te overleven. Zo creeër je voor jezelf attributen om tot inzicht te komen. Leer van je
ziektes. Kom tot bepaalde inzichten want ze willen je iets duidelijk maken, zodanig
dat je ervan gespaard zal blijven in de toekomst. Zelfs het grootste ongeluk heeft
toch nog een hogere betekenis,en dat is echt de waarheid. Maar het hoeft ook niet
zo moeizaam te gaan als je dat niet meer wil. Je kan ook groeien en reizen in het
leven op een vreugdevolle manier. Daar evolueer je hoe dan ook naar. Mijn advies
aan je is: Geef de strijd op en stroom mee met het leven. Dat zal alles veel gemakkelijker maken. Het is als een rit door Wonderland waar alles mogelijk is. Hell, het IS
een rit door Wonderland. Onthoud dat jouw kijk op het leven en het vertrouwen
dat je daarin en in jezelf hebt een essentiële sleutel is. Je houding ertegenover
bepaald alles. Succes of frustraties. Ik weet het wel, soms lijkt het bijna onmogelijk
om in de donkerste tijden toch nog een lichtpuntje te vinden en vast te houden,
maar het is er wel. Houdt dat altijd voor ogen. Je moét. En je zal er uit komen, dat
beloof ik je.
De pijn blijft duren tot je inziet dat je niet weg moét vluchten. Je te leren lessen blijven toch met secondenlijm aan je kleven, of je nu naar de andere kant van de wereld
vlucht of niet. Dat je niet wanhopig hoeft vast te houden aan zgn. schijnzekerheden
zoals een snelle auto, een luxueuze woning, een “vaste” baan, positie, status en aanzien en dat je gerust mag loslaten en kan vertrouwen, hoor! Weet je eigenlijk wel wat
er daarbuiten nog allemaal is? F-U-N!
Het is een erg Vriendelijk Universum met prachtige wezens die klaar staan om je te
ontmoeten als je het wil.
Ga gewoon mee op reis door het leven. Jouw leven. Op avontuur. Want het is een
wonderbaarlijke tocht. Maak de trip. Wordt terug ontdekkingsreiziger en avonturier, zonder angst en van ganser harte, en je zal zien dat het plezant is. Kom, geef je
over aan het geluk (zeg nu niet dat je dat niet wil hé, flauwe!).
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Je kan deze strijd met jezelf toch niet winnen. Geloof me, ik heb het ook geprobeerd
tot ik eindelijk inzag dat het allemaal één grote vlucht was en het opgaf.
Zolang je denkt van wel zul je natuurlijk blijven strijden. Zolang je denkt dat je een oorlog kan en moet winnen zal je oorlog voeren. Tot je eindelijk eens wat wijzer wordt en
het gewoon opgeeft. Tot dan blijf je een bang jongetje of meisje, verborgen achter één
of ander beschermend ego-pantser waardoor iedereen kan zien hoe stoer je wel bent.
Zo heeft iedereen bang van je, en jij nog het meest van al, rondrijdend in je blinkmasjien, in je dure pakken en je meest koele blik om de vrouwen te imponeren met je
gebral. Neenee, dat is hoegenáámd niet de manier om vrouwen te benaderen. Is dat wat
je wil? Dat iedereen bang van je heeft? O. k, maar dan zal je wel heel erg eenzaam zijn.
Wees gewoon jezelf, man, en daarmee basta!
En zo zie je dat je toch zelf (en niemand anders) verantwoordelijk bent voor je
eigen geluk of ongeluk, dus wat voor zin heeft het nog om anderen te beschuldigen
of te veroordelen? Misschien lach je omdat het zo vanzelfsprekend lijkt, wat het
ook is, maar dat is wel wat je in heel de wereld ziet: iedereen steekt de vinger uit naar
iedereen, mensen voelen zich beledigd en “gekrenkt” in hun trots, o jee!, terwijl het
hoogstwaarschijnlijk de waarheid is maar wat ze zelf niet willen zien en het dus
maar als een belediging van hun persoontje afdoen en zo weeral weigeren hun
tekortkomingen te erkennen en hun ego genoegdoening eist, desnoods met de
dood. Wat een cirkus. Niet moeilijk dat jullie wereld er zo slecht aan toe is: iedereen
is te trots om zijn eigen fouten in te zien. De schuld ligt altijd bij de ander en er
wordt constant, heel zielig, bevestiging over het grote onrecht dat hen is aangedaan
gezocht bij mensen, ‘vrienden’, die net hetzelfde zijn als jij en die je natuurlijk gelijk
zullen geven, ze weten niet beter (Waarschijnlijk zijn er zelfs mensen die deze redenering voor het gemak ook als een belediging zien en zich er rap rap vanaf maken
door dit te ontkennen. ). Een bont kakelfestijn. Arme sukkelaarkes toch.
Mensen worden vervolgd omdat ze de waarheid spreken en worden voor de rechter
(hij die mag regeren over leven en dood) gesleurd en worden berecht door diegenen
met het meeste geld en de meeste macht. Het zal wel geen geheim zijn dat de gevangenissen (kenmerkend voor een primitieve beschaving die zich verlicht waant) vol
zitten met mensen die niet datgene hebben gedaan waar ze voor berecht werden
omdat ze de waarheid durfden aan te klagen.
Het WereldEgo is buiten z’n proporties gegroeid en is de norm geworden. Iedereen
heeft heel lange teentjes, uit grote onzekerheid over de eigen mogelijkheden omdat
die nooit zijn ontwikkeld. Er is geen fundamenteel zelfvertrouwen. Dát is jullie probleem, jongens. Dit te ontwikkelen vormt nochtans karakter, onderscheiding en
individualiteit, weet je? Datgene waarvoor een ander niet voor jou kan zorgen. Datgene wat je nu eens niet in de supermarkt kan kopen maar wat iedereen wel zo graag
wil. Want zoals ik al zei, geef je geen gevolg aan je hartewensen, uit angst, te veel
werk en inzet, en vlucht je weg in allerlei uitvluchten. Toch zal jou, desnoods op een
minder leuke manier, duidelijk worden gemaakt dat je er beter mee kan stoppen. Je
zal wellicht ziek worden omdat de energie een uitweg moet zoeken ( je had ze nu al
eenmaal in je leven uitgenodigd op een onbewust niveau en dan krabbel je terug.
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Maar jong toch!), en dan zet ze zich gewoon vast in je lichaam, vormt kankers en
wacht tot jij bereid bent om te onderzoeken wat er aan de hand is, inziet en accepteert, transformeert en vriendjes met de vastgelopen energie wordt, belooft er wat
aan te doen en ze vrijlaat en er iets constructiefs mee doet. Dat noemen ze “alchemie”: iets doodgewoons tansformeren in iets buitengewoon. Angst transformeren
in extase. Dat is de ware reden van kankers en andere aandoeningen en zijn helemaal niet zo terminaal als jullie wel denken. Wat jullie geneesheren ‘genezen’ met
allerlei bestralingen en ingrepen is niet de oorzaak genezen, maar de gevolgen wegnemen maar eigenlijk geen stap verder komen. Typisch consumptiemaatschappij.
Zo kan je bezig blijven. En er wordt nog grof geld mee verdient ook met de
instandhouding van allerlei ziektes. Daarom is kanker nog altijd zo’n groot raadsel
op deze planeet omdat men geen inzicht heeft in het simpele yin-yang-principe en
men denkt dat alles afzonderlijk naast elkaar bestaat en dat alles zomaar, toevallig,
gebeurt of het werk van de duivel is of van weet ik veel wat voor wraakzuchtige
god. . . : allemaal uitvluchten, mensen. Wordt wakker!
Energie is energie en het is jouw angst in de vorm van een oordeel erover (iedereen
is ervan overtuigd dat kanker “slecht” is; een afzichtelijk monster waar je doodsbang van bent) dat je ervan weerhoud om ernaar te kijken i. p. v. er weeral, niet
begrijpend, gillend van weg te lopen en het zo alleen maar erger te maken. Angst
trekt datgene aan waar je bang van bent. Je láát het zo verder groeien.
Waar je naar kijkt, wat het ook is (inzake angst), zal verdwijnen. Dat heet ‘moed’. Waar
je van wegloopt blijft je alleen maar achtervolgen tot je niet anders meer kan dan er
naar zien omdat er niets anders meer te zien valt in je omgeving. Meestal is dat dan in
barre omstandigheden want door jarenlange ontkenningen maak je je situatie er niet
bepaald rooskleurig op. Maar maar maar toch. Allez!
Zie alles i. p. v. een probleem als een kans om verder te komen. Zelfs een geschenk.
In de film Tucker hoor je: “Problemen zijn eigenlijk kansen in werkkledij”.
Right on!
Je herkent ze niet meteen, zien er nogal onaantrekkelijk uit en je hebt ze liever niet
als vrienden. Maar ze dragen wel een schat in zich.
Dat is hetzelfde als de Tibetaanse mantra “omanepadmehum” wat letterlijk betekent: ”de bloem in het hart van de lotus. ” Ik wil maar zeggen dat je alles beperkt en
negatief kan bekijken maar dan kom je geen stap verder. Je moét door de shit. Positief denkend want daarin ligt de waarheid, dat is de weg vooruit, daarin ligt altijd,
ook al denk je van niet, een gouden kans op je te wachten. Achter de illusie, achter
de mist. Doe je dat niet dan is er niets opgelost en blijven het problemen en worden
ze alleen maar groter.
Onderzoek jezelf eens (Terwijl ik dit zinnetje opschrijf hoor ik Guru zingen van:
”Take a look at ya self. Take a look at ya self. . . ” Straf hé?).
Als je niet naar je eigen gevoelens luistert, leef je voort in je eigen leugens, ontkenningen. Je vlucht, veroordeelt alles en iedereen op je pad, je hebt op alles en iedereen
kritiek, je bent doodongelukkig maar je wil het niet toegeven, je vindt jezelf een
mislukking tot in het diepst van je ziel (wat onmogelijk is, want de ziel IS perfect)
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maar doet er alles aan om de schijn van geluk aan de buitenwereld hoog te houden
want niemand mag het zien, je zou eens hulp kunnen krijgen (al zijn er natuurlijk
altijd mensen die zelf sterk genoeg zijn en dwars door je façades heen kunnen kijken), klagen en zagen tegen de sterren op (ze luisteren wel, hoor, je zou versteld
staan. ) en dat maakt het allemaal maar erger en erger. Je leeft in angst en in de illusie
van afgescheidenheid, je voelt je alleen en inwendig eenzaam, ook al heb je zogezegd een heel bruisend leven (vertel mij wat), je verwaarloosd je gezondheid, je
naaste, je planeet.
En angst trekt andere angstenergieën aan. De uiteindelijke reden hiervoor is dat,
door confrontatie van de twee, vroeg of laat de situatie toch doodloopt en zo zichzelf oplost. Er zal hoe dan ook inzicht komen bij de twee blinden. Lessen moesten
en zullen geleerd worden. Daardoor ontstaat er een nieuw begin. Dit is de werking
van de wet van karma (uiteindelijk wint iedereen. Gewoon een kwestie van tijd).
Als je dus in de angst blijft zitten wordt je ellende alleen maar groter. Eigenlijk weet
iedereen dit, en dat wordt maar al te duidelijk bij overduidelijke situaties waarin
iedereen het er roerend over eens is dat er iets aan moet gedaan worden, zoals zware
ziektes. Maar die overduidelijke situaties zijn wel het gevolg van veel minder duidelijke oorzaken die men helemaal niet heeft zien aankomen. Waar je misschien iets
meer aandacht moest besteden aan iets maar het naliet. Misschien uit gemakzucht.
De oorzaken zijn veel subtieler en het kleine lieve stemmetje in je dat eens een goed
idee voor je had werd, door je eigen ontkenningen en vluchten voor niets, een baarlijke duivel in jou verbeelding die je blijft ontkennen en onderdrukken en is zich zo
gaan manifesteren in één of ander onheil, want het is nog altijd een universele wet
dat je gedachten je werkelijkheid maken (Laat het daarom nooit zover meer komen
en pas op waar je je gedachten aan wil besteden. ). Je verouderdt, je raakt de oorspronkelijke kracht van je jeugd kwijt als een verwelkte bloem die zonder water
gedoemd is om te sterven, raakt gefrustreerder, cynischer, het leven suckt, je wordt
ziek en zieker, van de regen in de drup, allerlei kwaaltjes die chronische ziekten worden en de pillen van de doc zullen je niet verder helpen, ze maken het alleen maar
erger: je bestrijdt de gevolgen wel maar je zoekt niet meer naar de wortel van het
probleem omdat je een blind vertrouwen hebt in dokters die zeker hun best doen
maar wiens kennis niet zover strekt dat ze ook nog eens helemaal tot in je ziel kunnen kijken en zo wordt je alleen maar afhankelijker. Uiteindelijk geef je de hoop op
écht geluk en zinvol leven gewoon op, eerst in de geest, want daar begint het allemaal mee, en een aantal jaren later volgt de onvermijdelijke dood na een leven van
levend zombieïsme. Met pijn en wanhoop denk je terug aan je gemiste kansen in je
voorbije leven. Je sterft en daarna moet je weer helemaal opnieuw beginnen. Het
volgende leven komt eraan en de kans is groot dat, als je niet slimmer bent geworden, je heel die lijdensweg nog eens opnieuw mag doen en intussen maar wachten
op God. Wachten op de dood. En dat wordt dan nog allemaal maar als normaal en
natuurlijk beschouwd. Yeah right! Het spijt me dat ik het zo bot stel maar het is de
naakte waarheid op deze planeet.
Zo zul je wellicht na je dood terug, zelf, als hoogste ziel, kiezen voor een nieuw
leven op één of andere planeet die je de optimale kansen biedt om je lessen die je
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hebt nagelaten te leren alsnog te leren (als je dat tenminste wil want niets wordt je
opgedrongen, jij kiest nog altijd zelf, ook je pijn. Er zijn alleen maar kansen om te
groeien) en dat allemaal omdat je tegen beter weten in weigerde om, uit angst dat
het allemaal te mooi is om waar te zijn, uit gemakzucht, gewoon gelukkig te zijn, er
zelf voor te zorgen en een écht leven te leiden. Net als de held in de films.
Je kon eeuwig, bewust, leven als je dat wou, (just do it!) je kon de eeuwige schoonheid en jeugd ervaren zonder je daar nog ooit vragen over te stellen en nooit meer
oud worden of sterven want daar zou de kracht van de liefde en het geluk, die je zelf
constant zou opwekken als een ‘perpetuum mobile’ (uit zich-zelf eeuwigdurende
groeiende beweging), wel voor zorgen. Het enige perpetuum mobile waar zo naarstig naar wordt gezocht als goud, ben je eigenlijk zelf. Haha. Je zou die kracht
gebruiken, aanwenden om de planeet waar je op woont beter te maken in plaats van
alleen maar te consumeren en verder te vervuilen. Je zou zo zelf die kracht gewoon
“zijn”, steeds hoger en hoger, alles verlichtend op je pad. Je zou zinvol leven, toverkracht hebben en dansen met engelen en feeën en zeeën in tweeën splitsen. Het zou
één fantastische trip kunnen zijn. Maar je koos liever voor een baantje op het verzekeringskantoor, de bank of in de hamburgertent, of je moest zonodig je vaderland
tegen de vijand, jezelf, verdedigen. . . werken voor de Anunnaki-babysitters. Yep, als
je zelf je eigen leven niet leidt en bang en onwetend blijft werk je voor de Anunnaki,
in instellingen die angst en onzekerheid verder promoten, zoals verzekeringsmaatschappijen.
Verzekeren? Tegen wat dan nog? Heb je zo weinig vertrouwen in het leven? In
jezelf ? Je eigen vertrouwen zou je grootste verzekering moeten zijn tegen allerlei
onheil. En als je dat vertrouwen niet hebt, bouw het dan gewoon op.
Ik zal je één ding vertellen: als je je Verzekerd tegen vanalles en nog wat dan zul je
garantie juist al die dingen in je leven aantrekken omdat je ervan uitgaat dat dat allemaal wel-eens-zou-kunnen-gebeuren en je toch Verzekerd bent. Dus het mag van
je. Daar sta je dan met al je polissen waar je je het hele jaar door blauw voor werkt.
Gewoon belachelijk. Terwijl je er toch ook van uit kunt gaan dat dat onheil gewoon
niet gebeurt omdat je dat niet wil, er niet in gelooft en in plaats daarvan liever aan
leuke dingen denkt die je in je leven wil, als tegengif. Zie je, ze maken je vanalles wijs
dat je al die dingen wel eens nodig zou kunnen hebben, om je afhankelijk en trouw
te houden (af en toe belonen ze je met één of andere lullige bonus om je te paaien).
Terwijl het natuurlijk ook weer hun eigen angst is die ze op jou proberen te projecteren en er meteen ook een slaatje uit willen slaan. Waar is jullie trots en zelfrespect
eigenlijk? Och, voel je niet beetgenomen want ook “verzekeringen”was een idee
van ons om je, in je bewustwordingsproces en in je daarbijhorende angst alvast een
houvast te geven, in barre tijden zoals deze. Als het je helpt om een veilig gevoel in
het leven op te bouwen, prima. Maar als je het gevoel hebt dat je het niet meer nodig
hebt, is het nogal zwaar klote als een overheid je dwingt om allerlei polissen te blijven afsluiten. Blijf beseffen dat alles een reden heeft en dat je die wel zal vinden.
Alle zelfopgelegde beperkingen, wat deze hele wereld toch wel is, kunnen overstegen worden. Alles is ok, en in je baantjes heb je ook goede kansen gehad om jezelf
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te ontwikkelen en te leren voor jezelf te zorgen (daarom ging je ze ook intuïtief
aan), als je maar op tijd en stond datgene verlaat wat je niet meer nodig hebt en verder trekt en niet blijft hangen in iets dat allang zijn beste tijd heeft gehad, uit schijnzekerheid, want dan wordt het echt gevaarlijk.
Ja, er is een leven mogelijk zonder verzekeringen, belastingen, rekeningen en maandelijkse afbetalingen die je constant begraven.
En ook al voel je je ‘schijnveilig’ voor de ‘grote boze buitenwereld’ in het kantoor
waar je werkt, toch voedt je elke dag letterlijk de Anunnaki van de 4de dimensie (jij
kan ze niet zien, zij jou wel) met je angstenergieën en je toestemming om je macht
uit handen te hebben gegeven en je dus afhankelijk bent van anderen, in ruil voor
wat schijnzekerheid die je dan nog bang en onwetend houdt ook en waar zij lustig
van profiteren om hun plannen te realiseren. Zo werkt het nu eenmaal. Omdat jullie
het hebben nagelaten om een echt leven te leiden, één groot magisch avontuur, hebben jullie onbewust gekozen voor afhankelijkheid en gemakzucht en hebben jullie
de Anunnaki onbewust aangetrokken (wat je ook maar wil krijgen krijg je, dat was
de afspraak op het allerhoogste niveau, wat het ook is waar je al dan niet behoefte
aan hebt) en je hebt ze een soort van ouderrol toebedeeld, een wereldgeschiedenis
waarin jullie konden groeien. Zij voelden zich verantwoordelijk voor jullie, hun kinderen, en namen die rol op zich terwijl jullie braaf deden wat ze zeiden, al is het niet
zo dat ze bewust goede bedoelingen met jullie hadden want tot 1987 kon het ze
eigenlijk geen barst schelen wat er met jullie of met jullie planeet gebeurde, als ze
maar kregen wat ze wilden.
In je blinde afhankelijkheid geef je je macht compleet weg, knikt braaf ‘euh, ja. . . ’ in
de kerk waar je nietszeggende gebeden aframmeld in de hoop dat “Hij ” deze keer
eens niet ligt te pitten, ja tegen de politiemacht, tegen de wet, voor het geld, de regeringen.
Kijk maar eens hoe blij jullie zijn als die of die wordt verkozen en die alles beter
voor je zal maken totdat hij of zij wordt betrapt bij het zoveelste coruptieschandaal
(“de verleiding was te groot, edelachtbare”). Who cares? Als je blijft wachten op
God of de nieuwe messias of de heren politiekers om jouw leven perfect te maken
zoals jij wil, nou, dan kun je lang wachten, hoor, en dan ben je wat men noemt
‘naïef ’. En passief. Want het zal nooit goed zijn, je zal blijven hopen en je ondertussen maar een maagzweer klagen en wrok en nijd voelen tegenover de aanhangers
van de andere partijen of de supporters van die andere voetbalploeg or whatever. . .
die er natuurlijk op uit zijn om je te nekken want als zij winnen is het wel helemaal
om zeep.
Misschien wordt het eens tijd om allemaal wat meer vraagtekens te gaan zetten bij
de zogenaamde ‘macht’ en eens “neen, dat doe ik niet!” beginnen te zeggen tegen
zogenaamde ‘verplichtingen’.
’Anarchie, mevrouw ?’ Heel gewoon, hoor! Trouwens, zo veel tijd om te blijven
twijfelen hebben jullie nu ook weer niet meer. Anarchie wordt nu meer een kwestie
van gezond verstand terwijl jullie wereld op sterven na dood is (soms twijfel ik er
aan of jullie nog over gezond verstand beschikken, maar ik geef de moed niet op).
Dat is heus niet alleen maar een exclusieve zaak voor die immer woest en bedrei-
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gend uitziende getatoeëerde punkers, drop-outs en langharige hippies, hoor. Het
belangt jullie allemaal aan. Of durf je misschien niet? De gouden Goddelijke regel
is dat niemand ook maar iets verplicht is om te doen. Niks moet en alles mag. En al
de rest is lulkoek.
En zo krijgen de Anunnaki dag in dag uit, wereldwijd, van miljarden mensen pure
macht, gewoon gratis, en ze kunnen doen met jullie wat ze willen (althans toch tot
een zeker punt). Ze controleren de hele planeet. Ze regeren het bankwezen, de
media, de kerk, de politiek en het onderwijs, de instellingen die macht over jullie uitoefenen. Ze zitten overal. Het is allemaal één grote hiërarchie en naarmate je naar
de top kijkt, naar diegene die de touwtjes hier in handen hebben, wordt het almaar
waziger en waziger (lijkt het jullie eigenlijk normaal waar de wereld elke dag mee
bezig is of ben ik hier de enige gek? We zouden allemaal vrij kunnen leven maar we
doen het niet. Vreemd, hé?). De meesten aan de top zijn allemaal lid van geheime
genootschappen, loges en Donkere Broederschappen elk met hun eigen codes,
inwijdingen en waanzinnige ceremonieën, in het diepste geheim, en je moest eens
weten wat er daar allemaal wordt bekonkelfoesd. Ze beschikken over ongelooflijke
kennis over frequentiebeheersing: ze beïnvloeden dagdagelijks de gehele planeet en
houden, via bepaalde frequenties uit te zenden, het collectieve bewustzijn klein. Dit
gebeurt door o. a door televisie, radio, computers, nieuwsberichten die zulke baarlijke nonsens uitkramen, dingen die gewoon niet gebeuren maar bedoeld zijn om je
constant bang te houden. Zo zorgen ze ervoor dat jullie bewustzijn niet verder
groeit en begint wakker te worden, want dan zijn ze jullie kwijt.
Wakker worden, lieve vrienden, want jullie en jullie planeet worden geregeerd door
vampiers die uit zijn op je ziel. Letterlijk. Zonder dollen.
De Anunnaki zijn echte mannelijke ego-trippers die hun ego voeden met jullie
angst. Ze voelen zich machtig en groots want miljoenen zijn bang van hen; van de
kerk en van God, van de overheid, de wet, de maffia, bang voor oorlog om als een
“onschuldig” (lees: zogezegd zelf niet verantwoordelijk voor het eigen opgedane leed
) slachtoffer in te sterven zonder ooit echt geweten te hebben waar hun leven om
ging, bang voor hun baas en om hun baan te verliezen en helemaal verloren te zijn,
bang dat hun man of vrouw hen bedriegd en in de s. t. e. e. k. zal laten, enz. . . bang
vooral voorzichzelf!
Ze krijgen dus, als échte vampieren, hun dagelijkse portie levensenergie. Van jullie.
Leuk, hé? Het idee van “vampieren” is heus niet zo’n fantasie als je wel zou denken,
hoor. Ze bestaan écht, alleen drinken ze geen bloed uit je nek en lopen ze niet ‘s
nachts rond te lachen in één of ander waanzinnig 19e eeuws kostuum of een karmijnrood-fluwelen peignoir, het glas absinth in de aanslag, in hun immer door donder en bliksem omgeven kasteel in Transsylvanië. Alhoewel, tegenwoordig zou je
van niks meer verschieten. Een mens is deze dagen nergens meer veilig. De reden
waarom er zoveel films en verhalen rond bestaan is om jullie duidelijk te maken dat
het allemaal dichter bij je bed gebeurt dan je op het eerste gezicht denkt. De grimmige sfeer in die films ( die ook wel een aantrekkelijk avontuurgehalte hebben) vind
ik ook terug in de dagdagelijkse wereld om me heen. Dit is allemaal niet zomaar en
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er zit, alweer, wel degelijk een bedoeling achter. En aangezien zij het bij jullie doen,
doen jullie uiteraard, onbewust, hun voorbeeld na (“het is gewoon hoe het leven nu
eenmaal is” zeg je dan, omdat je niet beter weet. ). Zij voeden zich aan jullie met
energie (die ze vergeten zijn om uit zichzelf op te wekken) en jullie, leeggezogen,
voeden je aan elkaar, aan je geliefden, als compensatie, uit pure overlevingsdrift,
zonder dat je het zelfs wil en zo zuigt iedereen elkaar uit. Kill or be killed. Dog eat
dog. Jullie zijn eigenlijk allemaal zwaar de dagdagelijkse vampiertoer opgegaan en
het is zowat de norm geworden zonder dat iemand er zich echt druk om maakt.
Oordelen, achterklap, verbeten concurrentiestrijd, beledigingen en gevechten zijn
niet van de lucht en daar krijg je je energiekick van en je voelt je weer even machtig,
op de rug van een ander. Tot het weer zover is dat de rollen zijn omgekeerd. Prooi
en roofdier. Het is een Stille Wereldoorlog die in alle hevigheid, haast onzichtbaar,
dagdagelijks woedt. En het WereldEgo viert hoogtij. Want er wordt wat afgelachen
daar aan de top met jullie. Er wordt met jullie gesold en ze hebben gewoon niets liever dan dat jullie elkaar uitzuigen en elkaar om het minste in de haren vliegen, want
dan wordt je nog warriger en weker en hebben zij je nog meer in de greep. Waanzinnige Woehahhaahahaaa! nog aan toe. ’T is eigenlijk niet om mee te lachen.
Vandaar dat er in jullie populaire cultuur zovaak het woord “sucker”, uitzuiger,
wordt gebruikt (woorden zijn ook gecodeerd met een diepere betekenis). Hey, Sucker! Niet als oordeel maar door wakkere goden die dit bedrog inzien en je er op
attent willen maken waar je mee bezig bent (Al wordt het te pas en te onpas gebruikt
door de mensen waar het juist voor bedoeld is en die het als een belediging bedoelen om een ander te verwijten wat ze zelf zijn. ). Tsss. Het is allemaal één grote vicieuze cirkel. Jullie worden uitgezogen. Jullie zuigen elkaar uit dus jullie zuigen vooral
jezelf uit. Stop daarmee, want vroeg of laat zal deze situatie doodlopen en zullen de
gevolgen nefast zijn. We spreken hier nu op wereldschaal. Het is heel belangrijk dat
je dit inziet!
Natuurlijk, de vampieren hebben julie nodig want ook zij weten in hun onwetendheid niet meer dat ze goddelijke, liefdevolle wezens zijn (ooit waren ze dat wel, net
zoals iedereen die dat vergeten is). Waarom denk je dat de Star-Wars-trilogieën zo’n
wereldsucces zijn? DarthVader (Donkere Vader?) lijkt wel de vleesgeworden duivel,
maar onder dat masker zat uiteindelijk toch een warhoofd die blij was dat hij eindelijk op het einde van de derde film wakker werd. ”Héhé, dat doet deugd!”En nu, bij
de nieuwe trilogie, gaat George Lucas op zoek naar de voorgeschiedenis van DarthVader, toen hij als kind en jongeman opgroeide. Ergens onderweg moet er iets vreselijk mis zijn gegaan en is hij een algehele wrok tegen de mensheid en het bestaan
in het algemeen beginnen voelen. Merk trouwens op dat DarthVader’s naam toen
hij een kind was ’Ani’ luidde. Eén lettertje verschil met Anu. Allemaal toeval of
puur nietszeggend vermaak? Geloof me, er zit veel meer achter en het is allemaal
allesbehalve toeval dat deze films uitgerekend nu in deze tijd op jullie planeet worden getoond. En het zijn zeker niet de enige. Ga ze zien!! (ok zo, George?)
Ze oefenen al sinds mensenheugenis macht over jullie uit. En ook al staan jullie
geschiedenisboeken, die maar een heel beperkte tijsperiode dekken, vol van overheersingen en oorlogen, toch wordt er geen woord gerept over de ”poppenspelers”,

222

1

diegenen die achter het toneel zitten. Toch zullen ook zij hun ware gezicht ooit
moeten tonen aan de massa. Dat wil de Karma wet. Maar als je begint na te pluizen
vind je wel sporen terug op de Aarde van deze grote overheersers. ”Anu” en zijn
twee zoons “Enki &Enlil ” komen letterlijk voor in de Soemerische cultuur als de
namen van hun Goden. Soemerië ligt aan de grondslag van de Assyrische beschaving en die dan weer resulteerde in het Perzische rijk. En het Perzische loopt voort
in de Feniciërs. Die worden later De Carthagen, en dat rijk ligt ten grondslag aan het
Romeinse rijk waar jullie huidige beschaving helemaal op is gebaseerd. Je zou kunnen zeggen dat jullie nu in een hoogtechnologische versie van het Romeinse rijk leven. De
geschiedenis lijkt onderverdeeld in niets met elkaar hebbende perioden maar in
werkelijkheid is het allemaal één groot hermetisch en in elkaar vootvloeiend geheel.
Een majestueuze dans van oorzaak en gevolg. Als de groei van een boom of plant
(of mens). Elke dag heeft te maken gehad met wat hij nu is. In zijn evolutie heeft
ook alles met elkaar te maken om uiteindelijk iets moois te worden. Het groeit altijd
ergens naar toe, het neemt altijd wel één of ander maffe prachtige vorm aan. Al
opgevallen? Zo zal het dus ook wel met de hele geschiedenis zijn, zeker? Een mens
die niets van zijn geschiedenis afweet weet ook niets van zijn toekomst. Hoevelen
van jullie zijn in geschiedenis geïnteresseerd? Hoeveel van jullie kunnen de belangrijkste periodes in chronologische volgorde opnoemen zonder euh. . . te zeggen?
En dan heb ik het nog niet eens over de kunststromingen. (wat was er eerst? De
Grieken of de Romantiek?) Stel je voor dat je begint op te delen en zegt die en die
periode in de groei van de boom, of van de mens, hebben helemaal niets met elkaar
te maken. Loco. Het Romeinse Rijk heeft nooit opgehouden te bestaan. Het gaat gewoon
verder in de huidige versie. Een heel decadente versie, dus je ziet. . . Op school leer
je natuurlijk wel anders en weet je niet beter of het is allang voltooid verleden tijd,
en dat is goed om jullie in verwaring te houden. Jullie moeten niet al te veel weten.
In de Bijbel vindt je de “Nephilim ” wat letterlijk betekent: ”Goden die naar de Aarde
afdaalden. ” Meer en meer stemmen gaan tegenwoordig op over een buitenaardse
overheersing en het internet gonst van het buitenaardse vraagstuk, en dat zal in de
komende 11 jaar, als de Grote Geheimen van de wereld allemaal in de openbaarheid
zullen komen, alleen maar toenemen. Geef toe dat er een grote interesse is in buitenaardsen in deze tijd. Schrijvers en onderzoekers zoals vb. Zecharia Sitchin schrijven al dertig jaar boeken over dit onderwerp.
Laat me je nog wat vertellen over hoe de Anunnaki in jullie sfeer macht uitoefenen
want hoe meer je weet over de ‘echte wereld’ hoe beter je gewapend bent en de
moed zal vinden om het allemaal te doorzien en achter te laten. En dan ga ik er stilletjesaan mee nokken want dan heb ik het belangrijkste gezegd. Ik moet trouwens
toch nog een afwaske doen.
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Kijk, het beeld dat jullie allemaal blijkbaar van je wereld om je heen hebben en waar
je je dagelijks in voortbeweegt is als volgt: Iedereen gaat naar school omdat dat nu
eenmaal verplicht is. Op school kan je vele dingen leren. Later, als je wat groter bent
geworden en vanalles in die scholen hebt geleerd ga je daar dan mee aan de slag en
ga je elke dag ergens werken. Iedereen doet dat, al was het maar om de lichten aan te
houden en te kunnen eten en diegenen die niet werken worden meestal als het
schuim van de samenleving bezien want: iedereen moét nu eenmaal werken en dus
is het helemaal niet eerlijk dat sommigen dat niet moeten. Werken is goed want,
afgezien dat het de verveling buiten houdt, biedt het vooral veel mogelijkheden om
dingen op te bouwen en om vooral veel en meer en nog meer geld te verdienen.
Geld verdienen is goed, wat moet je anders doen? Het is het enige wat je een veilig
gevoel kan geven. Er is niets mis mee en iedereen doet het. Het is the name of the
game. Wát je juist doet is niet zo heel erg belangrijk, als je maar bezig bent en als het
maar enigszins opbrengt, dat is het voornaamste. Jullie stellen je niet al te veel vragen over de wereld. Jullie stellen eigenlijk helemaal niets in vraag. Waarom niet? Er
zijn nu eenmaal toch geen antwoorden op te vinden. Jullie hebben ergens het idee
dat jullie allemaal, of je nu een armeluis of een topmagistraat bent, een slager, een
bankbediende of een president, allemaal in het zelfde schuitje zitten. Iedereen heeft
dezelfde kansen en iedereen heeft zo z’n stiel waarin hij of zij naar hartelust in kan
uitblinken. Laat jij nu toevallig een postbode zijn, maar voor hetzelfde geld kon dat
evengoed een kunstenaar, een ambtenaar of een politicus zijn. Wat doet het ertoe?
Het is toch eender? Het is toch allemaal hetzelfde? Je weet echt niet wat nu eigenlijk
de bedoeling van alles is (als je je deze vraag al eens ooit hebt gesteld. Het is één van
die vele antwoordontbrekende vragen) en je bent er van overtuigt dat ieder ander
het ook niet weet (hoop je eigenlijk). Dus iedereen zit hier vast op deze grote planeet. Het feit dat het een planeet is wordt al snel gewoon vergeten en wat er daarbuiten is en waarom? Geen idee. Wat een onzinnige vraag trouwens. Jullie zien jezelf
als één grote, ongezeligge familie, of liever: bende, (ik denk niet dat jullie je als een
familie beschouwen) waar niemand het (let’s face it) echt kan schelen waar de andere mee bezig is, laat staan wat zijn diepere motivatie is. Het is één grote rat race waar
de beste en de slimste kan winnen en waar het erop aankomt om zoveel mogelijk
geld te verdienen. Of tenminste toch genoeg om je hoofd boven water te kunnen
houden want anders ben je verloren en wordt je vertrappelt door de anderen die
zeker niet zullen stoppen gewoon om jou maar weer terug erbovenop te helpen. Op
anderen moet je niet al te veel rekenen. Ze zouden dan eveneens mee vertrappeld
kunnen worden en dat willen ze natuurlijk niet. Iedereen kan door hard werken de
TOP bereiken, want iedereen heeft toch gelijke kansen? Jullie leven allemaal naast
elkaar, maar zeker niet met elkaar. Waarom zouden jullie? Die anderen zijn eigenlijk
toch maar vervelende klieren die je liever kwijt dan rijk bent, als je er zo even over
nadenkt. ’S avonds, na het ellendige en stomvervelende kantoorwerk (of wat dan
ook dat een dagelijkse sleur is geworden) wordt er massaal een blik bier opengetrokken, psjjjt! en zetten jullie je voor het journaal op de buis om te horen hoe erg het
allemaal met de rest van de soort is gesteld en wat de nieuwe plannen van de regering zijn voor het komende jaar. Hééél interessant allemaal. Dan zuchten jullie eens
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diep, schuiven een maaltijd in de microgolf, werken het snel weg en zakken dan en
mass voor de buis weg en vergapen jullie je aan fantastische avonturen die altijd door
anderen worden beleefd, nooit door jullie zelf. Op tijd en stond moet iedereen ééns
per jaar de balans opmaken van hoeveel geld er verdiend is en na een intense
inspanning kom je dan te weten hoeveel je juist aan die grote Ongrijpbare moet
betalen. Dat doe je uiteraard altijd want anders vlieg je gewoon in de gevangenis, en
dat wil je niet. Iemand die geen belastingen betaald wordt trouwens ook niet echt als
een mens beschouwd maar eerder als een profiteur, wat een soort apart is. Voor de
rest zijn er natuurlijk nog een paar familiefeestjes en feesten op verplichte dagen om
allerlei onzin tot in den treure te herdenken, zoals kerstmis, pasen, nieuwjaar enz. . .
De bedoeling is dan dat er gewoon veel wordt gekocht. De televisie en de tijdschriften en de kranten houden jullie trouw op de hoogte over in wat voor fantastische
wereld we toch wel niet leven en hoe fijn alles is. Nou, niet altijd natuurlijk, want er
is ook veel hondserge ellende, maar altijd ergens anders, nooit heel dichtbij. Aan het
hoofd van elk land staat een regering. Bon, het is wel niet zo tof dat we allemaal per
jaar een som geld moeten afdragen en dat we aan een hoop wetten moeten gehoorzamen maar dat is nu eenmaal het beste en dat hebben we zo afgesproken om in een
min of meer ideale samenleving te mogen leven. Afgesproken? Daar herinner ik me
toch niet zoveel van. Het is eerder zoiets van: ’doe het of anders. . . ’ De regering
wordt bepaald door het volk. Daarom kunnen we zeggen dat we hier in het westen
in een Democratie leven. Het vrije westen, wordt het wel eens genoemd. Het volk
heeft eigenlijk de macht en de politici worden door hen op de troon gezet en dus
ook betaald, wat alleen maar eerlijk is. En zij doen dan vele goeie dingen met die
enorme sommen. In het westen is het volk de baas. Neen, dan zijn die sukkelaars in
de Derde Wereldlanden, waar dikwijls één of andere dictator met ijzeren vuist
heerst, minder goed af. En de Oostbloklanden, dat is ook al helemaal niks. Neen, al
bij al is het in het westen nog het besten. Iedereen heeft gelijke kansen, kan rijk worden als je dat wil door hard te werken, de levensstandaard is er hoog en al bij al voelt
het goed aan om bij een grote groep van landen te horen die de rijksten van de
wereld zijn. Dat is veilig. De Derde Wereldlanden hebben minder geluk maar langs
de andere kant is er toch ook weer veel steun van het westen aan die landen. Hoevaak gebeurt het niet dat Amerika of zo een enorme schuldenlast gewoon kwijtscheld van vb. Brazillië? Ontwikkelingshulp is er ook veel en dat is ook maar heel
normaal want als welvarend land heb je toch wel ergens de plicht om je medemens
te helpen. Er zijn vele prachtige initiatieven. De regeringen van alle landen regeren
met de beste bedoelingen en de grootste inzet om het iedereen toch een beetje naar
de zin te maken, want al bij al hebben ze het vertrouwen van het volk gekregen om
die taak op zich te nemen, dus dat beschaam je niet. Ze zijn niet perfect en hebben,
net als jij, hun fouten. Af en toe hoor je wel eens dat er over de schreef is gegaan,
maar dat neem je erbij want het zijn ook maar mensen die gewoon hun best doen
(het is niet gemakkelijk). Zij zijn het in het algemeen die over de natie en dus over
het volk regeren en vaste koers naar boven houden, want zij zijn de mensen die verstand hebben van zulke dingen. Ze zijn de Wereldleiders. Ze kennen het juiste taalgebruik waar de gewone man niets van verstaat, maar er worden wel veel pogingen
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gedaan om het op televisie in debatten en speciale programma’s enzo en in kranten
zo duidelijk mogelijk uit te leggen waar ze allemaal juist mee bezig zijn, want, al bij
al, omdat er mee voor betaald wordt, heeft iedereen daar dan toch ook recht op.
Ook al zijn er af en toe wel eens schandalen (niemand is perfect dus dat wordt snel
vergeten) en ook al is men niet altijd akkoord met wat er beslist wordt, toch hebben
jullie een redelijk respect voor de mensen die het land besturen (Ja Mijnheer de
Minister, neen Mijnheer de Koning), want hé, iemand moet het toch doen en jullie
weten van jezelf dat je niet die ambitie hebt omdat je daar nu eenmaal niets van
afweet. Het is ok als er wordt verteld wat je moet doen en wat je niet mag doen want
eigenlijk is dat heel gemakkelijk voor iedereen en moet je niet al te veel nadenken
dus dat is een bonuspluspuntkadoo, en zo zijn jullie toch ook wel ergens blij dat je
kan bijdragen tot een gezonde samenleving waar uiteindelijk iedereen zijn en haar
best doet om er wat van te maken. Dat is het onderliggende idee: dat we allemaal
stilletjesaan naar een ideale samenleving evolueren. Wanneer het juist zover zal zijn
is nog steeds niet bekend, maar als we ons er allemaal maar massaal achter zetten,
dan lukt het vast en wie weet maak je het ook nog wel mee in je leven. Er is wel vrij
veel oorlog en ellende en zo maar ook daar doen de regeringen van de rijkste landen
veel goede pogingen om tot Wereldvrede te komen. De Verenigde Naties Organisatie ziet altijd dat dat lukt. Wereldvrede en stabiliteit is héél belangrijk. Zeker nu, in
een tijd van kernraketten en veel verschillende meningen. Er worden vele ongelooflijke uitvindingen, met jullie geld, gedaan die een zegen blijken voor de mensheid.
Prachtige reizen worden gemaakt in de ruimte om de wondere wereld van God verder te verkennen en om stof van de Maan (waar voor de rest niets anders werd
gevonden) mee te brengen. Van zodra er iets met dat stof kan gedaan worden om
tot wereldvrede te komen zien jullie dat meteen in het journaal. We staan nog niet
zo heel ver (met veel moeite in een gammele kast naar Mars), maar het is een begin.
Toch zeker niet slecht voor een wereld die al, wat? 2000,3000 jaar? bestaat (Velen
van jullie menen te weten dat de wereld pas echt goed begon toen christus werd
geboren). En van zodra er grote wereldschokkende zaken worden ontdekt over het
leven zullen de media jullie er graag van op de hoogte stellen, maar wat wil je, de
wetenschap heeft gewoon nog geen middel tegen kanker, aids, MS, of wat dan ook
gevonden. Daarom hoor je er ook zo weinig van. En wat het leven buiten deze planeet betreft: Van zodra er nieuws is zijn jullie de eersten die er wat van horen.
Beloofd. Maar totnutoe is het nog steeds stil dus valt het zeer te betwijfelen of we
ooit nog wat gaan vinden. Natuurlijk gaat jullie de hongersnood in Afrika en de
overstromingen in Bangladesh ook aan, maar wat kan je er in godsnaam aan doen?
Niets! Als je kon zou je er iets aan doen, daar ben ik zeker van, maar, inderdaad, het
is heel moeilijk. Het is trouwens voor jezelf al moeilijk genoeg om zelf je hoofd
boven water te houden, Bangladesh of niet, ook al hebben jullie twee mooie wagens
en een groot huis. Dat is allemaal perfect te begrijpen. Als je met afbetalingen zit
ben je in de eerste plaats daar mee bezig en niet met zaken aan het andere eind van
de wereld. Logisch. Het is trouwens toch de taak van de regeringen om daar wat aan
te doen. Dat was de afspraak! Jullie zouden werken in grote bedrijven ,de economie
steeds ijlere hoogten doen verkennen, geld storten in de gezamelijke kas en de rege-
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ringen, het is immers hun plicht, zouden zich bezig houden met Wereldzaken en
ervoor zorgen dat iedereen zijn plaats kent en weet waar ze moet gaan en staan.
Iedereen moet een inspanning leveren, anders werkt het niet. En aangezien jullie
daar geen verstand van hebben en jullie daarom niet in de regering zitten, is dat toch
eigenlijk allemaal niet echt jullie zorg, of wel? Je kan toch niet alles doen? Neen, al
bij al is de wereld nog niet zo slecht. Voor jullie in het Westen dan toch wel te verstaan. De religies, vooral de christelijke kerk, biedt soelaas als het om de Grote
Levensvragen gaat. Je kan lang ronddolen, maar als je ooit beslist om er het fijne van
te willen weten is er eigenlijk maar één weg: Rome. De kerk staat altijd klaar voor je.
Zij hebben alles in huis wat je moet weten en al wat er voor nodig is is overgave en
toewijding. Ze weten alles want ze staan in directe vebinding met God. Er is ook
heel veel Hypochrisie en leugen in deze club maar, ach, niemand is perfect. Maar de
eigenlijke zingeving, de zin van het leven, is het gezinsleven. Dat is nog altijd de
hoeksteen van de maatschappij. Het noeste arbeidersgezin waar nu niet alleen vader
maar ook nog eens moeder gaat werken, want het leven wordt steeds duurder. Moeder wil ook graag net zo meedogenloos als vader worden want voor zwakheid
(tederheid en gezond verstand) is er nu eenmaal geen plaats meer. Het moet want
het is pompen of verzuipen in deze wereld. Het gaat nu eenmaal niet anders. Het
gezin
is
het
fundament.
Ook
dat
zeggen
de
politici.
Dus je ziet, overal is een pasklaar antwoord op en het is allemaal niet zo moeilijk.
Het is jullie gemakkelijk gemaakt en, moést je nog een grote vraag hebben, kan je
altijd even binnenwippen bij meneer pastoor die je graag zal helpen met datgene
wat hem ook maar is verteld. Je kan er op een wip al je minpunten witwassen zonder
er ook nog maar aan te hoeven denken waarom je dat juist allemaal deed. Zonder er
maar een sikkepit van te leren of begrijpen. Hij checkt ook even snelsnel of je nog
het juiste geloof hebt, of je je nog wel genoeg schaamt over je mens-zijn en of je
nog wel zeker goed weet dat je weldegelijk sterfelijk bent en niet over het eeuwige
leven beschikt. Dat satan (leuke naam overigens) echt bestaat, dat je zeker niet perfect bent (stel je voor, dan zou je plots verplicht worden om al die ‘onbereikbare’dingen te gaan doen) en dat je zoveel mogelijk boete moet doen. Boeten zijn een
constante in jullie wereld. Ook je seksleven moet wel in de juiste richting wijzen,
enz. . enz. . Met al deze practische richtlijnen kan geluk nu niet veraf meer zijn. Jullie
leven in een goed gëoliede wereld en het valt bijna niet te begrijpen waarom je af en
toe van die vreemde mensen op de straat ziet die geen frank hebben, of vreemde
individuen met. . . . lang haar, of roze kort haar en neusbellen en kleurige gescheurde kledij en met handen met maar één vinger: de middelste. Of grote groeperingen
van mensen die niet akkoord gaan met wat de regeringen zoal uitspoken in de
wereld en die in betogingen met water van de baan worden gespoten. Dat zijn
meestal toch mensen die niet weten waar het over gaat. Losers, drop-outs die ooit
nog eens in de gevangenis zullen belanden als ze zo bezig blijven. Echt mensen om
bang van te krijgen. Of mensen met grote kopzorgen zie je ook wel eens, die zich
suf lopen te piekeren over de zin van het leven. Wat een luxeprobleem is dat toch,
en dat terwijl alles zo goed geregeld is voor iedereen. Vroeger was het naar het
schijnt veel erger. Waarom zou je nu in de criminaliteit willen gaan? Of zelfmoord
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plegen? Of terrorist worden? Of mensen die persé vrij willen zijn. Dat zijn nog de
ergsten. Is dit dan niet vrij genoeg?
Ok, het is niet P-e-r-f-e-c-t, maar het begint toch al wel veel weg te hebben van Disneyland, met veel balonnen en lachende, perfecte gezinnen. Veel bier en mooie kleren en huishoudapparaten voor wat je je ook maar kan inbeelden. Op de reclame zie
je ook iedereen lachen. Altijd maar lachen. En vrije dagen, waar iedereen zich zomaar mag amuseren. Je kan tegenwoordig zelfs 4 weken per jaar vakantie nemen en
naar een ander land rijden of vliegen om te zien hoe weinig verschil er is met jou
land. Prachtig. Dat was vroeger niet waar. Je kan er dezelfde dingen doen en je mag
er dezelfde dingen niet doen. De politie is welwillend en uw vriend. Maar dan wel
een echte. Om iedereen toch een beetje een veilig gevoel te geven worden mensen
met een andere huidskleur te pas en te onpas gecontroleerd,en het liefst weggestopt. En als je iets niet wil doen of betalen krijg je, het is natuurlijk voor het algemene welzijn van iedereen, dat begrijpen we, een boete en moet je nog meer betalen.
Als je dan nog niet wil betalen komt er, het is alleen maar eerlijk, een bepaald ongezellig gezelschap je huis binnenwalsen om een paar spullen mee te nemen ter waarde van dat bedrag. Van de wet mogen ze uitkiezen wat ze maar mooi vinden. Of je
kan natuurlijk altijd gaan zitten. Als er plaats is tenminste, want je bent heus niet de
enige die dat graag doet. Maar. . . . houdtt voor ogen: het is altijd voor het algemene
welzijn, want iedereen is gelijk voor de Wet, en wet is wet. Al bij al is het goed om
een politiemacht te hebben want anders krijg je natuurlijk chaos. Stel je voor dat
iedereen zou doen wat hij graag wil doen. Dan loopt het snel uit de hand en dan
wordt het misschien oorlog. De banken zijn ook vriendelijk. Als je kan bewijzen dat
je genoeg geld hebt willen ze je zomaar, met een hele grote (en oprechte) glimlach,
nog meer geld lenen (als je geen geld hebt kan je geen geld lenen, ook al heb je het
echt nodig). Omdat jij het bent. Het zijn vrienden. Met dat geld kan je vele fantastische dingen doen, zoals reizen, een dure wagen kopen, een eigen zaak opstarten of
weeral dat eeuwige huis bouwen. Wat wil je eigenlijk nog meer? Is er nog meer dan
dit? Dit is toch fuckin’ Paradise, man? Wat loop je nu nog te klagen?
Kortom, het ziet er allemaal nog zo slecht niet uit. Je neemt de bluts met de buil en
wat kan het jou eigenlijk allemaal schelen. Je bent geen egoïst, dat is waar, als je het
zelf maar goed hebt, en de rest zal je eerlijk gezegd een zorg zijn. Als ik er naast zit
moet je het maar zeggen, hoor.
Dat is zo min of meer het beeld dat jullie hebben van de wereld rondom je. Maar,
lieve jongens en meisjes (alle leeftijden), de werkelijkheid is toch wel ietsjes anders
hoor. We léven niet in Ken en Barbieland, hé!? Neen. Ook al zouden jullie graag
denken van wel. Het wordt zo stilaan tijd dat jullie de waarheid eens onder ogen te
zien krijgen. Maar verschiet niet te hard, want je zou wel eens niet zo blij kunnen
zijn met wat je ziet.
De werkelijkheid is dat er niet vele regeringen zijn, maar enkel 1. Eén grote organisatie die regeert over de hele planeet. En die is niet per definitie verlicht en goedbedoelend. Zeker, het lijkt alsof al die volkeren doorheen de eeuwen op zichzelf zijn
gegroeid en allemaal onafhankelijke landen zijn, die ieder op zich hun best doen om
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een welvarend land te worden. Maar dat is maar een deel van het verhaal. Er wordt
nogal wat voor jullie verzwegen, zie je. Als ‘geheimhouding’ een wetenschap zou
zijn, hebben’zij’ er een kunst van gemaakt. Het zijn meesters van misleiding, manipulatie en geheimhouding. De meesten van jullie weten dat ergens wel maar hebben
er zich ofwel bij neergelegd en het aanvaard en zien er niets fouts in (je ziet al snel
datgene van anderen door de vingers wat je zelf ook doet), ofwel totaal ontkent
tegen beter weten in en doen alsof het helemaal niet zo is en hebben een grenzeloos
naïef vertrouwen in de regering.
Waarom is er werkelijk zoiets als ‘geld’? Waarom is er oliewinning? Waarom heeft
goud zoveel waarde? Waarom bestaan er banken, die stilaan reuzen zijn geworden?
Waarom zijn er eigenlijk zoveel bedrijven? Waarom is er zoveel prul op de markt?
Waarom zijn er regeringen en wetten? Waarom zijn er koningen en koninginnen en
wie heeft ooit bepaald dat ze dat zijn. Is het iets dat in de sterren stond geschreven of
wou God het gewoon zo? Zijn koningen anders dan gewone stervelingen? Het lijkt er
wel op. Waarom vindt je in elk land een tot de tanden gewapende politiemacht? Waarom is er zoiets als televisie? Waarom moet je in elk land belastingen betalen? Waarom
is ‘werkloosheid’ zo’n ramp? Waarrond draaien oorlogen in werkelijkheid allemaal? Je
zegt dat het altijd allemaal zo geweest is en dat het zo gegroeid is. Dat is zeker niet
gelogen vriend, maar daarmee heb je de vraag nog steeds niet beantwoord hoor.
Waarom? Vindt je ook niet dat het erop lijkt alsof er één groot systeem over de wereld
heerst? Of is het allemaal toevallig en hoort het nu eenmaal zo? Overal vindt je dezelfde kenmerken. Zelfs de steden trekken danig veel op elkaar. Vlieg naar eender welk
land en voor je de luchthaven hebt verlaten ben je langs een argwanende douane
gepasseerd waar je een heleboel vragen moest oplossen over wat je hier in godsnaam
komt doen en wanneer je weer terug weg bent en hoeveel geld je op zak hebt, anders
kom je er niet in. Gastvrij is anders. In elk land heb je regeringen en min of meer
dezelfde wetten. Je hebt overal gevangenissen. Er is overal een burgerbevolking die
zich te pletter werkt om alleen maar te kunnen overleven. Er zijn overal superrijken,
die hun fortuin zeker niet hebben gemaakt met de hele dag mooie tekeningen te
maken. Overal zie je militairen en oorlogstuig dat milarden kost. Overal heb je reuzegrote bedrijven. Geld heb je ook overal. Als je het hebt krijg je een maaltijd, zoniet:
opgesodemieterd. Zeker geen vriendelijke wereld. Vreemd allemaal, hé? Het lijkt wel
een komplot. Tenzij je er natuurlijk niets achter wil zoeken en het allemaal de normaalste zaak van de wereld vind. De meesten van jullie vinden dat omdat je er zo mee vertrouwd bent geraakt dat je bent gaan beginnen geloven dat dat allemaal nodig is in het
leven en dat dat zowat de enige manier van leven is die er bestaat. Akkoord of niet, je
zal toch wel moeten want het bestaat nu eenmaal allemaal en het is aanwezig als een
roze stampende olifant in een klein kamertje. Moeilijk te negeren. ”Waarom? tja, God
wou het waarschijnlijk zo. ” Je wordt erin geboren en je aanvaard de wereld zoals die
aan je gepresenteerd wordt. Dat is een heel algemene reactie na jullie geboorte. De
ene heeft pech om in een arm land te worden geboren en de andere heeft geluk. Alsof
het om strootje trek gaat. En na een aantal jaren ga je in diezelfde wereld op een goeie
dag dood en met of zonder jou draait diezelfde wereld lekker verder op die manier.
En zo gaat dat maar door. Eeuw na eeuw. Dus vraag ik je nogmaals: Waarom?
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Waarom is er zoveel geheim? Voor de eeuwige vijand? Welke vijand? En waar is die
vijand dan op uit? Waarom is er zoiets als ’Top Secret’? Of geheime inlichtingendiensten? Zijn de naties van de wereld dan altijd constant op oorlog uit? Slapen ze
dan nooit rustig? Zijn ze zo paranoïa? Wat moeten ze dan zonodig verdedigen?
Moeten ze dan altijd bedacht zijn op de vijand? Blijkbaar wel want als er één ding
primeert boven, och ik zeg maar iets, ’schoonheid’ of zo, dan is het wel de miljardenbizznes van het oorlogstuig. Dat is ook logisch. Wapens moeten er altijd zijn.
Dat is een must voor vergevorderde verlichte werelden zoals jullie. Waarom is dat
zo belangrijk? En wat wil die vijand dan eigenlijk? Waarom is hij de vijand? Waarom
is hij gevaarlijk?
Eén ding zal je toch moeten toegeven. Als er zoveel geheim is, dan wil dat ook zeggen dat er een hoop dingen zijn die jullie niet mogen weten, anders zou het geen
geheim zijn. En kijk, dat zou bij mij nu toch wel al een belletje doen rinkelen. Ik ben
niet zo iemand die zegt: ’Waar de rest van de wereld mee bezig is interesseert me
niet zo. Ze doen maar. Wat heb ik ermee te maken?’ Nop. Alles heeft met mij te
maken. Alles heeft ook met jou te maken maar je doet misschien alsof het niet zo is.
En daarom, al was het maar omdat ik ooit eens de moeite heb genomen om naar
deze planeet af te zakken, wil ik er wel eens het fijne van weten. Ik hou niet van
geheimen.
’T is te zeggen, ik hou er wel van, maar alleen maar omdat er dan wat te ontrafelen
valt. De bedoeling van een geheim is dat het ooit eens uitkomt. Dan heb je weeral
wat bijgeleerd. De bedoeling van kennis is volgens mij ook dat ze gedeeld wordt
met anderen in plaats van ze lekker voor jezelf te houden. Waar ben je dan mee
bezig, gast?
Geef toe, die iet of wat rare wereldvreemde types in hun maatpakken en dikke sigaren, dat WereldMannenclubje, ze boezemen niet direct veel vertrouwen in. Ze nodigen niet direct uit om je diepste hartegeheimen aan toe te vertrouwen. Op de één of
andere manier associeer je ze altijd met cijfers en afkortingen, met dure etentjes,
arrogantie en hypochrisie en intimidatie. Je kijkt wel uit wat je er tegen zegt want om
de één of andere reden (daar heb je het al) vertrouw je ze voor geen haar. Dat noemt
men intuïtie. (Sfeer: Stel je nu even zo’n geheimzinnig mysterieus Twilight-zone
muziekje voor. . . ) Waar zijn ze toch allemaal mee bezig die politici en topindustriëlen? Wat bekokstoven ze toch? Waarom willen ze toch per sé dat iedereen werk
heeft? (ik heb zoiets van: ’fuck off!’) Zijn het zo’n samaritanen? Willen ze zo graag
dat we gelukkig zijn door ons aan werk te helpen? Ook al betekent dat de hele dag
door cijfers neuken? Dat is wel tof, natuurlijk. Het zou kunnen. Waarom lachen ze
altijd op verkiezingsaffiches? Valt er wat te lachen of willen ze gewoon laten zien
hoeveel tanden ze nog hebben? Volgens mij willen ze ons zo lokken, ik denk dat het
een truk is. Misschien willen ze dat we ze vertrouwen. Nochtans, als ze al lachen,
dan zullen ze het toch ook wel goed menen denk ik, want dat wil zeggen dat ze
gelukkig zijn. Misschien is hun plan om heel de wereld mee aan het lachen te krijgen. Dat zou plezant zijn. De ideale wereld: Een wereld waar ieder mens recht heeft
op een affiche met zijn eigen lachende kop erop. Heel de wereld volgeplakt. Het zou
nogal wat zijn. En maar lachen. Hihihi-Hahaha-hi. Misschien is de politiek één gro-
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te WereldLachclub en hebben wij allemaal al die tijd gewoon de clou niet door. Misschien weten zij iets wat wij niet weten? Zou dat niet kunnen? Waar moeten ze zo
om lachen?(weer dat muziekje) Wat weten ze dat jullie niet weten? ’Kom bij ons.
Kan je lachen, man. Bij ons is het tof!!’ Als we met hen meewerken zullen we spoedig allemaal eindelijk lachen. Tja,daar zit wat in. En waarom houden ze zo van rozebaletten en Markies de Sade-achtige soirées in duistere afgelegen kastelen waar niemand iets mee te schiften heeft? Worden er dan misschien grote plannen ontvouwd
om eindelijk Wereldvrede te maken? Maar waarom doen ze dat dan naakt en gemaskerd? Vreemde vogels, als je’t mij vraagt. Kinderen moeten er ook niks van hebben,
wegens no fun. Ze vertrouwen ze gewoon niet. Punt. Jullie wel. Kinderen hebben
een neus voor al te opdringerige geheimzinnige maatpakmannen en hun plannen.
Er is gewoon vanalles niet pluis, dat zie je zo, als je op één of andere manier een
kind bent tenminste.
Enfin, ik wil ergens naartoe, maar ik weet niet zo goed in welke volgorde ik het allemaal moet vertellen. Wacht! Even hulp inroepen. . . Bzzzzzziiejoeeeeeeeeeeeeeeewie.
’Manu zoekt contact met zonne-engelen. . . Manu zoekt contact met zonne-engelen
teneinde goeie informatie te ontvangen en uit te drukken. . . . ’(Open geest vereist). .
Prrrrrrrrrrrrrt. . klik. . Ok. Daar gaat ie!
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8. DE WERELDREGERING: HET GROTE GEBIED
Kijk eens hier, ik wil het eigenlijk eens hebben over wat jullie allemaal ‘Politiek’ noemen. Op het eerste gezicht een moeilijk en ingewikkeld onderwerp waar alleen
mensen met echt verstand iets van afweten, maar in wezen is het allemaal vrij simpel, hoor (dat is de aard van het ’wezen’: simpelheid. Een idee is altijd simpel en dus
per definitie geniaal). Politiek is al sinds mensenheugenis een zeer algemeen aanvaard onderdeel van het dagdagelijks bestaan en het pretendeerd het goed met de
mensen voor te hebben en niemand twijfelt er echt aan: politiek en leiding is nodig
in de wereld, want wat zou er anders van de arme planeet worden. Iemand moet de
boel toch besturen? Politiek IS de wereld. Doch. . .
jullie wereld van vandaag is niét de ultieme werkelijkheid.
Het is ‘maya’: illusie. Het is allemaal niet wat het lijkt te zijn. Althans, alles wat officieel is. Er wordt jullie allemaal een gigantisch groot rad voor de ogen gedraaid, dagdagelijks, en in verhouding tot 6 miljard Aardbewoners hebben maar bitter bitter
weinig mensen het door. Wat volgt kan misschien niet erg uitnodigend lijken om te
lezen maar het is uitermate belangrijk om inzicht te hebben in politiek om dit boek
volledig te kunnen begrijpen. Mag ik jullie daarom vragen om een extra inspanning
te doen? (dat vraagt hij nu, na 234 blz. ). Houdt voor ogen dat het eigenlijk niet
moeilijk is, hoewel het wel zo lijkt, en dat ik mijn uiterste best doe om het simpel en
chronologisch te vertellen. Het zal je allemaal duidelijk worden. Dus laat ons eens
kijken hoe de wereld er tegenwoordig uitziet.
In feite zijn er, sinds het begin van de jaren ‘70 van de 20e eeuw 3 grote economische blokken waar alles rond draait:
1) Japan
2) Europa met als belangrijkste centrum Duitsland
3) de Verenigde Staten (inclusief Canada).
Sinds de eeuwwisseling van de 19e naar de 20e eeuw zijn de VS veruit de grootste
industriële natie ter wereld, maar de tweede wereldoorlog bracht voor de VS toch
wel een ultieme grote gunstige ommekeer. Vele landen lagen door de oorlog in puin
en daar hadden de VS alle voordeel bij, al was het alleen al maar omdat VS-grondgebied nooit werd aangevallen en hun economische produktie verdrievoudigde tijdens de oorlogsjaren. Na ‘45 hadden ze maar liefst niet meer dan 50 procent van alle
wereldrijkdom in handen en controleerden ze beide zijden van beide oceanen. Tijdens de oorlog al werden er fantastische plannen gesmeed om de wereld na de oorlog te herverdelen, in hun voordeel, en er zou zoiets gecreeërd worden als het ‘Grote
Gebied’’ (een term die je in vele documenten van Binnenlandse zaken kan terugvinden). Het Grote Gebied zou het westelijke halfrond omvatten, West-Europa, het
Verre Oosten, het vroegere Britse Rijk, de grote energievoorraden van het MiddenOosten, de rest van de Derde Wereld en eigenlijk nog het liefst van al de hele planeet.
De bedoeling was dat alles vanaf dan de Amerikaanse economie zou dienen en er
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ondergeschikt aan zou worden. Totale Wereldcontrole stond dus op het menu. En
alle middelen om dit heilige doel te bereiken waren veroorloofd. Amerikaanse
beleidsmakers waren het er allemaal over eens dat de macht van de VS moest worden behouden. Om je een idee te geven hoe zij dachten dit allemaal voor elkaar te
krijgen volgt hier een fragmentje van een document, Policy Planning Study 23 uit
1948:
‘We bezitten ongeveer 50% van de rijkdom op Aarde, maar maken slechts 6,3% van de wereldbevolking uit. . . het kan dan ook niet anders dan dat we het voorwerp zijn van afgunst en haat. Onze
belangrijkste opdracht voor de komende periode is een netwerk van relaties opzetten dat ons in staat stelt
deze ongelijke positie te handhaven. Om dit te bereiken moeten we elke vorm van sentimentaliteit of
dagdromerij achterwege laten en onze aandacht concentreren op onze onmiddellijke nationale doelstellingen. . . We moeten zwijgen over vage en . . . onrealistische oogmerken als mensenrechten, verhoging
van de levensstandaard en democratisering. De dag dat we zullen moeten handelen volgens harde
machtsconcepten is niet veraf. Hoe minder idealistische slogans ons dan hinderen, hoe beter. ’
Tijdens een briefing aan VS-ambassadeurs in Latijns-Amerika in 1950 merkte de
beleidsmaker George Kennan (hoofd van het planbureau van Buitenlandse Zaken
en de auteur van het vorige stukje proza) op dat
“ ‘de bescherming van onze (d. w. z. Latijns-Amerikaanse) grondstoffen’ een prioriteit moet zijn
van het buitenlandse beleid van de VS. Daarom moeten we een gevaarlijke ketterij bevechten die
zich, volgens de VS-inlichtingendienst, in Latijns-Amerika verbreidde: ’De opvatting dat de overheid rechtstreeks verantwoordelijk is voor het welzijn van de bevolking’. ”
Bizar, niet? Tijdens verkiezingen en zo is het altijd net het tegenovergestelde wat je
hoort.
VS beleidsmakers noemen die opvatting gewoon Communisme. Kennan legde ook
uit hoe de Amerikanen deze vijand het hoofd moesten bieden: ’Het uiteindelijke antwoord kan onaangenaam zijn, maar. . . . politierepressie door de lokale regeringen mogen we zeker
niet uitsluiten. Het is ook geen schande omdat communisten in wezen verraders zijn. ’ nounou.
Als ‘zorgen voor het welzijn van de bevolking’ ketterij en communisme wordt
genoemd, dan is het inderdaad gepermitteerd om eerder van het tegenovergestelde
te houden.
En zo werd er dus naarstig gewerkt aan het Grote Gebied, na de oorlog. Elk onderdeel van de nieuwe wereldorde moest worden geleid door de ‘grote werkplaatsen’
Duitsland en Japan. Deze landen hadden tijdens de oorlog hun bekwaamheid
bewezen en zouden nu onder VS-toezicht werken.
Je kan in een nota van Buitenlandse Zaken uit 1949 lezen dat de belangrijkste rol
van de Derde Wereld (Midden-en Zuid-Amerika, Afrika, Midden-Oosten, IndoChina, Zuid-Oost Azië. . . ) die van ‘grondstoffenleverancier en afzetmarkt’ zou zijn voor
de industrieel-kapitalistische maatschappijen (VS, Europa, Japan). Ze moesten
worden ‘Uitgebuit ’. Dat was de bedoeling. Deze documenten kan iedereen inzien
hoor, alleen doen bitter weinig mensen het. Waarom zouden ze ook? En diegenen
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die dat wel doen, voornamelijk intellectuelen, vinden dit alles noch vreemd, noch
aanstootgevend. Het is ‘normaal’.
Dus je hebt de VS, Duitsland (West-Europa) en Japan. Er woedt een enorme concurrentiestrijd tussen deze drie blokken. Dat is nu eenmaal economie en politiek en
iedereen weet dat dat een gevaarlijke situatie zou-kunnen-zijn, want met economie
weet je maar nooit of er ooit eens een oorlog tussen de verschillende partijen kan
komen of niet en dan zitten we hier allemaal met de gebakken peren. Althans, dat is
de buitenkant en dat is het idee wat het grote publiek er van heeft. Als je dat allemaal
wat nader onderzoekt zie je dat die partijen elkaar helemaal niet tot in de kist beconcureren, maar dat ze zelfs samenwerken.
Na de oorlog waren er voor Amerika wat betreft Japan twee mogelijkheden. Of
Japan mocht verder gaan met de uitbuiting van haar eigen kolonieën (vb Korea),
maar dan wel onder VS-toezicht, of het werd toegestaan om met de rest van Azië
een eigen onafhankelijke koers te varen, buiten het door de VS gecontroleerde Grote Gebied. Dat laatste zou geen al te slimme strategische zet zijn in een zucht naar
wereldcontrole dus werd er maar wijselijk voor het eerste gekozen. Dat was de in de
eerste plaats de reden om de Atoombom op de twee bekende Japanse steden te
gooien: om optie 2 te kelderen en zo Japan te dwingen om voor gordijn 1 te kiezen
en het spel mee te spelen. Japan werd van dan af een werkplaats van hoogtechnologisch spul en de industrialisatie van het land werd gretig aangemoedigd door de VS,
met maar één ingebouwde beperking (mocht het ooit eens te machtig dreigen te
worden): de VS zouden de Japanse olie-import volledig controleren. Europa heeft
al sinds de oudheid kolonies her en der in de hele wereld die ook dienen als ‘grondstoffenleveranciers’ en zijn ondertussen een vazalstaat van de Verenigde Staten
geworden. Door de oorlog lag Europa goed in het puin en werd het door de VS
terug mee opgebouwd (het Marshall-plan). Dat was erg vriendelijk, (bedankt nog)
maar het maakte ook dat Europa volledig in de invloedssfeer van Amerika kwam,
want het was belangrijk dat Europa Amerikaanse goederen zou gaan importeren en
een investeringsgebied werd voor vele Amerikaanse bedrijven. Dus de drie blokken
zijn eigenlijk één groot blok. De oorlog was voor Amerika een heel goeie zaak en ze
hadden grote plannen met de wereld. De VS-regering had van dan af twee belangrijke agendapunten. Het eerste was haar macht veilig te stellen in de verafgelegen
territoria van het Grote Gebied. Een zeer intimiderende houding moest ervoor
zorgen dat niemand de VS voor de voeten ging lopen. Dit was ook een van de redenen voor de kernwapenwedloop. De tweede opdracht van de regering was het organiseren van overheidssubsidies voor een hoogtechnologische industrie.
Bij de heropbouw van het na-oorlogse Europa was het belangrijk dat er terug een
traditionele rechtse orde werd geïnstalleerd met een dominante bedrijfswereld en
een zwakke arbeidersklasse. De hele wederopbouw moest uiteraard volledig op de
schouders van de werkende klasse en van de armen rusten. Vele corrupte en zelfs
fascistische regimes werden in Europese landen geinstalleerd om de droom van
wereldheerschappij te verwezenlijken. Iedereen weet ergens wel hoe de vork in de
steel zit en het is ook geen geheim dat economische machten moeten groeien en
niemand vindt dat ook echt een probleem. Iedereen heeft zoiets van: ’o ja? Is het dat
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wat jullie willen doen? Nou, prima. . . fijn, doe maar. Wat heb ik er eigenlijk ook mee
te maken? Dat is allemaal politiek en daar weet ik niet zo veel vanaf. Jullie zullen het
wel weten. ’ Op het eerste gezicht is dat allemaal geen enkel probleem want de
wereld staat nu eenmaal niet stil en hij dient opgebouwd en sterk gemaakt te worden, zeker na zo’n akelige wereldoorlogen. En zo groeide en groeide en groeide het
Grote Gebied en je kan rustig stellen dat het in het begin van de 21e eeuw een groot
succes is geworden. Het Gebied is Groot geworden. Maar dat ging zeker niet zonder slag of stoot. . .
De Verenigde Saten en Europa hechten een groot belang aan Mensenrechten en
Democratie. Dat weten we. Het is waar ze voor staan en het is het fundament van
een gezonde samenleving. Het wordt verkondigd en verdedigd en gerespecteerd,
maar dat laatste zou ik toch wel met een kilootje zout willen nemen, want de werkelijkheid, als je ze wil zien, is spijtig genoeg heel anders.
Kijk, als je een plan hebt zoals, laten we zeggen: de Wereld Veroveren, is het van
belang dat iedereen diezelfde droom voor ogen houdt en dat iedereen, als het effe
kan, het wel met je eens is en meewerkt, anders komt er natuurlijk niet veel van in
huis. En diegenen die het onzalige idee zouden krijgen om er lichtjes anders over te
denken moet je op de één of andere manier toch overtuigd zien te houden van de
bedoeling.
Vele geheime documenten handelen dan ook onomwonden over het feit dat de
grootste bedreiging voor de Nieuwe Amerikaanse Wereldorde het ‘nationalisme of het
ultranationalisme’ is. Onder ultranationalisme verstond men ’regimes die tegemoetkomen
aan de eis van het volk tot onmiddellijke verhoging van de levensstandaard van de massa’s en voor
een produktie die in de eigen behoeften voorziet ’. Het belangrijkste doel van de beleidsmakers is telkens weer, als het nodig blijkt te zijn, te verhinderen dat zulke ‘ultranationalistische’ regimes ooit aan de macht komen. Kijk, zeggen de Amerikanen, als we
zo gaan beginnen komen we er natuurlijk nooit en is het einde al snel zoek. Als we
de wereld aan onze voeten willen hebben is het dus niet de bedoeling dat allerlei
mensen over de hele wereld plots vreemde kuren krijgen en allerlei dingen gaan
eisen en willen. Iedereen zal toch een beetje een inspanning moeten doen en even
zijn gezeur over hogere levensstandaard en gelijke rechten en wat weet ik allemaal
aan de kant moeten zetten. Dat kunnen we niet gebruiken. We zien later wel hoe we
dat in het plaatje kunnen passen.
Ik ga even terug naar het algemene beeld van de wereld dat de meesten van jullie
hebben. Je had tot voor kort twee Supermachten, netjes verdeeld: Het communistische Oosten en het Kapitalistische Westen. De Russen zijn de slechten en de Amerikanen samen met West-Europa zijn natuurlijk de goei, waar wij allemaal in leven:
de mensen met verstand en een min of meer degelijke opleiding en hoge levensstandaard en de meeste zelfbeheersing ter wereld (wij zullen nooit de eersten zijn
die op de rode knop zouden duwen). Daartussen heb je dan ook nog zoiets als een
beerput genaamd de Derde Wereld of de Rest. Daar weet je maar nooit mee want
daar is altijd wel wat aan de hand. Is het niet een aids-of ebola epidemie of hongersnood, dan is er altijd wel ergens een revolutie aan de gang geleid door een sigarenro-
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kende baard, of een internationale terrorist die op het punt staat vanuit het midden
van zijn midden-Oosters land de wereld in een nucleair conflict te sleuren. De
bevolking heeft er geen frank, weten niet wat goed leven is en af en toe hoor je wel
eens dat de regeringen van die landen nogal raar zijn, precies niet zo eerlijk en je
vraagt je heel soms af of dat wel mag. Het schijnt zelfs dat ze communistisch zijn en
met de Russen meeheulen, maar ach, het is natuurlijk overal wat en we leven nu eenmaal niet in de perfecte wereld en al bij al is het hier in het westen nog niet zo slecht
(geeuw). Wat kan je er trouwens aan doen? Ander onderwerp. Toch krijgen, zoals ik
al eerder zei, de Derde Wereldlanden veel hulp van het westen. Financiële hulp om
het land er weer bovenop te helpen. Aangezien het jouw belastingsgeld is dat je jaarlijks aan de Kassa betaalt en waar een deel ervan rechtstreeks dient als hulp, is je
geweten gesust en weet je voor jezelf: Ik Doe Iets! Toch?
En nu wordt het interessant om allemaal eens wat dichter bij te komen, ja, kom maar,
ook daar achteraan. . . goed zo. . . en dan kan je beter zien wat er in werkelijkheid
gebeurt, want ik heb de indruk dat jullie brilglazen flink zijn aangedampt. iepe-iepeiepoe. Zo! Voor veel mensen vertel ik waarschijnlijk niets nieuws,maar voor nog veel
meer mensen zal dit nogal ketters overkomen. Het zij zo, want het is er de tijd voor.
De Derde Wereld
De Derde Wereldlanden worden vooral gekenmerkt door prachtige landschappen,
onvoorstelbare natuurrijkdommen, dictatoriale regimes en een schandalig arme
bevolking. Deze zaken zou je op een postkaartje kunnen afbeelden. Groetjes uit El
Salvador.
Het idee dat elk continent, elk land ter wereld recht heeft op z’n eigen ontwikkeling,
onafhankelijk van een ander is wijd verbreid en algemeen aanvaard. Het wordt dan
ook als hoogst ongepast bevonden om je als natie te bemoeien met aangelegenheden van landen waar dikwijls bloedige burgeroorlogen woedden, waar meestal een
weerloze burgerbevolking het grootste slachtoffer van is. Dat valt onder ‘Binnenlandse aangelegenheden ’ van dat land en je kan daar moeilijk met het vingertje binnenwandelen en zeggen dat ze vrede moeten sluiten. Dat doe je gewoon niet. Stel je
voor dat je midden in een ruziemakend gezin binnenstapt en zegt wat ze wel en niet
meer kunnen doen. Dat doe je gewoon niet. In de ontwikkeling van landen vloeit nu
eenmaal bloed op weg naar een evenwichtige samenleving, dat weet iedereen.
Ruzies komen in de beste families voor. Het hoort er nu eenmaal bij. ’Het komt wel
goed. ’ Elk land is het er over eens dat ze voor zich zelf moeten zorgen en dat iedereen zijn eigen problemen moet oplossen. Er wordt nooit tussenbeiden gekomen.
Behalve om één enkele uitzondering: Als er wat op het spel staat. Als vb. Belangen
die de rijke landen hebben in een ander land, in het gedrang komen, door die burgeroorlog. Dan stormt men als één man woedend naar voren. En dat is, alles nader
beschouwd, eigenlijk constant en overal het geval. Dan worden er plots wel internationale vredesbesprekingen georganiseerd en wordt er echt alles aan gedaan om zo
snel mogelijk een einde te maken aan het geweld.
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Wat wil nu het geval? Wat is het grote geheim?
Dictatoriale regimes overal ter wereld, in Nicaragua, in El Salvador, in Brazillië, in
Indo-China, op Oost-Timor, in Irak, destijds in Chili, enz. . . zijn niet zo maar op
zichzelf, onafhankelijk van elkaar opererende moordregimes. Het lijkt er alleen
maar op dat dat een algemene kenmerkende hobby is van Derde Wereldlanden. Een
noodzakelijke kinderziekte, ver weg van ons, waar ooit wel eens een einde aan zal
komen (zoals iedereen denkt). Het ligt eerder voor de hand, niet? Die landen zijn
verschrikkelijk arm en de bevolking is er onderontwikkeld. M. a. w. bang en immer
bereid om overheerst te worden. En daar maken die andere jongens (blijkbaar bijna
nooit meisjes) handig gebruik van. Een heel land om te overheersen. Een jongensdroom wordt waarheid. Er is weinig bekend in de wereld over deze dictators en hun
voorgeschiedenis en er wordt ook opvallend weinig aandacht aan besteed. Hoe
kwamen ze aan de macht? Wanneer ook alweer? Hoe en met welke centen? Niemand weet er het fijne van. Vreemd, vind je ook niet? Het is allemaal maar heel normaal. Och, het is ook allemaal niet zo belangrijk voor de meeste mensen want het is
te ver weg. Soms, als ze naar de Dominicaanse Republiek op vakantie gaan om daar
wat de rijke koloniaal te gaan uit hangen, worden ze wel eens met de verschrikkelijke
armoede geconfronteerd, als ze een scootertje huren om, nog net voor het avonddinee een paar kilometer buiten het luxueuze vakantiedorp, gezellig naar de lokale
bevolking te gaan gapen. En dan bazelen ze tegen elkaar zo iets van: ’Gut, Mien!
Kijk eens hoe deze mensen er nog in slagen om op zo’n heerlijk primitieve manier
te leven. Dat zijn wij in het Westen al lang verleerd. Ze zien er echt gelukkig uit.
Neem eens even een fotootje van mij en deze meneer hier!’ Bollocks! brother.
Open de vermoeide ogen en leer wat er werkelijk aan de hand is. Jullie beeleke van
de wereld (en dus in de eerste plaats van jezelf) is zo beperkt dat het grofweg
beschamend is. Jullie denken zoo beperkt en jullie vinden van jezelf dat jullie zulke
genieën zijn, dat jullie bijna een soort van cirkus-act zijn geworden. Jullie zijn echt
geld waard, weet je? Wat wel voor je pleit, zonder te willen slijmen hoor, is dat je eindelijk bereid bent om te leren, want anders zou je je natuurlijk niet aangetrokken
voelen tot boeken zoals deze.
De Derde Wereldlanden worden meestal geregeerd door een handjevol mensen.
Niet meer dan een paar superrijke families en die de regering compleet in handen
hebben. Die de regering zijn. De bevolking leeft en werkt er vooral in mensonwaardige en gevaarlijke situaties, zonder al te veel rechten, simpelweg omdat de regeringen geen of bitter weinig rechten uitvaardigen. Ze leven in krotten opeengepakt en
werken tegen een hongerloon. De werkgevers zijn wel zo slim om ze net genoeg
geld te geven om te overleven (en dus verder te kunnen blijven werken) maar net
niet genoeg om hun armzalige dorpen te ontvluchten, op zoek naar iets beters. Zo
blijven ze lekker afhankelijk.
Als er buitenlandse kritiek komt van mensen die hun verstand nog niet hebben verloren zeggen ze: ’ hé kijk eens, we hebben veel voor de bevolking gedaan. Kijk maar
eens naar hun lonen die we hebben opgetrokken van 1. 50 $ naar maar liefst 3$ /
uur (en dat is dan nog in het allergunstigste geval). We bieden de armen enorme kansen om hogerop te komen, dus ze mogen blij zijn want wij zijn het nog altijd die alle
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risico’s nemen. Wij zijn niet de slechterikken hoor!’
Wát een risico zeg, goh! Pure uitbuiting, zal je zeker bedoelen! De rijke landen
weten dit heel goed en laten hun prullen in deze arme ‘lageloonlanden’ maken tegen
een pruts om ze dan in het westen voor het honderdvoudige te verkopen.
Moneymoneymoney $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
Wat voor risico loop je in ‘s hemelsnaam als je sportschoenen tegen een klets laat
maken om ze dan tegen een fortuin op de markt te verkopen? En er dan nog apetrots op zijn ook en als bazelende dwazen verklaren dat het het beste is wat er
bestaat. Jaja, dat zal wel zijn natuurlijk. Ken je die gasten? En dan maar de barmhartige Samaritaan uithangen. Cojonés nog aan toe!
Toch heerst er de grote misvatting in de westerse wereld, dat die arme landen arm
zijn, gewoon omdat de bevolking er te lui is en de hele dag met zijn gat in de zon ligt
te niksen. ’Als ze rijker willen worden moeten ze maar harder werken. Dat moet
iedereen, ook in het westen. Daarom zijn wij zo rijk. En wat is daar mis mee?’ Het is
waar dat het dikwijls ondraaglijk warm is in zo’n landen, wat niet meteen de werklust bevorderd. Maar dat is toch wel een hele simplistische visie op de zaken hebben, hoor. Neem me niet kwalijk. De zaken liggen helemaal anders en het is geen
kwestie van lui of niet maar eerder van eerlijke kansen.
En die worden gewoon niet gegeven door de plaatselijke dictator en de op één hand
telbare rijke machtige families die het land regeren. Ik zei het al dat het geen toeval is
dat er overal in de derde wereldlanden dictatoriale regimes heersen. Het is niet zomaar een ‘kinderziekte’ van jonge landjes. Zulke regimes hebben allemaal dezelfde
kenmerken: ze onderdrukken de bevolking op een gewelddadige manier. Ze martelen en ze moorden alsof het hen plezier schenkt en ze doen iedereen geloven dat ze
wilde weldoeners zijn. Een zegen om in huis te hebben. Wat wil nu het geval? Deze
regimes behartigen uiteindelijk altijd en overal de belangen van de grote westerse
investeerders en bedrijfswereld. Het kan dan ook geen verrassing zijn dat deze dictators nauw samenwerken met het Westen en erdoor gesteund worden. Nog
straffer: Deze regimes werden/worden door het Westen gecreeërd en geïnstaleerd. Met name
door Washington. Het is heel simpel. De bedoeling was het Grote Gebied te creeëren vanuit Washington, en hun strategie was heel duidelijk: in elk land dat we willen
uitbuiten instaleren we een macht die er op toe moet zien dat alles op rolletjes loopt
en tegemoet komt aan onze en enkel onze belangen. We laten ze met ijzeren hand
regeren en het is de bedoeling dat de bevolking in ruil voor kost en inwoon opdraait
voor het grootste zweet. Zo zijn de dictatoriale regimes van de Derde Wereld (noem
mij eens één zo’n land waar er geen is) de ‘plaatselijke wijkagenten’ van het Hoofdkwartier, genaamd ‘Washington’. Het zijn twee handen op één buik. Ik kan me voorstellen
dat dit niet zo’n wijdverbreid gedachtegoed is in jullie wereld. Waarom hoor je dit
allemaal niet in jullie media? Omdat dit allemaal achter de schermen moet gebeuren
natuurlijk. Wil je werkelijk weten waarom er oorlogen zijn in de wereld en waar ze
steevast rond draaien? Wil je weten wat burgeroorlogen werkelijk zijn?
Kijk, er moet gewerkt worden in de wereld, zoveel is zeker. En heet of niet, maar in
de Derde Wereld is dat niet anders. Nu kan je de situatie in het westen nauwelijks
vergelijken met de arme landen. In die landen is het niet van willen maar van moéten.
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Zoals ik je al zei zijn de levensomstandigheden daar ietsjes anders. Iedereen is danig
bang van de meedogenloze overheersers en hun militaire apparaat en als je niet hard
genoeg werkt, laat staan dat je helemaal niet werkt, gebeuren er ongelukken. Als in
een land zoals vb El Salvador (Zuid Amerika) de onderdrukking en de werkdruk
moordend is, de arbeiders in onmenselijke omstandigheden de hele tijd de rijke elite
moeten dienen en het plafond stilletjesaan is bereikt, is het een logische menselijke
overlevingsreactie om een paar vragen te gaan stellen. Dan zijn er moedige mensen
die op staan en zeggen ‘Nu is ’t genoeg !Trop is teveel. ’ Dan zullen ze zich in arbeidersverenigingen, boerenbonden of vakbonden organiseren en in het uiterste geval
als een gewapende vrijheidstrijdersbeweging, die dan meestal naar de bergen hogerop trekt om hun slag voor te bereiden. Hun bedoeling zal dan altijd zijn om een
Democratie te instaleren in de regering, die rechtvaardiger en menselijker is dan de
huidige en waar het volk meer inspraak heeft inzake werkverdeling en lonen. Zoiets
is natuurlijk niet erg bevorderlijk voor de ‘droom van het Grote Gebied’, en dan
wordt het tijd voor maatregelen. Als het volk (lees: slaven) begint te morren moet je
tijdig ingrijpen want zoiets kan snel naar naburige landen overwaaien, waar ze weleens hetzelfde kunnen doen, en dan is het hek helemaal van de dam. Een groeiende
tumor moet je best in het beginstadium aanpakken en ’chirurgie’ toepassen. Wat doe
je met een virus? Eerst uitroeien en daarna alle slachtoffers en potentiele slachtoffers goed inenten, zodat de ziekte zich niet kan uitbreiden. In het geval van ZuidOost Azië zou, met Vietnam als ‘rotte appel in de mand ’, ’de ziekte zich verspreiden ’ en
zou ‘het virus’ de hele regio ’besmetten’. Dit zijn letterlijk, jaar na jaar, de woorden van
de Amerikaanse beleidsmakers, terug te vinden in hun rapporten. Ondanks alles
wat je van de pers en de media mag geloven hebben de Amerikanen alle, echt alle,
belang bij een vlotte dictatuur in heel Zuid-Amerika en de rest van de Derde
Wereldlanden in de hele wereld, die de belangen van de allerrijksten van de VS dienen. Zo wordt er, naar wat de kranten en de nieuwszenders zeggen, veel financiële
en andere ’hulp’ door de VS aan de Derde Wereldlanden gestuurd. Dat is zeker waar,
maar het hangt er maar vanaf vanuit welk standpunt je alles beziet. Wat denk je dat
ze met die hulp doen? Naar wie gaat ze? Je zou denken dat ze zouden dienen om de
armen te eten te geven en het algemene welzijn te bevorderen. Holapola, nuance!
Dat zou natuurlijk geen al te goeie strategie zijn. In werkelijkheid dient de hulp aan
de Derde Wereld maar 1 zaak: de plaatselijke macht te handhaven en zelfs nog sterker te maken om de bevolking slaafs te houden en nog verder uit te buiten. Ironisch
hé? Maar dat is natuurlijk een geheimpje. Hoe meer onrust onder de bevolking, hoe
meer ‘hulp’ het Westen zal sturen. Neem dus El Salvador. In 1980 zond Oscar
Romero, de Aartsbisschop van El Salvador, een brief naar president Carter waarin
hij smeekte om geen militaire steun meer te verlenen aan de junta die het land
bestuurde. Hij zei dat die hulp enkel zou gebruikt worden ’om het onrecht en de repressie
op te drijven tegen de volksbewegingen die vochten voor respect voor de meest elementaire mensenrechten. ’
De top in Washington viel nu niet meteen van zijn stoel toen het dit nieuws hoorde.
Een paar weken later werd Romero en plein public doodgeschoten in zijn kerk. Rond
die tijd ontstond er in het land een burgeroorlog. Ik hoop dat je ziet dat wat er met
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burgeroorlog bedoeld wordt niet meer of minder dan een totale oorlog ‘tegen’ een
weerloze burgerbevolking wordt bedoeld. Het volk was ontevreden over de erbarmelijke omstandigheden en begon zich min of meer wat te organiseren om onder
die onderdrukking uit te komen. Je moet je je daar niet al te veel bij voorstellen want
wat konden een hoop boeren met wat wapens meer uit richten dan zich te verdedigen tegen het goed bewapende leger? Ik bedoel: De VS zouden niet instorten als El
Salvador onafhankelijk zou worden, maar het gaat om het principe, vinden zij.
Zoiets doé je gewoon niet, want als het voorbeeld zou gevolgd worden zou het
Grote Gebied al snel als dominostenen vallen. Daarom moest er een voorbeeld
gesteld worden. En wat dus volgde was een gruwelijke burgeroorlog in Neo-Nazi
stijl. Het door de VS gesteunde leger ging er eens goed tegenaan en vermoordde
zowat de halve bevolking. Ook werden er speciale bataljons in de VS door de CIA
opgeleid en naar het land gestuurd om te ‘helpen’. Volgens de instructeur waren deze
mannen ‘biezonder woest. . . ’ Pas op, het gaat hier nooit om een goeie ouwe gentleman’s-oorlog waarbij het geschil op groene weiden hoffelijk werd beslecht. Neenee,
opstandelingen worden nooit zomaar gedood. Dat is niet genoeg als voorbeeld.
Meestal worden ‘doodseskaders’ ingezet (stel je hierbij alles en nog veel meer voor wat
maar in je opkomt) die de mensen ‘afslachten’. Kinderen worden tegen rotsen
gebeukt of over prikkeldraad gesleurd tot hun vel van hun botten hangt terwijl hun
ouders moeten toezien, mensen worden onthoofd en hun hoofd wordt op palen
gespiest om het landschap mee te sieren, armen en borsten worden afgesneden,
vrouwen worden niet gewoon verkracht maar hun baarmoeder wordt ook nog eens
weggesneden om hun gezicht mee te bedekken en de genitaliën van mannen worden afgesneden en in hun mond gepropt en dan dichtgenaaid. Wil je nog meer? Of
vindt je misschien dat ik weeral te negatief bezig ben? En dat allemaal op initiatief van
‘het geweldigste land ter wereld’. Tja, geweldig hoor. Het is trouwens ook zo dat de
VS na WOII ondergedoken Nazi-oorlogsmisdadigers rekruteerden om doodseskaders te vormen in Zuid-Amerikaanse landen en waar ze hun tijdelijk onderbroken
marteltalenten opnieuw konden botvieren. Hun kennis en deskundigheid waren
hard nodig om het Grote gebied te kunnen blijven controleren. Schijnprocessen
zorgen er alleen maar voor dat de betrokken Gestapo’s uit het zicht verdwijnen om
dan weer op te duiken, onder VS bescherming, aan de andere kant van de wereld. Je
kan dus rustig stellen dat de VS de draad weer oppikten waar de Nazi’s hem destijds
hadden laten liggen. God bless America.
Als er, als bij stom toeval, die ene keer toch een socialistische regering aan de macht
zou komen, zoals in Chili ten tijde van Allende (kan gebeuren als het plaatselijke
leger van de regering niet sterk genoeg is en de bevolking massaal kiest voor iets
anders), wordt er gewoon in de VS een staatsgreep voorbereid en nam Pinochet in
1973 met veel tralala de zaak terug over. De jaren erna volgde een ijzeren bewind en
werd de bevolking zwaar geterroriseerd want ze moest een lesje krijgen. Dat zou ze
leren om zomaar te proberen om de dingen wat aangenamer te maken. Zelfde scenario in Brazillië in 1964, Iran in 1953, Guatemala in ‘54, de Dominicaanse Republiek in 1963 en 1965, De Filippijnen in 1972 (Marcos). Het is steeds hetzelfde eenvoudige principe: Overal ter wereld zijn meedogenloze dictators aan de macht. En
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moest de bevolking het onzalige idee in het hoofd krijgen om in opstand te komen,
alleen al maar voor iets betere werk-en leefomstandigheden, met de wilde plannen
een democratie van en voor het volk te vestigen, of een land wil doodeenvoudig
onafhankelijk worden om zijn eigen weg te gaan, dan komen de raketten en de
bommenwerpers van het westen. The Dogs. Nou, in de eerste plaats is er natuurlijk
voor gezorgd dat het plaatselijke leger, de ‘wijkagent’, sterk genoeg is gemaakt om
de eerste tekenen van een opstand meteen in de kiem te smoren. De VS leveren al
als vanouds wapens aan al die landen. Dat wordt natuurlijk allemaal strikt geheim
gehouden, maar als dat dan eens uitkomt spreekt men van een ‘schandaal’ en probeert men het alsnog allemaal te bagatelliseren en op één man af te schuiven en de
Top zal altijd buiten schot blijven. Herinner je Iran-gate in de jaren ‘80 nog? Amerika leverde, via Israël nog wel, wapens aan Iran. En Olliver North, die de contra-oorlog voerde vanuit zijn kantoor in het Witte Huis, moest daar het gelag voor betalen
toen het uitkwam. Dit is natuurlijk maar één voorbeeldje van de velen. Als de plaatselijk dictaturen de orde kunnen handhaven tijdens een opstand: fijn! Dat is gemakkelijker en vooral goedkoper natuurlijk, want als het ze niet meteen lukt, zoals in
grotere conflicten, moeten er Amerikaanse interventies komen. Militaire blitzacties.
En dat oogt ook altijd minder fraai. Meestal doen die dictators goed hun werk, maar
af en toe zit er wel eens eentje bij bij wie het succes naar het hoofd is gestegen, zoals
vb de drugsdealer Noriega. Hij was ‘onze man in Panama’. Panama was een belangrijke spil van de drugshandel en het witwassen van drugsgeld, allemaal in het belang
van de VS uiteraard. Noriega hielp Amerika ook in hun oorlog tegen de Sandinisten
(de opstandige boeren) in Nicaragua. Maar op een gegeven moment wilde hij niet
langer enkel de arme bevolking bestelen (wat gewoon zijn taak was), maar weigerde
hij de Amerikaanse bevelen op te volgen en begon zich onafhankelijk op te stellen.
Natuurlijk wist hij niet waar hij eigenlijk aan begon en miste waarschijnlijk het grotere plaatje. Hij wilde Panama helemaal voor zichzelf en dat kon nu ook weer niet
de bedoeling zijn, zeker omdat het Panama-kanaal (de verbinding tussen de Caraïbische Zee en de Stille Oceaan) zo’n belangrijk economisch punt is. Daar zou geen
sprake van zijn en daarom moest hij het gelag betalen. Eerst probeerde de VS nog
een militaire staatsgreep, maar dat lukte niet. Later, in december 1989 viel de Berlijnse muur, en om dat in één moeite te vieren viel de VS Panama binnen en bombardeerde alles plat. En zo zijn er legio voorbeelden. Net hetzelfde vindt je ook bij
Saddam Hoessein, ’Onze man in Irak’. Laat er geen twijfel over bestaan dat Saddam
een dictator van het zuiverste water is. Eveneens jarenlang een stroman voor de VS.
Net zoals bij de 8 Arabische Coalitiepartners, allemaal dictatorfamilies, moest ook
hij voor de VS de olievoorraden van het midden-Oosten beheren. Wapens werden
uiteraard geleverd door Bush en Saddam was ‘een echte vriend’. Totdat ook hij het
in zijn bol begon te krijgen en zomaar op een zonnige morgen Koeweit binnenviel
en zei: ’Van nu af aan is dat hier allemaal van mij. Het werd maar eens tijd dat ik
voor mezelf begon. ’
Daar konden de VS niet mee lachen. De rest is geschiedenis. Elk land dat maar een
zuchtje naar Onafhankelijkheid vertoont zal onvermijdelijk de rekening gepresenteerd krijgen, daar kan je donder op zeggen. Onafhankelijke ontwikkeling is
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gewoon niet tegestaan. Punt uit. Het is de bedoeling dat het allemaal één groot overzichtelijk en controleerbaar blok blijft. Het Grote Gebied. Eén grote ongelukkige
familie, waar alleen vader de plak zwaait en gelukkig is (zogezegd). Hetzelfde scenario zag je toch ook in de jaren 60, toen Amerika ging vechten in Vietnam? Waarom
denk je dat ze zo massaal op hun achterste poten naar daar trokken en een nooit
eerder gezien bloedbad aanrichtten? Om het oprukkende communisme te stoppen?
Daar reeds? Yeah, right. De boerenbevolking had er ook daar maar eens genoeg van
om altijd maar voor de elite te moeten werken in alweer mensonwaardige omstandigheden (wat anders?) en kwam in de vorm van de Vietcong (‘commie-trash’) in
opstand. Jongelief, dat was me een oorlog!
Een ’les leren’ is misschien een betere benaming.
Vietnam was zo’n geval waar de lokale militairen er niet in konden slagen om de
orde te handhaven en daarom moest de thuisvloot uitrukken en de klus zelf klaren.
De regering Kennedy begon en Johnson maakte het werk af (ook al verklaarde hij
zonder blikken of blozen dat hij tegen de oorlog was en dat hij er alles aan zou doen
om er een einde aan te maken) en breidde alsnog de oorlog uit in heel Indochina.
De streek moest maar eens goed ’ingeënt’ worden. Na de oorlog in 1975 deed Amerika er alles aan om het opstandige land, alsof het nog niet welletjes was, verder te
straffen door het lijden op te drijven en het land compleet te laten doodbloeden.
Alle hulp voor de wederopbouw werd categoriek tegengewerkt en ronduit geweigerd en Vietnam is anno 2000 volledig vernietigd. De andere landen in de regio zullen wel even twee keer nadenken voor in het geval ze hetzelfde idee zouden krijgen
zoals hun ongelukkige buur. De dreiging van zulke landen is nooit,wat ze ook
mogen vertellen, dat ze wat dan ook zouden veroveren, want tegen een supermacht
maak je nu eenmaal weinig kans. Nogmaals, het gaat om hun gevaarlijke voorbeeld
die anderen in de regio zouden kunnen inspireren.
De oorlog in de jaren ‘50 in Korea ging ook om practisch dezelfde redenen. Korea
was een kolonie van Japan maar na verloop van tijd ontstond er, wonder boven
wonder, toch een soort van volksregering van anti-fascisten dat zich verzette tegen
Japan. De Amerikanen trokken massaal naar daar, voerden hun Koreaanse Oorlog
en er volgde uiteraard brutale repressie.
Oost-Timor, Indonesië van ’t zelfde. Dictator Soeharto greep in ‘65 de macht en
slachtte, onder leiding van beestachtige militairen die waren opgeleid in de VS
(Washington gaf dit zelfs openlijk toe), honderdduizenden mensen onder de burgerbevolking af. Het is één van de stilste genocides na de laatste Wereldoorlog
geweest waar bijna niemand iets over weet. Van dan af stond het land plots open
voor westerse exploitatie. In 1977-78 stuurde de regering Carter nog meer wapens
naar Soeharto en liep het dodencijfer op tot 200. 000. De jaren erna, terwijl alle
humanitaire hulp systematisch door de VS werd achtergehouden en uitgesteld,
werd eenderde van de bevolking afgeslacht. In ‘78 gingen Londen en Parijs ook
meedoen en boden alle ‘hulp’ die ze konden geven. Anno 1999 werd er gewoon
alles opgeruimd wat nog overblijft. Wat een wereld. Dat jullie dat niet beu worden.
Opvallend, echt heel opvallend, is dat de media ten tijde van welke burgeroorlog of
staatsgreep waar dan ook, amper, of in veel gevallen helemaal geen, aandacht beste-
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den aan de gebeurtenissen. Het is zo van ’En dat, daamseneeren, waren de hoofdpunten. Oja, er woedt ook nog een euh. . . burgeroorlogje in Nicaragua, niks biezonders. Het is daar ook altijd wel wat. ’ In de grote kranten lees je gewoon niks over
een burgeroorlog.
Wat je wel hoort is uitleg. En die bestaat altijd uit termen die een zware dubbele betekenis hebben. Als je één zijde van zo’n begrip kent, mis je het hele plaatje en begrijp je
eigenlijk niet wat er werkelijk mee bedoeld wordt. Bijvoorbeeld. Je hoort dikwijls
dat De Westerse landen (de ‘Geallieerden’) voor ‘vrede’ en voor ‘Stabiliteit’zijn. Je
denkt dan misschien: ’hé, dát is toch een positief bonuspluspunt! Ze doen tenminste toch nog ook hun best om van de wereld een veilige plek te maken. ’ Wrong. Wat
ze met misleidende termen als ‘vrede’ en ’Stabiliteit’ bedoelen is niets anders dan
‘veiligheid waarborgen’ voor de hoogste klassen en buitenlandse ondernemingen. Vrede wil zeggen: op hun voorwaarden. Het wil zeggen: Mond toe en braaf verder werken of anders. . . Vrede en stabiliteit wil nooit zeggen: ’geluk en welvaart en vrijheid
voor iedereen. ’ Laat je niet misleiden want dat is exact wat men je wil doen geloven.
Zeker, de Derde Wereld moet stabiel blijven, maar alleen maar omdat dat het grote
geld dient. Bijvoorbeeld: Buitenlandse Zaken legt in 1954 met grote helderheid uit
dat ’Guatemala in toenemende mate een gevaar voor de stabiliteit van Honduras en El Salvador
vormt. ’ In werkelijkheid lees je: De democratische onafhankelijke neiging van
Guatemala zou wel eens andere landen in de regio kunnen inspireren om hetzelfde
te doen en da wille wijle nie. Daarom: Aktie!
Het gebeurt veel, om niet te zeggen altijd, dat vredesgesprekken met opstandige
regio’s, op een sisser aflopen. Dat kan je horen op tv. De VS redeneren: ’Ha zo, je
haalde het in je bol om onafhankelijk te willen worden. Dan moet je nu niet meer
afkomen, hoor. Je zal leren dat je dat nooit meer mag doen!En hoe!’ Elk akkoord op
een vredesbespreking, wat het ook moge zijn, betekent voor De Man een toegeving.
Een stukje, knibbelknabbelknuisje, van het Grote Gebied. En dat is gewoon onaanvaardbaar. Elke diplomatieke pogingen om een einde te maken aan gruwelijkheden
worden ook altijd categoriek achter de schermen tegengewerkt. En als er een vredesakkoord wordt bereikt wil dat niet meer of niet minder zeggen dan dat de
opstandige regio in kwestie bereid is om door de knieën te gaan voor de Wereldmacht. Het zal nooit zo zijn dat er toegevingen worden gedaan. Jamais. En dan
komen die politieke koppen met een big smile joepiejeuj verkondigen op TV dat ze
verheugd zijn (zie toch eens hoe blij ze zijn) dat er na moeizame onderhandelingen
toch nog een akkoord werd bereikt en dat ze een VN ’Vredesmacht’(Lees:nurkse
cipier) zullen instaleren om verdere conflicten te ‘ontmoedigen’ en of iedereen daar
als het effe kan nu heel blij om zou kunnen zijn. The Peacemakers. Dan worden er
voor de camera handjes geschud en moet er gelachen worden, maar je ziet dan altijd
een erg zure lach, bijna een pijnlijke grimas, op het gezicht van de ‘opstandeling’ en
een brede grijns bij de vertegenwoordiger van de Macht. Dat komt omdat de handdruk van de ene ietsjes te stevig is. Zo’n akkoord wil m. a. w. zeggen ’We hebben de
bastaards op de knieën gekregen en we zullen ze nu terug naar de middeleeuwen
bombarderen, en reken maar dat we daar blij om zijn. We hebben weeral eens
gewonnen. ’ Maar in de officiële banket-en persverklaringstaal wordt dat natuurlijk
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nooit zo gezegd. Ze doet alsof ze de grote ‘derde’ partij is, de verbroederaar tussen
twee vechtersbazen ergens in de derde wereld. De wijze. Degene die er eigenlijk
geen reet mee te maken heeft maar die toch de nobele taak op zich wil nemen om
zich in te zetten voor de wereldvrede. Je kent vast wel die foto waar Clinton blij tussen Arafat en Rabin staat. Alsof Israël echt vrede wil met de Palestijnen. Ze zijn nu
eenmaal dé supermacht op Aarde en het is dan ook logisch dat ze, als grote sterke
broer, met hun machienerieke overal te zien zijn waar er onrust is en de held voor de
wereld gaan uithangen terwijl het in feite gewoon lafaarden zijn. Dit is geen verwijt,
maar een simpele vaststelling van de waarheid. Als je heel sterk bent en je hangt het
engelke uit maar in feite gebruik je je kracht om zwakkeren te vermorzelen dan
noem ik dat nog altijd L. A. F. U ook? Het is publiekelijk niet bekend, maar nét voor
de Golfoorlog in 1991 zwaaide Saddam al wanhopig met de witte vlag en hij was
meer dan bereid om terug te trekken omdat hij al snel inzag dat hij op de verkeerde
teentjes had getrapt. Maar het was al te laat. Het zwaaien mocht niet baten. Er worden nooit akkoorden over zulke misstappen bereikt en alle diplomatieke onderhandelingen met het oog op vrede zijn gewoon maar een farce voor het grote publiek.
Hetzelfde gebeurde in Vietnam. Als een kind dat er plots aan wordt herinnerd tegen
wat voor tirannieke vader het eigenlijk in opstand kwam. De Bom had nooit op
Hirochima en Nagasaki hoeven vallen, hoor, want Japan was bereid om zich voor
de feiten over te geven. Toch leren jullie nu aan jullie kinderen op school dat dat
nodig was om een einde aan die gruwelijke oorlog te maken. Jullie zijn wel zo laf om
een flitsbom te droppen op alweer een weerloze burgerbevolking en nog laffer om
achteraf met veel tamtam schaapachtig te verklaren dat het dankzij Amerika is dat
de oorlog werd beëindigd. Voos gewoon. Natuurlijk moest de bom worden
gedropt. Jullie hadden immers grootse plannen met de wereld. Maar jullie vertellen
gewoon niet het hele verhaal aan jullie kinderen. Waarom zouden jullie, want dat
zou betekenen dat jullie helemaal geen Grote Heldhaftige Natie zijn waar iedereen
zo trots op moet zijn. Jullie zijn bang voor jullie kinderen en voor hun oordeel.
Denk maar niet dat je voor kinderen en de hele jeugd ook maar werkelijk iets kan
verborgen houden want zij zijn het die alles zien, dit in tegenstelling tot de meeste
volwassenen, die al te ver weg en al compleet gebrainwashed zijn. Kinderen zijn nog
vrij puur en hebben nog meer contact met de Waarheid,en dat wordt er sinds het
ontstaan van de jeugdcultuur, net na WOII, alleen maar sterker op. Wat je hen ook
vertelt, ze geloven je toch nooit van de eerste keer. Grote mensen doen dat wel. Die
slikken alles voor zoete koek. Kinderen rieken geheimhouding van op een kilometer afstand. Dat is omdat je met veel geheimen en leugens werkt en aangezien kinderen daar nog niet zo mee bezig zijn, maakt dat ook geen deel uit van hun dagdagelijkse realiteit. Daarom valt het hen danig op. Maar grote mensen zijn te stom om
dat te vermoeden natuurlijk. Ze onderschatten hun schatten. Kinderen willen alleen
maar spelen en zich amuseren. Jullie als volwassenen blijkbaar niet meer en houden
je liever bezig met borsten afhakken en bommen gooien. Tof, maar verwacht niet
dat kinderen en tieners je dan zomaar geloven. Er is zoveel dat jullie als ‘volwassenen’ doen dat serieus scheef zit en waar je de kinderen van moet overtuigen dat het
goed is. En als je dezelfde leugen maar blijft vertellen en er blijft inhameren, dan
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zullen ze het op den duur wel geloven, wees gerust. Dan zeggen ze ’ja, ’t is al goed,
ik geloof het. Maar laat me nu met rust. ’ Dan heb je hun steun en dat weet de top
maar al te goed. Dat doen ze dan ook constant, want dat is heel belangrijk. Ze hebben de kinderen nodig als latere dienaren. En zo worden die slimme kinderen saaie
naïeve volwassenen. Zo gaan jullie met jullie kinderen om. Zum kotsen.
Geheimen hebben de lastige verplichting dat ze geheim moeten blijven en er is op
jullie planeet dan ook een enorme organisatie dag en nacht aan het werk om dat zo
te houden. Natuurlijk gebeurt ook datin het geheim.
Dus dat is waarrond elke oorlog, elke revolutie, elke gruwel, waar en wanneer dan
ook, om draait. Het is allemaal veel geconcentreerder en compacter dan je denkt i.
p. v. onoverzichtelijke, moeilijke politiek, want het gaat altijd om een opstandige
kolonie die genoeg heeft van haar onderdrukker en zelf de touwtjes in handen wil
nemen. En toch is er maar 1 Onderdrukker op de planeet Aarde. En die is nog goed
georganiseerd ook.
Uitleg aan moeder thuis
Natuurlijk lijkt het op tv allemaal veel en veel ingewikkelder dan het in werkelijkheid
is. Dat komt omdat er ook zoveel volk bij betrokken is, met allemaal hun eigen
gedacht erover en hun eigen motief. En dát komt omdat er dan weer veel verwarring wordt geschapen. Kijk, het is natuurlijk niet de bedoeling dat jan en alleman het
naadje van het draadje te weten komt van wat er allemaal aan de hand is en waarom
juist. Maar het is uiteraard wel belangrijk dat je het volk thuis (in de VS, in Europa. . . )
toch iet of wat uitleg geeft. En dan nog liefst een uitleg die nog wat te pruimen valt,
want anders gaan de mensen hun wenkbrauwen toch ook wel aan het fronsen gaan.
Je moet de mensen achter je krijgen. Al bij al zijn het de mensen, de miljoenen, die
het hele grapje keer op keer weer betalen, hoe je het ook draait of keert. En in geval
van een Amerikaanse interventie, of laten we zeggen een ‘Geallieerde’ waarbij ook
grote delen van Europa (‘de Bondgenoten’) meedoen, zijn het nog altijd ’onze jongens’ die moeten gaan vechten. En elke moeder en vader zal dan wel zeggen: ’Ok
dan, nonkel Sam, maar daar moet dan wel een verdomd goeie reden voor zijn!’
En er is altijd weer een verdomd goeie reden voor. Reken maar, want die reden
wordt altijd weer keer op keer bedacht. Je moet goed beseffen dat de grootste vijand
van een land of een supermacht niet de Cambodjanen of de Nicaraguanen of zelfs
maar de Russen zijn. De grootste vijand van een natie is de eigen bevolking zelf,
want als die niet meer mee wil kan je de rest ook wel vergeten. En dat weet een regering maar al te goed. Daarom is het van het allergrootste belang om de bevolking
mak te houden. Je moet zien dat je ze de baas blijft. Je moet er, als regering, continu
voor zorgen dat je het vertrouwen van de mensen hebt, en dat is een dagtaak op
zich. Omdat de ware aard van de gebeurtenissen absoluut niet door de beugel kan is
het dus ook van groot belang dat het volk (jawel, jullie!) wordt misleid. Alle ware toedracht dient absoluut geheim gehouden te worden en in de plaats daarvan spelden
ze jullie allerlei onzin op de mouw, die jullie meestal wel slikken zodat jullie zeggen:
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’vooruit dan maar weer. Jongen, je moet gaan vechten in Irak om de vrijheid en de
waarden van het vaderland en de wereld te waarborgen.’ Great. Het is ook heel
belangrijk dat het volk wordt gemanipuleerd en wordt geïndoctrineerd (gebrainwashed) en uiteindelijk zo massaal voor de kar wordt gespannen van de rijken en de
machtigen. Het volgende zullen jullie niet zo heel erg graag horen. Jullie beseffen
het niet (als dat wel zo zou zijn zou de wereld er gans anders uitzien, geloof me)
maar jullie leven in een uiterst effectief werkend indoctrinatiesysteem. Indoctrineren wil zeggen: “iemand anders van jou visie (smerig plannetje) overtuigen, doordringen, zodat je zijn vertrouwen en geloof wint om er voor te zorgen dat jouw
snode, geheime plannen uitgevoerd kunnen worden door hem ongemerkt voor je
kar te spannen en dat hij er nog mee kan lachen ook. ” Natuurlijk gaat dat altijd om
pure leugens die moeten rechtvaardigen wat niet te rechtvaardigen valt (dat doet
politiek de hele tijd). Indoctrinatie op zich is al iets van het verachtelijkste soort en
er schuilt altijd een verborgen geheime reden achter die enkel een elite kent, dus
goed kan het nooit zijn. Indoctrinatie is zoiets als een operatie bij iemand waar een
zaadje ‘leugen’ wordt geïmplanteerd. Dat leugentje groeit en groeit en wordt een deel
van je, terwijl het eigenlijk iets van iemand anders is. Het is een ‘ontvangertje’ in je
dat automatisch reageert op de bevelen van iemand anders, zodanig dat je doet wat
ie zegt. Golem á gogo.
Je wordt ergens, vb op Aarde, geboren en je bent weer terug alles vergeten en op de
één of andere manier is iedereen wel op zoek naar de ultieme waarheid, de ultieme
way of life waardoor je voor eeuwig gelukkig kan zijn. Maar totdat het zover is (en
dat doel is onvermijdelijk, het is enkel een kwestie van tijd voor je weet hoe en wat)
is er veel verwarring en ellende. Iemand die niet beter weet en die wil weten hoe je
moet leven maar daar in de eerste plaats niet voor op zichzelf en zijn Goddelijke
kennis durft te vertrouwen en dus nog één en ander moet uitzoeken, kan je uiteindelijk vanalles wijsmaken en je zal het bijkomende voordeel hebben dat hij of zij nog
een blind vertrouwen in je heeft ook, vooropgesteld dat je gewoon maar wat ouder
bent en wat meer zelfvertrouwen uitstraalt (dat hoeft dan zelfs nog helemaal niet
echt te zijn); je moet indrukwekkend overkomen. Kijk maar eens hoeveel fake-goeroes
er niet rondlopen en die allemaal beweren je het licht te doen zien, terwijl ze enkel uit
zijn op je energie, je ziel. Of je vagina. Laat je niet vangen, want enkel diegenen die echt
erop gericht zijn om je te helpen krachtig en onafhankelijk te worden i. p. v. afhankelijke invalieden van je te maken, zijn echt te vertrouwen. En je gevoel haalt die er zo uit.
Onthoudt dat niemand je zal verlossen. Vergeet het maar. Ik kan dat niet voor jou
doen, en als ik het zou kunnen zou ik het nog niet doen, want dan zou dat willen zeggen dat ik fake ben en dan heb jij mij nodig en gebruik ik jou om een ego-opkikker te
krijgen. En dat is nu net niet de bedoeling. De bedoeling is dat je niemand anders dan
jezelf nodig hebt om voor je geluk te zorgen, wat natuurlijk niet wil zeggen dat je het
gezelschap van anderen niet zou mogen appreciëren. Integendeel
In alle geval, totdat je wakker wordt zal je alle hoeken van de kamer worden laten
gezien en zal je bont en blauw geslagen worden, zoals je wel merkt. Als een stuurloos schip zal je op een woeste zee zinloos moeten rondzwalpen en je zal anderen
gebruiken en als direct gevolg daarvan zal je door anderen gebruikt worden.
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Als je nog niet weet welk eind boven en welk onder is, zal je vanalles geloven. Alles
wat maar enigszins aannemelijk klinkt en met overtuiging wordt gebracht en wat je
zal doen overleven. Geloof in geld en macht zijn daar in deze wereld de voornaamsten van. Zolang je niet ’weet’ wil dat zeggen dat je je er niet van bewust bent dat
liefde en vreugde en vriendelijkheid en (zelf)respect en persoonlijke vrijheid op de
eerste plaats komen en dat dat de hoogste waarheid is. Heel simpel allemaal. En dan,
oh brother, zal je moeten vertrouwen op je illusies, wat wil zeggen: doen wat anderen
je vertellen dat je moet doen. Je bent er dan van overtuigt dat vriendelijkheid en vrijheid en liefde en respect niet op de eerste plaats komen maar echter op de tweede.
M. a. w. je gaat doen alsof het leven om iets anders dan dat draait (op verlichte planeten is zoiets totaal ondenkbaar)en dan ga je moeten knokken om alleen maar te
overleven i. p. v. te leven op een manier waar je doet wat je wil en er van geniet en
waardoor dan ook alles vanzelf, zonder strijd, gaat.
Je gaat alles doen wat een ander met iet of wat macht en kennis en uitstraling je zegt
dat je moet doen omdat je er van uitgaat dat 1) jij een boerenlul bent die niets weet
en nooit zal weten en 2) dat die ‘andere’ God is. God is altijd de ’andere’ blijkbaar. Je
hebt een superlaag zelfvertrouwen hierdoor en je onderwerpt je, hetzij met enig
morren soms, volledig aan je ’baas’ (in een vergevorderd stadium zal je er zelfs van
houden om je baasje te dienen). En dat kan op een hele hoop manieren, van ogenschijnlijk onschuldig tot ronduit beschamend en mensonterend. ’Zeg maar wat ik
moet doen, zolang ik maar niet zelf hoef na te denken want dat kan ik niet. Zolang
ik maar niet met mezelf en met de vrijheid moet geconfronteerd worden, want,
jezus, dat schrikt mij toch zo af en dat lijkt me één groot oneindig zwart gat. ’
En het WereldManagementTeam weet dat maar al te goed want zij zijn het in de eerste plaats zelf die niet meer weten van welk hout pijlen te maken. En dat bewustzijn
reflecteert zich op de Aardbewoners. Voor hen geldt de wet van de sterksten. Kill or
be killed. En fysiek en militair en qua organisatie zijn zij nu inderdaad een hele sterke, maar zeker niet dé sterkste. Dat ben jij in wezen nog altijd zelf.
En zodoende, omdat het westen er alle belang bij heeft om Wereldveroveraartje te
blijven, moeten miljoenen, wat zeg ik, miljarden onder controle worden gehouden
en hen dienen.
En dat kan enkel en alleen als er een blind geloof en vertrouwen is in de regering die
als een rots in de branding, goedbedoelend, het land naar het Geluk leidt.
Je zal misschien zeggen: ’Ik dien hier niemand niet en ik doe altijd mijn eigen zin,
ook op kantoor. En van een wereldmacht laat staan ananiki of nakunaku heb ik nog
nooit gehoord of iets van gezien. Niemand heeft mij onder controle!’ Aha! Wishfull
thinking, mijn vriend. Je zou graag hebben dat het zo was en dat is je ziel, je gezonde
verstand die zoiets zegt, en gelijk heeft ie:niemand controleert je en je bent een vrij
wezen. Had je toch ook maar de ballen om dat dan ook in de praktijk te zetten want
dat is jammer genoeg niet het geval. Je bazuint datgene rond wat je in wezen bent en
wil, doet het niet maar denkt dat je het doet doordat je het zegt dat je het doet om
anderen te imponeren en bent het zelf nog gaan geloven ook (kan je nog volgen? ik
wel). Neenee, dat volstaat net niet. Je gaat toch naar kantoor?Je zit toch in de hefkranenindustrie? O, dát is wat je juist wil? Zonder dollen. Je verkoopt toch ventielen?
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Of auto’s? Je leest toch, dag na dag, het journaal af van de autocue zonder ook
maar de geringste vragen erbij te hebben? Je kan toch niet doen wat je wil? Want dan
zou dat ontslag betekenen. En wie gaat dan de hypotheek verder betalen?En de alimentatie? En ben je werkelijk vrij van angst? Ben je een vrijdenker? Echt? Weet je
wat er werkelijk met de wereld aan de hand is? Don’t think so. Wees gerust, dat is
allemaal ok. Totnutoe, want nu is het de tijd dat alles zal worden geopenbaard en het
is mijn bedoeling om je zoveel mogelijk informatie, althans datgene wat ik er zelf
van weet, te geven zodanig dat je je eigen conclusies voor jezelf kan trekken en kan
doen wat er voor nodig is.
Het is dus een hele discipline om jullie allemaal dezelfde kant te doen uitdraven en
jullie te doen geloven dat alles prima in orde is zodanig dat jullie geld geven aan de
regeringen en hen je goedkeuring geeft om alles plat te bombarderen wat maar
durft te morren. Ook al geloven jullie dat iedereen lekker zijn eigen gangetje gaat, in
volledige controle over zijn leven en dat jullie uitblinken in individualiteit, op weg
naar de top van de sociale ladder. De één doet dit en de ander doet dat. Jazeker, dat
is waar, maar er is één ding wat jullie allen gemeen hebben, kinderen: Jullie zitten
allemaal muurvast in: HET SYSTEEM. En een systeem is altijd het overkoepelende organisme en het is altijd net het tegenovergestelde van creatieve individualiteit
en ja, het dient altijd een elite. Dat is per definitie een systeem. Een systeem is altijd
gecreeërd door een kleine groep belanghebbenden die sowieso boven de beperkingen en wetten van datzelfde systeem staan (wat dacht je?) en die een gigantische
groep mensen voor hen laat uitdraven om hun plannen te verwezenlijken door hen
te doen ‘geloven’ dat ze er aan onderworpen zijn en dat ze moeten gehoorzamen.
En ideaal is natuurlijk dat niemand dat door heeft. Sterker nog, dat iedereen er van
houd en dat men gelooft, ervan doordrongen (geïndoctrineerd) is dat het voor het
algemene welzijn is van iedereen. Dat het de wereld, het leven is, dat het God’s wet
is en dat dat de enige manier is om gelukkig te zijn. Dat er niets anders bestaat.
George Orwell op z’n best. Daar zitten jullie in, dus kom niet aan mijn oren zagen
dat je vrij leeft want dat doe je niét. Heb tenminste het beetje waardigheid dat je nog
rest om mij niet voor een idioot te verslijten want dat ben ik niet. Vrij? Laat me niet
lachen. Weet je waarom jullie ’toevallig’ altijd van die mierenkolonies zien die de
hele dag schijnen te vroeten, netjes georganiseerd, 1234-1234, allemaal in de pas?
De dieren hebben normaal wel wat anders te doen want ze zijn veel intelligenter dan
jullie, maar voor die paar keer maken ze wel graag een uitzondering: ze weerspiegelen datgene, om jullie het een beetje gemakkelijker te doen zien, waar jullie hele planeet 24u/ 24u mee bezig is. WERK-WERK-WERK. . . allemaal in koor: WE
MOETEN DEZE IJSKASTEN VERVOEREN. WE MOETEN DEZE KLEURENTEEVEES VERHUIZEN. WE MOETEN DEZE FORMULIEREN
INVULLEN. WE MOETEN DEZE BEVELEN UITVOEREN. WE MOETEN
DEZE GOD DIENEN. WE MOETEN GELDGELDGELD VERDIENEN.
WE MOETEN WE MOETEN WE MOETEN!’T IS NIET VAN WILLEN,’T IS
VAN MOETEN. WE MOETEN WE MOETEN WE MOETEN. HIPHOI. En
dat zonder zelfs nog maar enig idee te hebben van het grotere plaatje. Geniaal. Jullie
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zijn een onderdeeltje in een gigantisch groot netwerk. Een groot machien dat door
een handjevol Duisteren wordt bediend en ze zijn nooit van plan geweest jullie dat te
vertellen.
O, ik ben je weer aan ’t veroordelen zeker? Doe niet zo achterlijk. Weet je nu echt
niet beter? Jij denkt constant dat als iemand iets over je zegt dat hij je dan meteen
veroordeeld. Je vindt dat arrogant omdat je er vanuit gaat dat het on-mo-ge-lijk is
dat iemand mensenkennis heeft en je beter kent dan je denkt. Dat komt omdat jij
geen mensenkennis hebt en jezelf niet kent. Tja, het zal inderdaad nogal bedreigend
voor je zijn als blijkt dat iemand anders je beter kent dan jij zelf. Hoe wil je jezelf
kennen als je geeneens moeite doet en je niet ontwikkelt? Als je de schijn hoog wil
houden en allerlei toneelstukjes opvoert en pantsers rondom je heen bouwt is het
wel zo ontnuchterend als er toch eens iemand rondloopt die daar allemaal dwars
doorziet. Dan zeg je maar snelsnel dat die arrogant is en zich superieur voordoet en
je veroordeeld en dat hij een ambetanterik is. Over veroordelen gesproken. Dan
hang je nog maar eens het klein kind uit, handen op de oren, ogen toe en maar bleiren want je wil er niks van weten. Dat is alles wel weer heel handig van je afschuiven
in een poging om te blijven doen alsof je gelijk hebt en zo niets onder ogen hoeven
zien, maar dat pakt bij mij niet. Wat is een oordeel? Een onjuiste waarneming. Een
veronderstelling. Het is niet de waarheid maar het moet er wel voor doorgaan. Het
is zeggen dat iemand dom IS (tot in het diepste van zijn wezen) terwijl hij in werkelijkheid alleen maar dom doet. Tijdelijk. Dat is een groot verschil. Het is iemand willen veroordelen, vervloeken en verdoemen tot eeuwig dom zijn. In de hoop dat hij dat
over zichzelf ook gelooft en zo passief en slaafs verder blijft leven. Onderdanig aan
jou. Als je iemand zover kan krijgen gelooft hij dat jouw ‘oordeel’, mening over hem
wet is. Zo iemand kan dat allemaal niet voor zichzelf uitmaken en heeft weinig zelfvertrouwen. Onzekere mensen zal je altijd kunnen veroordelen, want dat zijn de
zwakste en goedgelovigsten. Het is iemand een gigantisch schuldgevoel aanpraten
over iets waar hij trots op mag zijn. Datgene waar de veroordeler zich ook over
schaamt maar het ontkent. Iemand een minderwaardigheidscomplex bezorgen. Het
is je vuile was die je zelf niet wil doen proberen te droppen bij een ander. Het is zo
goedkoop en gemakzuchtig. Het is de beperking voor definitieve waarheid aanzien.
Het is zeggen:dit kan niet, dat kan niet. Het is ook iemand uitlachen. Het is je superieur opstellen. En dat is natuurlijk ook heel arrogant en betweterig. Doe ik dat allemaal? Als je dat denkt dan moet jij dat weten maar dan doe ik er wel ontzettend veel
moeite voor en moet ik wel heel erg gefrustreerd zijn om het bij deze allemaal op
jullie uit te werken. Denk je dat ik met dié consequenties wil zitten?Iemand uitlachen is iemand dom vinden en niet in die persoon geloven. Jezelf boven iemand
willen blijven stellen omdat dat nu eenmaal minder bedreigend is dan er onder. Niet
willen dat hij zijn beperkingen kan ontstijgen en niet willen dat hij/zij gelukkig
wordt. En ik mag toch geloven dat ik er met dit boek alles aan doe om het tegendeel
te verkrijgen. Ik doe dat op mijn manier. Streng maar rechtvaardig. Dus als je zegt
dat ik je veroordeel dan is het eigenlijk zo dat je daardoor wel een oordeel over mij
velt, omdat het compleet onterecht is en ik nooit die bedoeling heb. Dat doe je vanuit je onzekerheid. Die ik overigens zeer goed begrijp (en ook niet veroordeel). Ik
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oordeel nooit. Ik wil het niet. Ik stel simpelweg vast. Dat is iets heel anders. Oordelen is een uitspraak over iets doen zonder echte kennis van zaken en dient altijd als
verdedigingsstrategie van je ego die zich weeral eens (onnodig) bedreigd voelt en
zich zonodig moet aanstellen. Oordelen is maar wat ongefundeerd kwakelen.
Gebakken lucht. Oordelen zijn onterechte beschuldigingen. Het is niet eerlijk. Oordelen is kwetsen (vb een rechter die iemand tot 10 jaar gevangenis ‘veroordeeld’).
Oordelen is de illusie dat je de macht hebt over iemand en daarom denkt dat je er
maar alles over mag zeggen, zonder te weten of het gefundeerd en dus echt waar is.
Niemand heeft het recht te oordelen over iemand anders. Het is gewoon allemaal
lulkoek. Als je de waarheid vertelt maar je laat je daarover wijsmaken dat je daardoor
oordeelt zit je met problemen want dan zal je beginnen twijfelen aan datgene wat
juist is en dan zal dat zich tegen je keren en verdwaal je en wordt je ziek. Geloof dus
niet het oordeel over je als ze zeggen dat je dan oordeeld. Het is onzin. Kijk, als jullie
elkaar vanalles over jezelf willen wijsmaken moeten jullie dat weten, maar als je bij
mij met je gezever wil afkomen kan ik twee dingen doen: ofwel knik ik braaf ja en
dan heb jij weeral goed gegeten ofwel weiger ik dat en reageer ik en vertel ik waar ik
in geloof (wat meestal compleet het tegenovergestelde is van wat jij zei) en wat ik
zie. Dat zal altijd iets zijn wat jij dan niet wil zien want je doet er nog zo hard je best
voor om het uit de weg te gaan: de ellende waar jullie inzitten onder ogen te zien. Ik
vertel alleen maar de waarheid, datgene wat jullie nog niet weten en waarom je dit
boek hebt gekocht. En het is niet omdat de waarheid weleens hard kan aankomen,
kwetst (omdat jij die nu eenmaal al die jaren niet wou zien) dat dat daarom ook maar
meteen een oordeel van mij over jou is. Vergis je niet. Confronterend, ok, maar een
oordeel? Waarom zou ik je willen kwetsen? Denk je dat ik dáár een kick van
krijg?Jeeezess. Ik wil alleen maar dat je wat inzicht in de dingen gaat krijgen. Dit is
allemaal erg belangrijk dat te snappen want als je dit niet begrijpt dan zou je in je
blinde woede (door niet te kunnen geloven wat hier gezegd wordt maar wat blijkbaar toch een gevoelige snaar raakt) mij van tafel kunnen vegen en denken dat ik vol
onzin zit en je daarmee zo ook belangrijke informatie mist die je moet weten (ja, ik
ben zo arrogant om te verklaren dat ik belangrijke informatie neer heb geschreven.
Ik ben namelijk zelfzeker. Ik geloof in mezelf. Is dat euh. . . slecht?).
De regeringen van de Aarde, en niet alleen die van de Verenigde Staten, die nochtans altijd als ’the good guys’ worden beschouwd, maken er hun dagtaak van om de
wereldbevolking dom te houden. Onwetend. En dus bang. En iemand die bang is
kan je gemakkelijk manipuleren en gebruiken. Iedereen wordt belazerd. Zelfs de
topfunctionarissen in die regeringen worden belazerd en wordt een rad voor de
ogen gedraaid, want de echte informatie, de echte top vindt je uiteraard alleen maar
aan de top. En die is uiterst duister en geheim en bijna niemand weet waar die zich
bevind, laat staan wie of wat dat is. Het is trouwens een officieel ‘Publiek Geheim’
waar de echte macht zich bevind in elk land, en dat is maar een hele kleine groep.
Jongelief, het is me daar een slangekuil waar jullie allemaal in zitten en de enige
manier om er uit te komen, als je al enigszins die noodzaak voelt en het inzicht hebt
dat dat absoluut nodig is (want dat is een groot struikelblok), is kennis van zaken.
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Inzicht. Informatie. Waarom denk je dat deze tijd werkelijk het ‘informatietijdperk’
noemt? Omdat er zoiets als internet bestaat? Juist, maar waarom bestaat internet
dan werkelijk? Het informatietijdperk is het teken dat er informatie is gekomen die
er voorheen niet was en die nu uiterst belangrijk is geworden. Het heeft een diepere
betekenis. Informatie genoeg, maar je moet wat graven en wat puzzelen voor je een
beleke kan krijgen die je een verklaring kan geven voor de situatie rondom je heen.
Je moet er wel wat voor doen. Je moet de juiste vragen durven stellen en er eens
voor de verandering van durven uitgaan dat er nu eens wél antwoorden zijn op die
moeilijke vragen.
Jullie leven in Disneyland. De Truman Show. Alles is prachtig en iedereen lacht,
maar enkel het geoefende oog ziet dat dat maar een dun laagje chroom is waaronder
veel en heel veel ellende en pijn heerst. En dat moet geheeld worden of er kan van
eeuwig geluk geen sprake zijn. Het geoefende oog ziet dat die lach enkel het opentrekken van de bek en het laten zien van de tanden is. Dit doet men om goed over te
komen en te doen alsof hij iets snapt. Manipulatie.
Het is de bedoeling om alles in het werk te stellen om te voorkomen dat jullie ook
maar iets van de wereld begrijpen want dan zou je wel eens je steun kunnen terugtrekken omdat de werkelijkheid niet zo mooi is. De bevolking moet constant in een
staat van desinteresse, apathie en onwetendheid worden gehouden om datgene te
doen wat van haar wordt verwacht: De beslissingen die de elite neemt van haar
goedkeuring voorzien. Als je in hoge regeringskringen vertoefd zul je wel weten dat
dat de gewoonste zaak van de wereld is en algemeen geweten is. Maar dat wordt
natuurlijk wel geheim gehouden voor het grote publiek en ontkend. Politici worden
geacht jullie vrienden te zijn. Vertrouwensmannen die het goed met je menen. Maar
jullie mogen onder geen enkele voorwaarde te weten komen waar je indirect aan
deel neemt door de instituties die jullie massaal dag en nacht direct steunen. Dat is
één van de voornaamste doeleinden van het indoctrinatiesysteem: de aandacht af
leiden van de werkelijkheid, die niet al te fraai is, en in de plaats daarvan een ideale
samenleving-beeld ophangen waarin we zogezegd allemaal leven en waar geen vragen hoeven te worden gesteld want, hé, alles is toch fantastisch? En als je toch vragen moest hebben worden ze graag beantwoord door een team van mensen die er
verstand van hebben. En dat zal altijd een bullshit antwoord zijn dat kant noch wal
raakt als je het wat dieper gaat analyseren. Maar op het eerste gezicht werkt het en
wordt het aangenomen. Gewoon omdat de vragensteller te weinig durf en doorzicht heeft ontwikkelt om moeilijk te gaan doen.
Je zal waarschijnlijk heel veel moeite hebben met dit alles te accepteren. Je zal als
eerste reactie alles meteen als onzin af willen doen en het in één trek van tafel vegen.
Het is jouw keuze, maar vergeet niet dat je hele zelf-geconstrueerde overlevingswereldbeeld als een kaartenhuisje instort, moest je dit als de waarheid beschouwen. En
het is een ander overlevingsmechanisme van de mens om datgene te blijven verdedigen, desnoods tegen beter weten in, wat hem toch een bepaalde vorm van zekerheid in het leven biedt, ook al is het verre van perfect. Ook al is het eigenlijk een erg
overtuigende en geloofwaardige illusie. Dit zou je kunnen doen besluiten om het
allemaal als onzin af te doen. Maar waar ben je dan nog mee bezig, vraag ik je dan?
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Maar denk je eens in:Hoe zou het zijn om meer te weten over jezelf en over het
bestaan en om wél in een perfectie te leven, waar geen geheimen en leugens en
manipulaties zijn? Waar alles is zoals het werkelijk hoort te zijn. Je mag alles verwerpen, wat let je? Maar ontken ook niet dat er ergens in je een fijn stil stemmetje zich
heel nieuwsgierig zit af te vragen of alle informatie in dit boek misschien toch niet
allemaal zo ver gezocht is dan het lijkt. En dat stemmetje is eigenlijk meer een
gevoel dat niet liever wil dan dat het allemaal waar is en dat wil erkend worden, want
het is spannend en het biedt een uitweg. Een ultieme uitweg, en dat is nooit weg.
Diep vanbinnen wéét je dat dit allemaal waar is.
De reden waarom dit alles, het idee van indoctrinatie, nogal achterlijk lijkt voor de
mensen in het rijke Westen is omdat je daar allemaal niets over hoort of ziet.
Althans niet voor het ongeoefende oog en oor. ’Indoctrinatie-systeem? Hier? Hoe
kan dat nu? Iedereen is zo lief en vriendelijk op de tv en iedereen ziet er toch gelukkig uit? En als ik zo eens rondkijk om me heen zie ik toch dat al mijn vrienden en
vriendinnen gelukkig zijn? Hoe kunnen we nu gebrainwashed zijn? Wij weten wel
wat we zeggen, hoor!’ En dat is het ‘m nou net. Daarom juist.
Kijk, in totalitaire staten zoals je die in de 20e eeuw in de USSR had, was het allemaal veel duidelijker. De tanks reden daar open en bloot door de straten, de militairen waren een vertrouwd dagdagelijks stadsbeeld en wie z’n mond opendeed, zelfs
voor iets heel onnozel, zag je nooit meer terug. Daar was het geen geheim en iedereen was het erover eens: ’Dit is een totalitaire staat waar de overheid iedereen in de
smiezen houdt! No doubt. Als dit er geen is dan weet ik ook niet meer wat er dan
nog wel één is!’
Dat werkt, maar ook maar tot op een zeker punt. Net omdat het zo overduidelijk is
gaan de mensen vroeg of laat morren en in opstand komen en dan vraag je er
gewoon om om de guillotine maar weer eens af te stoffen. Vroeg of laat stort zo’n
systeem toch ineen. Vergis je niet, want als je denkt dat de Russen vrijuit gaan in dit
alles en ze geen rol spelen in het Wereldcontrole-spel kom je bedrogen uit. De Russen hadden hun eigen Derde Wereld om uit te buiten, denk maar aan hun overheersing in Afghanistan en het hele Oostblok. Heb je trouwens al eens goed bekeken
wat voor enorm rijk de SovjetUnie was? En wat denk je van China? Als dat geen
totalitaire staat is weet ik het ook niet meer. Vraag het maar aan de Tibetanen. In alle
geval is de bevolking in het Westen altijd anders geweest, al was het alleen al maar
omdat het Westen met Europa op kop, door de geschiedenis heen hét machtscentrum was van de wereld en vanwaaruit het zich verder heeft uitgebreid over de hele
planeet. Je maakt hen niet zomaar wat wijs. Veel, maar niet alles. Moest er morgen in
het Westen een totalitair regime komen en de tanks door de straten rijden dan zouden de mensen het gewoon niet pikken en krijg je een mega-opstand. Zowel de Russen als de Amerikanen hebben de zelfde doelstellingen hoor, maak je maar niets
wijs en zulke vijanden waren het niet als wel werd gezegd. In Rusland werd de
bevolking met de revolutie van 1917 omgetoverd in een arbeidsleger, uniek in de
geschiedenis. Stalin wond er geen doekjes om en er werd voor de brute ijzeren
hand-aanpak gekozen. Iedereen hield zielsveel van hem. In het Westen lag het
anders. Daar kon je de bevolking niet zomaar in het wilde weg gaan liggen dicteren
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en er de zweep over leggen. Nietemin was en is het doel nog altijd: Totale Wereldcontrole en uitbuiting van ‘s werelds natuurrijkdommen. Daarom moest er veel
slinkser en subtieler te werk gegaan worden om jullie te ‘motiveren’ het werk te
doen. En die aanpak was dan ook veel effectiever en genialer. Eerst en vooral moesten ze jullie doen geloven dat jullie, in tegenstelling tot dat brute Rusland, wel degelijk ‘vrij’ zijn. Jullie zijn vrij om te gaan en te staan waar je wil, om te doen en te zeggen wat je wil. Jullie hebben de macht om zélf de regering te vormen, democratie
heet zoiets, en als de ene regering jullie niet aanstaat dan kan die zonder pardon
gaan en er een nieuwe, betere worden geïnstalleerd die de belangen van het volk
meer behartigd. Jullie hebben overal inspraak in en er wordt alles aan gedaan om het
iedereen zo aangenaam mogelijk te maken. Een beetje medewerking en toegeving is
wel vereist. Het Westen werd het ‘Vrije Westen’, om aan te duiden dat het de goede
kant op gaat met de wereld en dat er meer en meer grote delen van een tirannieke,
oorlogszuchtige wereld al ‘bevrijd’ zijn, en het is de bedoeling om zo, volgens dit
nieuwe model, de gehele wereld op termijn ’vrij’ te maken. Amerika werd ’het
Grootste land ter wereld waar men echt vrij kon zijn. Er werd zelfs een gigantisch
‘Vrijheidsstandbeeld’ uitgebeiteld in New York om iedereen er constant aan te doen
herinneren wat de bedoeling was. En door hard werken kon iedereen die twee
armen en twee benen had de top bereiken en zo de Amerikaanse Droom beleven
als hij of zij dat wilde (als je dat niet wilde wordt je veroordeeld tot de bedelstaf).
Die droom was: Welvaart.
De idee was dat als je mensen enkel maar de illusie voorschotelt dat ze vrij zijn en
dat ze in het Land der Mogelijkheden leven, ze dan veel gemakkelijker de te doene
taken zal uitvoeren dan wanneer ze in een totalitair regime leven. In tegenstelling tot
in zulke landen waar iedereen er depressief bijloopt, zullen ze veel gemotiveerder
zijn, zeker als je hen kan belonen met zoiets als geld en status en hen kan wijsmaken
dat dát hetgene is wat telt in het leven. Als er geen druk achter zit kan het allemaal,
maar dat is nu net de illusie: er zit altijd druk achter. Er is altijd een onzichtbare
zweep die over jullie rug klatst. Jullie moeten toch vanalles van het systeem, van
anderen, van jezelf ? De hele godganse dag door, hollen van hier naar daar. En maar
doen of ze een leven hebben. Blijven hollen, ver weg van jezelf en je wensen. Er is
altijd stress en een deadline, frustratie en ontkenning en vlucht en verslavingen:
Welkom in de wondere wereld van de rat race, vriend. Alleen geloven jullie dat niet
en doen jullie alsof alles prrrrrrrrrrima is. En dat toont aan hoe effectief de indoctrinatie wel is. Er wordt jullie altijd wijsgemaakt dat, afgezien van een paar te verwaarlozen problemen die we wel te boven zullen komen, alles spic en span is. En de
meeste mensen slikken dat. Zie je, hoe je het ook draait of keert, als je het allemaal
wat nader onderzoekt zal je toch moeten toegeven dat er een hele hoop ideeën zijn
(of eerder overtuigingen) die in jullie wereld vastgeroest zitten opgeslagen in ieders
geheugen. Jullie zijn er als het ware mee vergroeid en daar handelen jullie dag in dag
uit naar in de volle overtuiging dat het zo moet zijn want: Het dient de samenleving,
het volk. ’Wetten? OK, ze zijn niet perfect, maar wat zouden we zijn zonder wetten? Dan zou er chaos zijn!’ Over dat soort nonsens heb ik het. Als voorgeprogrammeerde robots lopen jullie allemaal rond. En die ideeën, je moet ze zelf ook maar
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eens de revue laten passeren, zijn hoe dan ook toch altijd op beperking van de menselijke vrijheid, de menselijke natuur gericht en het is zeker niet toevallig dat dat nu
allemaal heel succesvol deel uitmaakt van jullie dagelijkse wereld. Jullie worden
beperkt en dat is nu net de bedoeling. Het is zo gegroeid, of liever: het heeft zo wortel
geschoten en ze zijn als een ongelooflijk beperkende factor deel gaan uit maken van
jullie leven. Als je het al een leven kan noemen tenminste. En die beperkte overtuigingen zijn in jullie hoofd ‘ingeprent’. Dat is allemaal niet toevallig, hoor. Het feit
dat iedereen denkt dat hij sterfelijk moet zijn en niet perfect is en iets anders dan de
allerhoogste God is, komt omdat dat allemaal zwaar dagdagelijks bewust door een
elite in stand wordt gehouden. Als dat niet zo was dan zou alles wel gewoon op een
natuurlijke manier verdwijnen, veranderen, en zou het collectieve bewustzijn rustig
voortgroeien en openbloeien. Als een bloem of een plant, die niet beknot wordt
door jullie snoeimanie. Maar heden ten dage zijn die overtuigingen zo sterk omdat
ze zijn gegroeid in het collectieve geheugen en doordat ze zijn gedicteerd en ze van
generatie op generatie, eeuw na eeuw, trouw werden doorgegeven. Iedereen papegaait het allemaal netjes na en diegenen die er anders over denken wordt als een gekke malloot beschouwd. Dit en dat mag niet en zus en zo mag wel. Brrrt-plopTilt.
Houdt voor ogen dat de elite verschrikkelijk rijk en verschrikkelijk machtig is en dat
ze met maar één ding bezig zijn: Ze willen een programma uitvoeren en daar zijn
alle middelen die dat doel dienen geschikt voor. Het enige punt is: het moet verkocht worden zodat iedereen het meepruimt en als een naïeveling het spel meespeelt. Vandaar: Total Brainwash. En daar is een heel scala van instrumenten voor
aanwezig.
Aan de top is het een algemeen bekend feit dat de bevolking in een permanente
staat van desinteresse in de wereld en in politiek, in apathie en in onwetendheid
moet worden gehouden. De enige reden hiervoor is om de bevolking datgene te
laten doen wat van haar wordt verwacht: te werken en de beslissingen die de elite
neemt van haar goedkeuring te voorzien. Meestal is de bevolking het in sé nooit
echt compleet eens met het beleid van de regering. En aangezien het volk staatsvijand N°1 is zal elke staat zich als van nature in de eerste plaats tegen muiterij van het
volk beschermen. De mensen zijn het niet eens met je beleid? Dan kun je daar maar
één ding aan doen en dat heeft iedere’leider’ doorheen de geschiedenis heel goed
begrepen. De klassieke truc (want dat is het)is: Je moet ze bang maken!
Jaag ze constant de stuipen op het lijf en laat ze geloven dat hun leven op het spel
staat, dan zul je ze wel in beweging krijgen. Niet meer of niet minder. Dat ze zich
moeten verdedigen en dan zullen ze alle programma’s van de regering, die alleen
maar de rijken dienen, en die ze verafschuwen, zoals kernbewapening, aannemen.
Ze zullen dan weten dat het een noodzakelijk kwaad is dat nu eenmaal het beste is
voor ieder’s welzijn. Zo zal de bevolking alsnog een beleid accepteren waar ze
eigenlijk tegen is en waar ze onder te lijden heeft. Het is een geweldige motivator
om iedereen aan het werk te krijgen en zo voor bakken geld te zorgen en goedkeuringen en steun voor wat dan ook te geven.
Eén van de meest succesvolle Public Relations-stunts van de recente geschiedenis
om iedereen de daver op het lijf te jagen was iets waar de hele wereldbevolking
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zowat mee groot geworden is: De Koude Oorlog. Jawel, het was eigenlijk één grote oplichterij.
Kijk, als je de mensen bang wil maken om ze voor je kar te spannen is er een klassiek
truukje: Je creeërt zoiets als een Groot Boos Rijk. Dat is die ‘andere Supermacht’ op
de planeet die over evenveel kernwapens beschikt als jijzelf en die, in tegenstelling
tot jijzelf, zogezegd wél uit is op totale Wereldcontrole. Dat Grote Rijk moet dreigend genoeg zijn om iedereen te doen geloven dat het elk moment kan binnenvallen en je waarden en vrijheid waar iedereen zo hard voor heeft geknokt, voorgoed
zal wurgen. Iedereen moet ervan overtuigd worden dat dat Rijk niet meer of niet
minder het Rijk van de Duivel is dat het arme Rijk van God, in een ultieme clash der
titanen, wel eens zou kunnen overwinnen. Dus zit er nog maar één ding op: Verdediging en bedacht zijn op een eventuele aanval. Het Rijk van God (Het Westen, hoe
kan het ook anders) is natuurlijk helemaal niet voor wapens. No Sir. Het wil enkel
maar goed en lief zijn, maar als het echt niet anders kan, zoals nu, is het ‘onze verdomde plicht om ons te bewapenen tegen die goddelozen. God zal nimmer verslagen worden! We zullen ze terug naar die smerige Hel donderen vanwaar ze gekomen zijn en ze zullen weten wie hier de baas is. ’ (geen al te Goddelijke verlichte
opvattingen als je’t mij vraagt, maar dat was wel wat velen dachten en zeiden)

Koude oorlog en Communisme
Even iets over de Russische way of life.
Tot voor de Oktoberrevolutie van 1917 in Rusland rustten de zware lasten op de
rug van de boerenbevolking. Ze vergaarde grote rijkdom, maar niet voor zichzelf.
Die rijkdom kwam gewoon terecht bij de Russische landadel. De boeren kregen
maar net genoeg om te overleven waardoor ze verder konden werken en zo de rijken nog rijker maken. Hetzelfde oude liedje. Er was no way dat de adel hun rijkdom
ooit eens met de boeren gingen delen.
Tegen deze situatie kwam de boerenbevolking, aangevoerd door een paar denkers,
massaal in opstand en dat resulteerde dus in de revolutie, waarna alles anders zou
worden. Het was de bedoeling dat Rusland een socialistische of ‘communistische’
samenleving zou worden. ’Socialisme’ is een term die, als hij al iets betekent, wil
zeggen: de controle over de productie door de arbeiders i. p. v. door eigenaars en
managers die over hen heersen. De macht aan het volk dus. Alles moest gemeengoed worden, alles zou netjes en rechtvaardig verdeeld worden, boeren of landadel,
iedereen gelijk, zonder klassen en zonder privé-bezit. Althans, deze nobele doelstellingen werden door Marx en Engels geformuleerd in het ‘Communistisch Manifest’ dat
in 1848 verschijnt, en het was de bedoeling om door deze simpele principes tot een
ideale samenleving te komen. Tijdens de maandenlange volksrevolutie ontstonden
vele socialistische instellingen, zoals fabrieksraden, arbeidersbewegingen. . . kortom, instellingen die de macht aan het volk gaf. Door de bolsjewistische coup van
1917 kwam de macht in handen van Lenin en Trotski. En nu wordt het interessant,
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want hoewel ze trouwe volgelingen van de communistische ideeën van Marx en
Engels waren, begonnen ze die pas verworven socialistische instellingen meteen
weer te ontmantelen. Alles wat echt ‘socialistisch’ en dus volksvriendelijk was werd
vernietigd en het werd ook niet meer toegestaan om zulke instellingen ooit nog eens
op te richten. De rest is bekend want de Sovjet-unie werd een tiranniek systeem
geleid door dictators zoals Stalin. Zie je wat er gebeurde? De revolutie was, volgens
de geschiedenisboekjes, geslaagd, het volk zou de macht krijgen en alles zou voortaan eerlijk verdeeld worden en Lenin wierp zich op als de grote socialistische leider.
En het eerste wat meneer deed was alles waar het socialisme voor stond meteen
alweer overboord zetten. Toch bleef men dat doodleuk socialisme of communisme
noemen. Alles bleef gewoon bij het oude, zoniet werd het alleen maar erger, en de
beroepsbevolking werd in één zwik omgetoverd in een arbeidersleger, wederom
bedoeld om de rijken rijker en machtiger te maken. Maar het werd wel verkocht als
zou alles ten goede zijn veranderd. Het was dus maar alsof. De Sovjetunie ‘Socialistisch’ noemen is dus een erg interessante indoctrinaire leugen geweest. De bevolking zou zo, hoe doorzichtig het eigenlijk ook was, gewoon in de waan verkeren dat
ze goed bezig waren en dat Marx’ ideeën eindelijk overwonnen. Iedereen zou zo
geloven dat de macht effectief bij het volk lag, maar in werkelijkheid lagen de kaarten
helemaal anders. Het was één grote hypnose. Als een groep mensen hard en overtuigend allerlei dingen roept zal een grotere groep (bange) mensen dat waarschijnlijk slikken. Weten zij veel. En de mensen die dat allemaal doorhadden en hun mond
opendeden en kritiek hadden op dat communistische systeem verdwenen gewoon
naar de werkkampen in Siberië of verdwenen gewoon. Punt. Dus iedereen hield z’n
mondje dicht en werkte hard verder, ook al wist men dat er serieus wat scheef zat.
Maar wat kon je doen? En de leiders portretteerden zich natuurlijk, net zoals je dat
in dictatoriale regimes in vb. het Midden-Oosten ziet, als de moedige weldoeners
met een visie en waar iedereen zielsveel van MOET houden, want anders. . . . Iedereen werd goed ingeprent dat geluk zonder deze mannen niet mogelijk zou zijn en
iedereen moest wel een portret in huis hebben hangen van hun locomotief. Over
ego gesproken. Big Brother ’s in town again.
Dus het idee dat de bevolking ooit wel eens de macht zou overnemen was een naïef
en kinderachtig idee en was allang voorzien door de rijke burgerij. Het hing namelijk al 70 jaar in de lucht. De fout was dat de bevolking dacht dat zoiets echt mogelijk
zou zijn, maar dat was wel even buiten de waard gerekend. Dachten ze nu echt dat
de adel zich zomaar gewonnen zou geven? De bevolking onderschatte het probleem danig want ze wisten gewoon niet hoe machtig en talrijk én meedogenloos de
elite was. De burgerij had alles allang zien aankomen, kienden een sluw plannetje uit
en namen de teugels steviger dan ooit terug in handen, vastbesloten om het niet nog
eens een tweede keer zover te laten komen. On with the show.
In het westen kon men zo ook heel duidelijk zien wat men juist bedoelde met een
communistische samenleving en, net zoals in Rusland zelf, geloofde het grote
publiek die illusie. Iedereen schreeuwde moord en brand bij de term ‘communisme’, ook al wisten ze van toeten of blazen hoe de vork juist in de steel zat. Dus zo
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had je twee systemen in de wereld waar je voor kon kiezen: of het communisme òf
de democratie. Aangezien het voor de meeste mensen in het westen (VS en WestEuropa) duidelijk was dat communisme betekende: werken tot je er bij neer valt,
voor een hongerloon en onder een tiranniek bewind, koos men maar al te graag
voor de democratie, m. a. w. de Vrijheid.
En de Russen werd wijsgemaakt dat hun socialistische systeem er één is dat wél
werkt. Veel beter dan dat verachtelijke kapitalisme van het westen waar enkel de
staat rijk wordt en men een erg oppervlakkig materialistisch leven in het algemeen
leidde.
En die twee systemen zouden elk afzonderlijk om de totale wereldheerschappij dingen want elk systeem vond van zichzelf dat het het beste was wat er bestond.
Althans dat is toch wat ze jullie hebben willen doen geloven. De Koude Oorlog wilde eigenlijk per definitie zeggen: ’De Russische agressie die de vrijheid van het westen compleet wil vernietigen’. Dat verstond iedereen er zowat onder dus dat vervulde iedereen met een waanzinnige afkeer en angst, want stel je voor, niemand zou
toch op zo’n manier willen leven? Het westerse model stond voor de ‘Waarheid’.
Voor hoe het moest zijn, dat kon iedereen klaar en duidelijk zien en als dát bedreigd
werd zou iedereen het er over eens zijn dat dat ten allen tijde totaal moest vermeden
en afgewend worden, ongeacht hoeveel het zou kosten en wat ervoor moest gedaan
worden, desnoods met geweld. Al gauw liep iedereen in het westen met het idee
rond dat communistische mensen eigenlijk geen echte mensen zijn, dus zou het wel
verantwoord zijn om er af en toe een paar van hun sandalen te blazen als ze ietsje te
dichtbij zouden komen want dat kon uitgelegd worden als ‘zelfverdediging’. Iedereen was als de dood voor het Kwade Rijk geworden door opzwepende berichten en
dat was nu net de hele bedoeling van de regering. Of regering-en want langs beide
kanten werd dit hele idee handig gebruikt om de eigen bevolking te doen werken.
Eigenlijk zijn het dus twee dezelfde systemen, gewoon met een andere naam. En je
zit in één van de twee en in welk je ook zit, je gelooft dat dat het beste van de twee is.
Net zoals twee voetbalploegen. Of je supportert voor het ene kamp, òf voor het
andere. De ‘andere’ wordt als een grote bedreiging gezien voor je geluk en daar hou
je niet van. Verdeel en heers en dien op in schaaltjes.
Akkoord, de Sovjet-Unie is zeker niet het Lieve Rijk en alle nare dingen die ze met
de mensen hebben uitgehaald doet inderdaad denken aan een Satanisch Rijk, maar
de andere kant gaat zeker en vast niet vrijuit en moet niet onderdoen.
Dus de mogelijkheid van een kernoorlog, uitgelokt uiteraard door de Russen, zat er
bij iedereen diep in in het westen en dat was altijd dé motivator om het beleid van de
regering, ook al was de hele bevolking het er niet mee eens, als een noodzakelijk
kwaad te aanvaarden. Jullie werden doodsbang gemaakt voor een allesvernietigende
kernoorlog en die angst zou jullie motiveren om je te verdedigen. Die verdediging
kost geld en iedereen zou daarom keihard beginnen werken om dat gefantaseerde
grapje te bekostigen. De Koude Oorlog was hét excuse om een hele hoogtechnologische industrie te bekostigen compleet met het Star-Wars-project en wat weet ik
nog allemaal voor waanzinnige zever. Kernraketten waren nodig om een eventuele
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aanval te beantwoorden, zoniet dan toch op z’n minst permanent te proberen te
ontmoedigen en af te wenden. Het moést gewoon, er was geen andere weg. Als het
aan de regering lag zou ze het ook liever anders zien en het geld gebruiken om hongerige kindjes te eten te geven, maar het was nu eenmaal niet anders. En met dit in
het achterhoofd kon iedereen aan de slag om de regering net datgene te geven wat
ze nodig hadden: geld en steun en goedkeuringen om hun geheime plannen te realiseren. De mensen moesten hen hun energie geven.
Want in werkelijkheid werd al dat geld en al die wapens en dat hele militaire apparaat
voor heel andere doeleinden gebruikt. In werkelijkheid moest dat allemaal dienen
om opstandige kolonies mores te leren en over een permanente militaire afschrikkingsmacht te beschikken die de ‘orde’ en de ‘vrede’ en de ‘stabiliteit’ in de wereld
weer kan herstellen als het nodig was. Maar met zo’n verhaal moet je natuurlijk niet
af komen bij de mensen. En de Russen deden net hetzelfde in hun eigen invloedssfeer hoor, wees maar gerust want het gaat hier helemaal niet enkel maar over de VS
of Europa alleen. Het gaat hier over een wereldmacht, die is opgesplitst in verschillende delen en die voor het grote publiek alleen maar elkaar lijken te bedreigen. Voor
de schijn en om iedereen goed bang te houden. Pas op, want anders wordt het oorlog!
Uiteraard werd er wel voor gezorgd dat de VS het Boze Rijk niet onmiddellijk aan
zou vallen (daar was ook helemaal geen reden toe net zoals er voor de Russen helemaal geen reden was om de VS aan te vallen), maar dat Rijk heeft wél een hele hoop
handlangertjes in de wereld. Landen die zogezegd communistisch zijn en wiens
grote baas de USSR is. Die landjes liggen zogezegd constant op de loer en aangezien ze de vijand vertegenwoordigen is het dus gerechtvaardigd om ze plat te bombarderen. Laat het nu toevallig zijn of niet, maar die landen zijn altijd blijkbaar de
landen waar de bevolking zo arm is als job, onder een tiranniek bewind leeft en waar
toevallig net op dat moment een volksopstand tegen de onmenselijke werkomstandigheden plaatsvind.
M. a. w. Nicaragua, El Salvador, Grenada, Vietnam. . . . . . Dus als er één of andere
onderdrukte schoftenbevolking het waagt om te protesteren en te ijveren voor
meer democratie en het wordt daarom aangevallen door de VS dan zal het grote
publiek wel om uitleg vragen. En dat was lange tijd altijd perfect te rechtvaardigen
als: communistische dreiging. Men verklaart dan trots op de televisie en in de kranten dat een Amerikaanse interventie nodig was omdat spionagesatelieten zogezegd
sterke aanwijzingen hadden gegeven dat zulke ‘communistische’ landen plannen
hadden om hun buurland (pro-westers natuurlijk) aan te vallen en waarmee weer
net op tijd was verijdeld dat het Rijk van de Russische Beer zich kon uitbreiden richting Verenigde Staten. Oef. Dan zal het grote publiek nog maar eens verontwaardigd worden over hoe de Russen toch in godsnaam zo slecht kunnen zijn en zal het
opgelucht ademhalen en al bij al de regering en uiteindelijk zichzelf dankbaar zijn
dat er nog net op tijd is gehandeld. Het volk zal dan keer op keer overtuigder worden van de ernst van de situatie en uiteindelijk onvoorwaardelijke steun geven. Het
is zoiets als een blanco cheque uitschrijven. Zo van: ’doe maar, jullie zullen het wel
het beste weten, zolang we maar met z’n allen veilig zijn en elke dag verder mogen
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zwoegen. ’ Dit, beste vrienden, is waarom jullie nog naïef zijn.
Jullie weten dit niet en ik vraag mij dikwijls af of jullie het wel willen weten. In
werkelijkheid zijn die landen evenmin ‘communistisch’ als dat mijn tante een man is.
Maar ze liggen ver weg, het zijn sowieso totalitaire regimes (dus de link met de
USSR is al snel gelegd terwijl het net de VS is die die regimes steunen en zelfs geïnstalleerd hebben) en dus moeten ze wel communistisch zijn. Meestal kom je maar
pas na een invasie te weten dat dat blijkbaar zo is. Daarvoor wist niemand het. Cuba
is ook ‘communistisch’, gewoon omdat Castro een meer rechtvaardiger Democratie kon instaleren, wat uiteindelijk niks met de Russen te maken heeft. Cuba wordt
dan ook op alle fronten zwaar tegengewerkt en heeft moeite om het hoofd maar net
boven water te houden. Maar als ze jullie vertellen dat het een rood land is, wie zijn
jullie dan om daaraan te twijfelen. De regering, met al haar kennis en materiaal en
geld zal het toch toch wel weten zeker? Soms wordt er ook ‘preventief ’ aangevallen
om het immer oprukkende Roder Leger in toom te houden.
Als er weer eens een opstandig land een lesje moest worden geleerd had men dikwijls zo’n sullige uitleg dat je je afvraagt waarom niemand zich daar serieuze vragen
rond stelt, wat alleen maar bewijst dat jullie in totale apathie en desinteresse verkeren. En dus in angst. Jullie willen dit liever niet zien, weten dat het gebeurt onder je
eigen ogen en ontkennen en kijken de andere kant op. Dat is veilig.
Neem vb het geval van Grenada. In 1983 dreigde er een gematigde sociale revolutie
tot stand te komen en dat moest je aan Washington geen twee keer zeggen dus:
Bombs away. Na de invasie van Grenada legde men het publiek uit dat, als de Sovjetunie West-Europa zou aanvallen, dan zou een communistisch en dus vijandig Grenada olietransporten van de Caraïben naar West-Europa kunnen tegenhouden
waardoor de VS niet meer in staat zouden zijn om hun belegerde bondgenoten te
verdedigen.
Grenada, heb je het al eens op de kaart bekeken? Het is, met alle respect, een prutseilandje van niks, net boven Venezuela. Het telt honderdduizend inwoners die. . .
muskaatnoten produceren. Hoe gaan die in ‘s hemelsnaam een supermacht tegenhouden? Door muskaatnoten in de weg te leggen? Ja, lach maar, maar met zulke
onzin komen ze constant af.
En jullie doen dan heel gewichtig, alsof je er iets van snapt: ’mmmmm. . . jaaaa. . .
daar zit wat in. ’ en voeren dan ingewikkelde toogdiscussies over het onderwerp die
totaal op niets slaan. Wat weten jullie van politiek? Niks. En dat weten ze want ze
zien erop toe dat dat zo blijft. En dan kunnen ze jullie alles op de mouw spelden wat
ze maar willen want voor hetzelfde geld zou het allemaal best wel eens kunnen dat
een eilandje de goede VS tegenhoud, dus waarom niet?
In het geval van Nicaragua was het van: ’als we ze dáár niet tegenhielden, dan zouden
‘ze’ spoedig aan de grens in Haarlingen,Texas staan op twee dagen rijden. ’ Bullshit.
Libië is een zelfde verhaal. Hier wordt jullie wijsgemaakt dat dat kleine weerloze
landje bevolkt wordt door baarlijke monsters en terroristen die op het punt staan de
wereld te overspoelen met hun geweld en dat alweer een handlanger is van de Grote
Boze. Kleine landjes kan je naar believen aanpakken, zelfs als ze niets gedaan hebben. Je stuurt er een knokploeg op af en timmert ze in elkaar. En dan maar pochen
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over hoezeer je wel voor wereldvrede en vrijheid en democratie bent. Over lafheid
gesproken. Wat een gepats. In 1986 bombardeerde de VS Tripoli, hoofdstad van
Libië, onder het mom van ‘ terroristische dreiging ’, het volk slikte het en smulde, en
uiteindelijk was de hele farce bedoeld om steun van de bevolking te krijgen voor
hulp aan de contra’s in Nicaragua, de opzetting van een interventiemacht in het
Midden-Oosten, Star-Wars of wat dan ook dat geld kost.
Er was altijd wel opluchting onder het volk na zo’n afwending van het gevaar maar
tegelijkertijd groeide de angst nog meer want hoe dan ook viel de VS zonder
schijnbaar aanwezige aanleiding één of ander land aan, een land dat het Rijk van de
Duivel vertegenwoordigd dus. . . de logische vraag was dan: ’Hoe gaat de SovjetUnie daar op reageren. . ?’ En iedereen houd dan zijn hart vast. O!O!O! Als ze het
maar niet in hun hoofdje halen om die aanval te beantwoorden door op die rode
knop te drukken want dan zijn we er allemaal aan. Als de Russen maar (laat ons
hopen) hun zelfbeheersing blijven behouden en het ons voor deze ene keer nog
eens vergeven. Asjeblieftdankuwelgod. Iedereen veronderstelde natuurlijk ook
logischerwijs dat de Russen door de mislukking nog woester zouden worden. En
daardoor zit de schrik er nog meer in, wat alleen maar op positief feestgejoel kan
onthaald worden door de elite.
Een gigantische hoeveelheid mensen, en zeker niet de gewone man alleen, is met
beide ogen open in de Koude Oorlog-val getrapt. Beeld je eens in hoeveel mensen
er in militaire kringen alleen al in dit sprookje moesten geloven. Denk je echt dat alle
officieren van zelfs al een zekere rang de ware toedracht van hun missies mochten
weten? Waarom zouden ze als ze ook kon wijs worden gemaakt dat de Rus maar
weer eens voor de deur staat. Dan zijn ze toch gemotiveerder want net als het volk
zullen ze ervan overtuigd zijn dat het leven van hen en van hun gezin op het spel
staat en er eigenlijk geen keuze is. Ooit van Top secret gehoord? ’ I’m sorry, sir, but
that information is classified!’ Wees gerust, velen van hen wisten dat ze een geheime
missie aan het uitvoeren waren maar kenden toch de ware reden niet. Ze wilden ze
ook niet echt weten want ze hadden vertrouwen in hun bazen en ze wilden maar één
ding: hun werk doen. En blijven doen. En het verhaal van de Russen klonk min of
meer aannemelijk dus daar ging ie dan.
Ik zeg het je, elke Amerikaanse Aktie vanaf de bolsjewistische revolutie in 1917 tot
en met het instorten van de sovjetunie eind jaren ‘80 kon men rechtvaardigen als:
Sovjetdreiging.
Vietnam was zogezegd ook communistisch. Waarom? Omdat het niet meer wou
gehoorzamen en rechtvaardigheid wilde. Dat is alles. Daarom was het in de ogen
van het westerse volk ok om er eens goed loos te gaan. De leugens die worden verteld zijn eigenlijk te gek om los te lopen. Officieel werd iedereen op tv verteld dat ze
Zuid-Vietnam ‘verdedigden’ tegen verder Rood Gevaar en het moesten bevrijden,
maar in feite werd het land gewoon grofweg ’aangevallen’. Weeral wierpen de VS
zich op als de Grote Wereldvredebrenger, de grote broer die over de wapens
beschikt en die in geval van spanning altijd de zwakken zal helpen terwijl het
gewoon niet meer dan Moordenaars zijn die in koelen bloede doden.
Maar zowel de Russische als de Amerikaanse top weten perfect welk spel ze aan het
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spelen zijn en waarom. Waarom denk je trouwens dat er een’ rode telefoon’, de
directe verbinding tussen de twee wereldleiders, bestond? De meest beveiligde telefoonlijn ter wereld, vrij van enig afluisteringsgevaar.
Om een wereldcrisis alsnog als laatste redmiddel op te lossen? Don’t be silly. Weet
je, als het ooit tot een zwaar treffen zou moeten komen, denk je dan niet dat dat al
lang geleden gebeurd zou zijn. Maar niks hoor. Nada. Ze mogen daar aan de top wel
een smerig spelletje spelen maar totaal gek zijn ze nu ook weer niet. Natuurlijk
waren ze zich er terdege van bewust dat als de ene zijn raketten afvuurt de andere
geen 2 minuten langer zal nalaten hetzelfde te doen. En wat voor zin heeft dat? Dan
is zowiezo alles in één klap verwoest en hou je helemaal niks meer over dus dat zou
niet al te slim zijn. Neen, de enige reden voor die dreiging was om iedereen bang te
houden. C’est tout.
Het is belangrijk dat je beseft dat de koude oorlog eigenlijk een stilzwijgende overeenkomst was tussen beide supermachten. Althans wist men dat tot op een bepaald
niveau in hogere kringen ook niet, maar op een nog hoger niveau was men zich daar
wel terdege van bewust. Vandaar ook dat nu wereldwijd uitkomt dat de Russische
geheime dienst compleet was geïnfiltreerd met dubbelspionnen. Andersom zat de
Amerikaanse inlichtingendienst vol met Russische spionnen. Denk je nu echt dat
dat allemaal niet geweten was? Vanuit een hoger niveau in die kringen werkten ze
eigenlijk gewoon samen. Daar gaat spionnage over. Maar als je dat niet weet lijkt het een
slechte James Bond film.
De Koude Oorlog hing decennia lang als een permanente dreiging in de lucht, als
een Zwaard van Damocles boven ieders hoofd. En waarvoor?
Er is nooit of te nimmer vanuit de top van beide landen de bedoeling geweest om
elkaar aan te vallen. Nooit. Waarom zouden ze? Dat zou zijn als de kip met de gouden eieren afslachten. Beide continenten hadden dezelfde belangen. Sterker nog,
tegen alle verwachtingen in, blijkt dat de top in de VS en de top in de USSR tot dezelfde families behoren. Maar dat mochten jullie niet weten.
Dus in het Westen ‘schijnen’ jullie in een vrije Democratie te leven maar er worden
jullie wel gigantische leugens verteld. En als ze over zulke grote zaken al liegen,
denk je dan niet dat ze over vanalles en nog wat hetzelfde doen? Zoals jullie wijsmaken dat je in een democratie leeft. Om politicus te zijn moet je sowieso een geraffineerde leugenaar zijn want anders blijf je niet overeind. Jullie worden zwaar geïndoctrineerd want als ze dat niet zouden doen, dan zouden jullie je in je leven wel met
andere dingen bezig houden dan met kopen en verkopen en ventielen produceren
en wie gaat er dan het vuile werk opknappen?Dan kunnen zij wel inpakken.
Om die hele leugenmachinerie te kunnen verkopen aan jullie is er ook een hele Leugenorganisatie voor nodig die die hele zever konstant in jullie kop ramt. En die
organisatie bedient zich van allerlei ‘termen’ die op het eerste gezicht heel goed lijken te zijn voor iedereen, heel onschuldig allemaal, maar bij nader onderzoek hebben ze een dubbele betekenis. De eerste is de officiële betekenis die iedereen wordt
geacht van buiten te kennen, diegene die je zorgvuldig in de officiële woordenboeken vindt. De tweede is de doctrinaire betekenis die de macht aanbelangt. Neem
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alleen nog maar het woordje ’vijand’. Onder vijand verstaan we meestal een andere,
heel agressieve persoon of groep die erop uit is om ons (staat en burger) het leven
zuur te maken. Altijd zijn zij de slechten en wij hebben nooit iets gedaan. Wij zijn de
onschuldigen die weerloos slachtoffer dreigen te worden van de andere die blijkbaar altijd in een waanzin verkeert. Een door en door slecht mens of groep. Maar er
is nooit een echte vijand geweest. Wat ze aan de top verstaan onder ’vijand’ is
gewoon datgene wat dreigt onder hun controle uit te komen. Ze zijn nooit zo bedreigend dat ze wel eens de VS zouden kunnen veroveren, maar ze zijn wel bedreigend genoeg om andere landen te inspireren hetzelfde te doen. En in die zin is dat
natuurlijk ‘een vijand’ die moet vernietigd worden. Het is maar hoe je ’t bekijkt.
‘Crisis van de democratie’ wil eigenlijk zeggen: Grote groeiende delen, meestal studenten en jeugdcultuur, die niet langer slaafs gehoorzamen aan de bevelen die door de
regering worden gegeven. Als grote delen van de bevolking niet meer willen gaan
werken of naar de oorlog willen omdat ze eindelijk de onzin ervan beginnen in te
zien, noemt men dat een ’Crisis ’. Tja.
‘Pacificatie’. Je zou denken dat het iets zou te maken hebben met vrede, maar neen
hoor, ’pacificatie’ is gewoon de officiële term die ze gebruiken als jullie weer eens
willen gaan massamoorden in een gebied. De ‘pacificatie’ van vb Vietnam.
‘Democratie’ wil zeggen dat iedereen zogezegd inspraak heeft en het gezicht van de
samenleving bepaalt. In werkelijkheid wil democratie zeggen: een systeem waarin
de elite, de bedrijfswereld en zakenkringen, de beslissingen neemt. Het (voet)volk
zeker niet. Zij mogen alleen maar ‘toe kijken’ maar zeker niet ‘deelnemen’. Het is de
bedoeling dat het volk gelooft dat zij de inspraak hebben. Dat is de misleiding. Het
mág de beslissingen van de elite goedkeuren (akkoord of niet akkoord) maar met
zaken waar ze niets mee te maken heeft, zoals het regeringsbeleid, daar moet ze buiten blijven. Maxwell Taylor, een ouwe rot in het vak ten tijde van de Kennedy-Regering zei het als volgt: ’De rol van het volk bestaat hieruit dat het net genoeg moet
weten om zijn plicht te kunnen doen en dat is het goedkeuren van beslissingen bij
verkiezingen. Meer hoeft het niet te weten. ’ Natuurlijk zullen veel mensen zeggen:
’so what? Wat is het probleem juist? Zo hoort het toch?’ My point exactly.
Leuk allemaal, hé? En jullie maar denken dat je meewerkt aan de wereld. Aan de
ondergang van de wereld werk je zeker wel mee, dat is een feit.
Nog een paar leuke termen zijn ‘vrije markt, vrij ondernemersschap en vrijhandel’. Iedereen mag zogezegd ondernemen en verkopen wat hij maar wil, maar in werkelijkheid
is het zo dat er door de regeringen, vooral VS, een gegarandeerde markt voor nutteloze produkten wordt ‘gecreeërd’. Dit gebeurt vooral door het militaire apparaat.
Dus pas wanneer iets kan verkocht worden mag de privé-sector het overnemen.
Men creeërt een markt, een publiek en men voert van te voren een hele propaganda
waarin de mensen wordt vertelt dat ze toch echt niet zonder dit of dat prul kunnen
leven en dat ze dat kost wat kost moeten hebben. Behoeftes worden zorgvuldig
gecreeërd. Maar niemand in de bedrijfswereld of de regering neemt ook maar één
seconde dat woordje’vrij’ ernstig en weet wat er werkelijk aan de hand is. Het gaat er
allemaal om jullie in de waan te laten.
Of nog: ‘nationaal belang ’. Nationaal belang is een begrip dat gewoonlijk wordt

264

1

gebruikt alsof het iets goeds is voor ons en iedereen wordt dan ook geacht dit zo te
zien. Een politieke aktie of een uitspraak dat in het ‘ nationale balang ‘ is, daar moet
iedereen zich goed bij voelen. In het algemeen wordt er onder verstaan: het belang
van de hele natie, het hele volk. Iedereen wordt verondersteld het nationale belang
te verdedigen en zich ervoor in te zetten. Maar in werkelijkheid is het niets anders
dan het belang van een machtige ondernemerselite. De zaken-en bedrijfswereld
dus. Het is heel misleidend om iedereen te doen geloven dat ze allemaal in het nationaal belang werken omdat iedereen dan zo denkt dat hij in z’n eigen belang werkt maar
uiteindelijk dient het enkel de staat. Niet de mens zelf.
Je wordt ook geacht tégen het ‘specifieke belang ‘ te zijn, want dat is zogezegd tégen het
volk en, het woord zegt het zelf, zou enkel specifieke groepen dienen, en dat willen
we niet.
Maar in werkelijkheid, en in de hoogste kringen wordt dat dan ook zo gezien, vertegenwoordigd het specifieke belang net vrouwen, armen, arbeiders, boeren, jongeren,
bejaarden, etnische minderheden. . . in feite de hele bevolking dus. Enkel het bedrijfsleven hoort niet in deze categorie thuis,en dat klopt als een bus want het bedrijfsleven is,
in de ogen van de politici dan toch, het nationale belang.
Even samengevat: Iedereen leeft in de veronderstelling dat het nationale belang de
bevolking dient en dat het specifieke belang de bedrijfswereld is en daar ben je natuurlijk tegen want dat zijn zogezegd aasgieren die weinig steun verdienen. In de eerste
plaats gaat het zogezegd om het volk, en het kan niet zo zijn dat bedrijven belangrijker
worden dan mensen. Maar uiteindelijk zijn de zaken net omgedraaid. Aan de top is de
bevolking het ‘specifieke belang’ (en dus ondergeschikt) en is het bedrijfsleven het
‘nationale belang’ en dus number one. Klein verschil in zienswijze. Maar als ze dat morgen open en bloot op CNN zouden verklaren is het morgen revolutie natuurlijk.
Iedereen loopt als gehypnotiseerd rond. Als één of ander religieus dogma loopt
iedereen in koor te kakelen: ’ WE MOETEN HET NATIONAAL BELANG
VERDEDIGEN. WE MOETEN HET NATIONAAL BELANG DIENEN. ’
Zonder ooit te beseffen wat je nu eigenlijk juist zegt.
In Amerika heb je maar twee partijen. De Democraten en de Republikeinen. Met de
verkiezingen van vb zowel 1980 als in 1984 in de VS werden de Democraten afgeschilderd als de partij van de specifieke belangen. Tegen de bevolking dus zogezegd.
De Republikeinen waren open en bloot vòòr het nationale belang, wat een goeie
zaak moest zijn. Iedereen wist dat hij ‘tegen’ de specifieke belangen moest zijn want
dat was slecht, dus stemde iedereen met de glimlach op de Republikeinen en was de
regering Reagan een feit. Uiteraard behartigen de Republikeinen als vanouds de
belangen van de machtige elite, het bedrijfsleven, maar dat weet amper iemand. Ze
doen gewoon alsof het niet zo is. Leugens á gogo.
Eigenlijk is dit allemaal niets nieuws maar toch blijven jullie er allemaal intrappen.
Dus iedereen is eigenlijk tégen zichzelf en vòòr het bedrijfsleven terwijl ze denken
dat het net andersom is. Hypnose.
Maak je maar geen illusies, zowel de Democraten als de Republikeinen dienen in de
grond dezelfde belangen hoor. Het is helemaal niet zo dat de ene de ene keer de
goeie is en de andere de andere keer de slechte. Het is gewoon weer een heel effec-
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tieve illusie om je te laten denken dat er verschil is, want daardoor worden jullie, zoals
het een goeie democratie betaamt, in de waan gelaten dat je een keuze hebt en dat
jouw stem van doorslaggevend belang kan zijn. Zappa zei het eens zo: ’De keuze tussen democraten en republikeinen is zoiets als kiezen tussen tweedledee en tweedledum. Tussen
tenenkaas en neuskeutels. ’ Denk je echt dat een wereldmacht zich zou opsplitsen?
Denk je echt dat er plaats is voor een oppositie? Welk doel zou dát dienen terwijl het
de bedoeling is dat de macht altijd maar sterker en effectiever moet worden? De ene
vier jaar wel en de andere vier niet? No way. Geld is geld en er staat echt te veel op
het spel. De macht is al sinds mensenheugenis een harde uiterst stabiele kern die
geen millimeter van haar doel afwijkt. Daarom is ze de macht. En daarrond wordt
een hele ring van keuzemogelijkheden gecreeërd om jullie, het volk, te misleiden en
te doen denken dat je daar wat mee aan kan veranderen en de dingen echt beter
maken. Nice try. En zo denken jullie dat je in een democratie leeft, in een vrije
samenleving, maar als je ooit maar een minuut zou kunnen rondlopen op écht vrije
planeten dan zou je wel anders piepen. Vrije werelden hebben geen, ik herhaal: géén
politiemacht. Geen douane en geen controles en verplichtingen om wat voor reden
dan ook. Als je denkt dat dat vrijheid is dan ben je dus zwaar geïndoctrineerd en ben
je duisternis. Dát vrijheid noemen is het begrip verkrachten en misbruiken. Om je
er even aan te herinneren, maar echte vrijheid is: Niks moet en alles mag. Ik respecteer jou en jij respecteert mij. Je laat elkaar met rust en je leeft om jezelf te ontwikkelen en uit te drukken en te genieten en er mee voor te zorgen dat iedereen geniet. En
als iemand niet geniet vraag je: ’Is er wat? Kan ik je soms met iets helpen?’ Dat is een
gulden regel die je nooit breekt.
De Aarde een vrije wereld? Laat me niet lachen. De Aarde is een soort van strafkolonie, een gevangenis waar iedereen ervan wordt overtuigd dat ze vrij zijn. Je MOET
hier gewoon van ‘s morgens tot ‘s avonds vanalles doen. Je moet je constant verantwoorden en voor elke scheet is een papier nodig. Je moet bang zijn van vanalles en
van iedereen en steeds is er wel een nieuwe verontrustende trend. Noem je dat vrijheid? Ik noem dat angst voor de vrijheid.
Neem van mij aan dat, hoewel je op vele partijen kan stemmen (in andere landen
dan de VS dan toch), de uiteindelijke beslissingen allang op voorhand bedisseld en
bepaald zijn door diegenen die het geld en de macht en de belangen hebben, dus
maak je maar niets meer wijs. Stemmen voor partij zus of voor partij zo is zoiets als
stemmen op rover 3 of rover 32 van Ali Baba en zijn kliek, die zich voor de geleghenheid hebben verkleed als engeltjes. Wat maakt het nou in godsnaam uit? Denk je
nu echt dat een wereldmacht die opstandige kolonies wegbombardeerd omdat dat
hun belangen in het gedrang brengt wél een ‘risico’ wil nemen door hun macht uit
handen te laten glippen door zoiets als ‘verkiezingen’? Denk je nu écht dat dé elite
bij verkiezingen, waar ook ter wereld, op het puntje van zijn stoel aan de televisie zit
gekluisterd? Zo van: ’O, ik hoop echt dat we er nog even mee door kunnen gaan,
want anders, als die partijen die rechtvaardige democratieën willen installeren winnen, dan is ons spelletje wel uit. Laat ons hopen dat het deze keer weer lukt. ’ We zitten hier niet in een zaterdagavondspelprogramma waar de beste en slimste wint,
hoor. Blijkbaar geloven jullie dat wel allemaal en dat is het werk van indoctrinatie.
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Daarom zijn jullie ook altijd zo blij als die of die heeft gewonnen, want dan, ja dan,
gaat alles eindelijk beter worden. Het is heel naïef om in die dingen te blijven geloven.
Brengen verkiezingen en andere programmapunten dan geen veranderingen? O
jawel, maar aangezien de Aarde een werkkolonie is, gaan die nooit over: ’zullen we
ermee stoppen met de onderdrukking, of niet?’ Nee, veeleer gaan ze over verbetering van de werkomstandigheden. Het gaat over de lotsverbetering van de gevangenen en hun omgeving. En dat dient uiteindelijk dan toch nog altijd dat systeem.
Maar dat maakt nog niet dat ze vrij zijn. In echte gevangenissen voeren cipiers toch
ook geen akties om die arme gevangenen vrij te krijgen? Iedereen weet: dit is een
gevangenis en die mensen daar in hun plunje zijn de hoofdrolspelers die het allemaal mogelijk maken. Verkiezingen gaan altijd over een effectiever besturen van de
gevangenis. Het is eerder in de trant van: ’Zullen we een koekjesautomaat instaleren
en zo ja, waar en wanneer? En zullen we ze laten betalen voor kost en inwoon of
geven we ze te eten? (wat een vraag). ’ Daar gaan verkiezingen eigenlijk over. Over
of we het werkkamp niet wat fleuriger kunnen maken door misschien volgend jaar
de muren eens in het roze te verven. Dat zal zeker de werksfeer bevorderen. Het
programmapunt van partijen gaat nooit over: ’Jongens, vanaf nu moet je niks meer.
De politie bestaat niet meer en de regering, dat was maar om te lachen hoor, die
bestaat vanaf nu ook niet meer want we hebben er schoon genoeg van. Van nu af
aan kan voor mijn part iedereen de hele dag met een joint in de zon liggen en open
en bloot de sterren van de hemel vrijen. Wat heb ik eigenlijk over jullie te zeggen en
wat zit ik hier nog te kletsen? Let ’s go! ’
Een regering doet wat ze moet doen: Regeren. En dat is altijd over mensen en met
een bepaald doel voor ogen. Dat is wat regeren per definitie wil zeggen. Het is
gewoon de ‘organisatie’ van de bewerkstelliging van dat doel en die moet jullie er
onder andere van weerhouden dat je te weten komt wát dat doel juist is, want dan
zul je waarschijnlijk helemaal niet meer mee willen doen. Maar ach, regeringen en
politiek hebben natuurlijk ook nooit de ambitie gehad om je leven aangenaam te
maken en je te bevrijden. Dat is dé grote misleiding. Zij pretenderen dat nochtans
wel te doen. En jullie geloven dat dan ook. Daarom hebben jullie er zoveel geloof
in. Maar daarom worden jullie er ook keer op keer weer in teleurgesteld omdat regeringen niet iets kunnen waarmaken wat in wezen niet haar taak is. Nooit geweest.
Regeringen kunnen jou niet bevrijden. Dat is iets wat je enkel zelf kan. Dat is het ‘m
nu juist. En omdat je het nalaat dat te doen, maakt de regering van de wereld daar
dankbaar gebruik van. Als je te bang bent wordt je gegrepen(of wat positiever
gezien: opgevangen) door het systeem zodat je toch ergens mee bezig kan zijn. Het
is het principe van: Zij die bewust hebben gekozen voor vrijheid beleven dat dan
natuurlijk ook in het leven en diegenen die daar niet voor durven kiezen zijn gevangenen van het systeem. Dat spreekt elkaar niet tegen. Ofwel ben je vrij ofwel niet.
To be or not to be.
Die misleidende termen zijn letterlijk gecreeërd door de public relations-industrie
om jullie te misleiden en je in de waan te houden en het is uiteindelijk, wat eigenlijk
de essentie is van wat ik wil zeggen, net hetzelfde als wat er in Nazi-Duitsland of in de
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USSR werd gezegd. Shock. Het is op dezelfde leest geschoeid en het dient allemaal
hetzelfde doel maar alleen wordt de bevolking in de Westerse wereld wijsgemaakt
dat ze vrijer zijn dan ergens anders. En dat geloven jullie allemaal, gewoon alleen al
maar omdat er veel meer welvaart is en de mogelijkheid er is om te klimmen op de
sociale ladder en status te verwerven. Er is zogezegd democratie, er is zogezegd
vrije markt en vrije verkiezingen. Dat is jullie idee van vrijheid.
Je kan er zeker van zijn dat alles waar officieel het woordje ‘vrij’ in voorkomt, eigenlijk net het tegenovergestelde wil betekenen. Ze willen jullie maar wat graag laten
geloven dat het hele systeem van controle, overheersing en militaire agressie eigenlijk een soort van ‘vrijheid’ is die je nodig hebt. Het is gewoon allemaal propaganda.
Jullie zien ook alles los van elkaar. O-p-g-e-s-p-l-i-t-s-t. Jullie denken blijkbaar allemaal dat het bedrijfleven en de commercie één ding is en dat de overheid, de basis
van de samenleving, een ander ding is. Jullie hebben het naïeve geloof dat de regering eerder jullie kant zal kiezen dan de kant van het grote geld. Jullie veronderstellen allemaal heel goedgelovig dat ze voor jullie moeten en zullen zorgen. Big mistake. Niemand moet jou verzorgen en het wordt maar eens tijd om dat in te zien want
anders blijven jullie met de duim in de mond aan de tiet van de overheid hangen en
daar zijn jullie stilletjesaan toch te groot voor geworden. Als je dit simpele feit niet
wil aannemen, hoe wil je dan in godsnaam de eeuwigheid gaan verkennen? Begin nu
eens eindelijk te beseffen dat de regeringen geen ene zier om jullie welzijn geven.
Nada. Zip. Algemeen geluk is gewoon geen agendapunt. Waarom zouden ze ook?
Ze geven in de eerste plaats geen barst om zichzelf, laat staan dat ze ermee in zouden zitten dat jullie het goed hebben. O, de afzonderlijke leden geven wel om zichzelf als je het over hun ‘ikje’ hebt. Hun ego. Dat is wel nummmer 1. Alles voor zich,
totaal egoïstisch. Maar dat is anders dan écht jezelf respecteren en liefhebben. Als je
die logika volgt is het niet zo’n verassing dat jullie ze geen lap kan schelen. Kijk maar
naar hoe je zelf bent. Als jij ook al niet volledig vrij en onafhankelijk durft zijn ben je
toch ook niet gelukkig? Net zoals zij. En dan zal je altijd eerst instinctief met overleven bezig zijn en dat wil per definitie zeggen: De ‘andere’ is de vijand en die moet
het liefst vernietigd worden zoniet dan toch misleid omdat die zogezegd verantwoordelijk is voor jou ongeluk en daarom zijn leugens gerechtvaardigd, al was het
maar om het vege lijf te redden. Als je in de eerste plaats niet gelukkig bent geef je
ook niet om anderen. Zo werkt dat. En aan de top is dat niet anders. Moesten ze wel
met jullie inzitten, moesten ze wel constant en overal het beste met jullie voorhebben, waarom worden jullie dan dagdagelijks, jaar in jaar uit gepest met wetten en
regeltjes waar iedereen toch het schijt aan heeft? Voor het welzijn van de wereld,
zeker? Right. Vrienden pesten elkaar niet met zulke onzin en iemand anders wetten
opleggen en doen gehoorzamen of anders. . . is niet wat ik liefde noem. Is dat
‘respect’? Ik noem dat intimidatie en overheersing. Wake up, motherfuckers! De
overheid is het bedrijfsleven. Sterker nog, het bedrijfsleven dicteert de overheid.
Overal ter wereld. Het staat er in dienst van en het is niet meer dan een effectieve
‘organisatie’ om hun agenda uit te voeren. Maar het is heel effectief om jullie te
doen geloven dat het allemaal net andersom is. Zo zullen jullie nietsvermoedend
braaf meewerken aan iets waar je de ballen van snapt en met een compleet naïef
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vertrouwen. Door die hele verdraaïng van de werkelijkheid wordt alles wel heel verwarrend gemaakt in de wereld en als je zo eens rondom je heen kijkt zie je dat ik niet
lieg. De wereld is op het moment heel verwarrend, om niet te zeggen totaly fucked
up, en dat komt heus wel érgens door, hoor. Besef dat het allemaal in stand wordt
gehouden want anders, als er geen systeem zou zijn, zou de wereld zijn zoals hij
werkelijk is: Perfect.
Weet je wat zo raar is? Jullie zijn allemaal massaal beginnen doen alsof je datgene
bent wat je dagelijks om je heen ziet en waar je in leeft, nl. een voorgeprogrammeerde robot, een machine, een systeem dat volgens logische rationele wetten moet
gehoorzamen. Weet je dan niet meer wat je werkelijk bent? Je bent een dier, hoor.
En dat bedoel ik met het grootste respect. Let wel: een dier, geen beest. Zoveel verschil je niet van datgene wat jullie’dieren’ noemen. In feite niets. Alleen zijn jullie je
gaan kleden en je anders gaan beginnen gedragen. 1grote ontkenning van je aard.
Jullie lopen erbij als aangeklede apen en ‘naakt’ over straat rondlopen verdient volgens jullie de kogel. Dat is zogezegd onbeschaafd en onbeleefd maar je weet toch
dat dat enkel maar een excuse is om niet toe te moeten geven dat je je schaamt voor
jezelf. Dat is nog zoiets dat jullie is aangepraat. Dat je je moet schamen voor je
lichaam. Alsof je niet mooi genoeg bent. Het is het mooiste wat er is maar jullie durven het amper laten zien en vaardigen daarom maar allerlei wetjes uit om dat te
rechtvaardigen. Kom, wees niet bang en trek uit die kleren, en leer je kinderen dat ze
zich mogen tonen en dat ze hun lichaam moeten respecteren en liefhebben. Dan zal
je het alcoholgebruik en de sigarettenverkoop wel pijlsnel zien dalen, wees gerust,
want dan weten ze dat je er niets mag instoppen wat het schade toebrengt. Al die
schaamte leidt tot frustratie en dat leidt dan weer naar sexueel misbruik. Wees open
en bloot met je kinderen en stop ermee om geheimen voor elkaar te hebben en alles
te willen wegstoppen en ontkennen wat hangt of staat want dat is de reden waarom
je zo’n gekke en uiterst preutse maatschappij als deze krijgt. Maar jullie hebben zo
weinig zelfrespect dat het je gewoon niet kan schelen of je jezelf naar de verdoemenis helpt of niet. En dat trekt zich door in zowat alles. Werk, relaties en dat heeft
natuurlijk allemaal z’n consequenties.
Het moet maar eens gezegd worden aangezien ik denk dat jullie het zelf niet beseffen. Maar jullie zijn eigenlijk zo onvriendelijk. Zo koud. Je ziet amper nog een echte
gulle oprechte lach. O,voor de schijn niet natuurlijk. En voor de commercie willen
jullie ook altijd wel die ellendige smile opzetten. Maar zodra je door dat dunne
schijnlaagje kan doorzien, zie je iets heel anders. Als je maar één seconde weigert
om het schone schijnspel mee te spelen en je even de waarheid laat voelen, donderd
alles als een kaarten huisje naar beneden en ben je de boeman. Tja, wat wil je?Als
jullie per sé je aard willen ontkennen dan kan er uiteraard van vreugde geen sprake
zijn. En dan maar klagen en het minste geringste persoonlijk nemen. Politiemensen
kicken zo op hun belachelijke machtsspelletjes dat, als je i. p. v. braaf ja knikt voor
de verandering eens zegt: ’neen, dat doe ik niet, punt uit!’, ze dan automatisch
geneigd zijn om dat als een persoonlijke belediging te bezien. Dan ben je enorm
arrogant. Komaan maat, wordt eens wakker. Uniformen en de macht in het algemeen zijn sowieso heel onzekere mensen die niets maar dan ook totaal niets over hun
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ware aard kennen. Blijkbaar. Zou dat wel zo zijn, dan zouden ze op een natuurlijke
manier en geheel spontane wijze walgen van hun uniform en hun intimidaties. En
die onzekerheid verbergen ze heel goed achter dat uniform en gaan zich voordoen
als God de vader waar iedereen aan moet gehoorzamen. Het is een heel normale
tegenreactie van onzekere mensen om heel veel aandacht te trekken en met groot
machtsvertoon en zweet-onder-de-oksels-armen als een blaaskaak rond te lopen en
bijna constant achterover te vallen van je eigen geweldigheid. Op den duur ga je het
nog zelf geloven ook. Wat een ego. En iedereen trapt daar dan nog in ook want de
mensen zijn in het algemeen ook niet zeker van zichzelf natuurlijk en laten door
anderen over zich heen lopen, het is gewoon een kwestie van wie het hardst kan roepen en met hoeveel je bent. De wet van de sterkste geldt op jullie planeet en toch
blijven jullie dat ‘beschaving’ noemen. Weer zo’n p. r. term. Alles waar grote onzekerheid over bestaat moet blijkbaar een officiële term hebben zodanig dat iedereen
het goed weet: ’Dit moet de ‘beschaving’ zijn. Echte integriteit en liefde hoeft niet
verklaart of verkocht te worden hoor, dat is het ‘m nu juist. Daar hou je je mond
over en doe je gewoon. Dat kent iedereen zowiezo wel. Het is allemaal zo’n Las
Vegasshow, maar niemand ziet dat blijkbaar.
Aan alle politie-en legeruniformen ter wereld: Vergeet niet dat jullie in wezen geen
reet te zeggen hebben over wie dan ook. Ik niet aan jou en jij niet aan mij. Iedereen
is gelijk hoor, en jullie weten het maar al te goed maar jullie durven niet jezelf te zijn
en zelf je eigen leven te leiden en zitten dus vast aan een systeem en doen zo alsof
jullie de machtigen der Aarde zijn, terwijl jullie zo net je zwakheid tonen. Dit alles
onder het mom van de wereld veilig te houden. Dit is niet jullie ware kracht en intelligentie. En als jullie onzeker en bang over het leven zijn, verberg en ontken dat dan
niet en doe niet heel gewichtig alsof je iets weet, want dat is zo belachelijk. Je kan
misschien veel mensen bedotten maar zeker niet alle mensen. Vergeet niet dat er op
Aarde ook een hele hoop ‘wakkeren’ rondlopen die los door jullie pantsertje heen
zien. En dat weten jullie ook maar al te goed,toch blijf je keer op keer ontkennen
wie je werkelijk bent. Wij zien jullie en wij zien bange onzekere mensen die onzin
uitkramen wat kant noch wal raakt. ’T is maar dat je weet dat we ‘t weten. Dus doe er
iets aan.
De Aarde is een dierenplaneet. En om er op rond te lopen moet je ook als een dier
geboren worden. Maar wat ‘dieren’ zijn, zijn gewoon wezens. Magische (heb je al die
vormen al eens bekeken? Net Alice in Wonderland) fabelachtige wezens die kunnen
denken, voelen bewegen, praten, liefhebben. . . . ’zijn’. En er is op dit moment een
relatief kleine groep dieren die ooit in een waanzin zijn geschoten en de rest van de
dierenwereld wilden domineren. Ze bouwden grote technosteden op en ontwierpen een systeem dat hen moest dienen. Net ‘Animal farm’ van George Orwell. Er is
ongelooflijk veel geheim gehouden en dus is er ook nog onvoorstelbaar veel mogelijk. De meeste dieren zijn hun geheugen verloren, ook al denken ze van niet, en
weten niet meer dat ze dieren zijn. Compleet tuureluut. Iedereen probeert iets te
zijn wat het in wezen helemaal niet is en nooit kan zijn en zelfs wil zijn en dus past
het ook niet al te goed. Het is één groot circus langs de ene kant maar langs de andere kant moeten jullie ook goed beseffen dat we allemaal hier en nu in een prachtig
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modern sprookje leven. Of je nu in de MacDonalds de hele dag burgers staat om te
flippen of je bent zoiets als een rechter die andere dieren naar de electrische stoel
stuurt bzzzzzt aaaargggh! omdat hij meent dat hij dat mag, of je bestuurt een straaljager of je bent een kunstenaar of weet ik veel wat, het is en blijft één geheel, één groot
dierensprookje. Als je dat kan beseffen, dan ben je al een heel eind verder en begin je
min of meer te weten wie en waar en waarom je bent. Moest dit hele verhaal in een
kinderboekvorm worden gegoten, met leuke illustraties en zo erbij, het zou nogal verkopen op andere planeten en andere beschavingen. En weet je, dat is ook werkelijk zo
het geval. Op andere plaatsen word de beroemde legende van de Aarde aan het haardvuur vertelt en kinderen trekken grote ogen bij het aanhoren van jullie wonderlijke
avonturen. Zelfs het einde, wat jullie nog niet kennen, wordt verteld omdat ze daar al
de toekomst kennen. Ik zei je al, tijd is relatief en alles bestaat in het nu en het is eigenlijk alleen maar een kwestie van ‘plaats’ in het tijd-ruimte continüum. Een paar passages verder gebladerd in ’Het Grote Boek’ en je weet wat er gebeurt. Simpel
Enfinsoitanyway, het ging over de familie van duisternis en de regeringen van de
Aarde.
Propaganda
Natuurlijk moet iedereen er dagdagelijks aan herinnerd worden hoe iedereen moet
leven en wat er wordt bedoeld met bepaalde termen. Nog voor je een eigen wil en
visie hebt ontwikkeld als jongelingk is het belangrijk dat je al weet hoe het er hier in
de wereld aan toe gaat zodanig dat dát toch alvast is opgelost voor je. Graag gedaan.
Er is dus een hele organisatie dag en nacht mee bezig om deze taak te vervullen en
ervoor zorgt dat niemand iets mist van de bedoeling. Je kent ze goed. Het zijn de
Media, de scholen en Universiteiten, de Academische wereld. . .
Op het eerste gezicht zijn het heel respectabele en sociaal aanvaarde instituten.
Waarom denk je dat zo’n akelige dingen bestaan? Om de kennis uit te breiden?
Gedeeltelijk waar, maar het hangt er maar van af over welke kennis we het hier juist
hebben, niet? Als je grootse plannen hebt als elite, dan moet je van aanpakken
weten. En van organiseren. Het is belangrijk dat iedereen dezelfde kant op waait en
steeds hetzelfde liedje zingt want anders kom je natuurlijk nergens. In de tweede
wereldoorlog had je in Duitsland ook zo’n enorm propaganda-systeem dat de heldendaden van Hitler aan het volk bekend moest maken om iedereen in de juiste
stemming te krijgen. Het deed er ook totaal niet toe of het juist was wat er gebeurde
of niet, meestal werden er groffe leugens verkocht (wat eigenlijk een algemeen
trekje is van zo’n systemen), maar als je maar genoeg datgene vertelt waar iedereen
in moet geloven dan zul je al snel prachtige resultaten krijgen. Beloof ze de hemel
op Aarde en vooral dat JIJ daarvoor gaat zorgen. Iedereen zal dan in jou de nieuwe
messias zien, zal je onvoorwaardelijk steunen in al je initiatieven en dan kan je verder lekker je zin doen. Dat noemt men ‘hersenspoeling’.
Heden ten dage is hersenspoeling van de wereldbevolking een superbelangrijk en
volwassen geworden wapen in de strijd om het behoud van de wereldcontrole. Ik
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zeg wel ’behoud’, want daar gaat het ‘m om. De wereld is allang veroverd door de
machthebbers, maar aangezien we in zulke veranderende tijden leven voelt de
macht natuurlijk ook allang dat er iets in de lucht hangt. En dat beangstigd ze zodanig dat ze alles in het werk stelt om de oude waarden en normen te blijven behouden.
De media zijn natuurlijk de grote televisiestations en de grote krantenconcerns. Het
zijn hoe dan ook grote bedrijven die op hun beurt nog eens een onderdeel zijn van
nog grotere reuzebedrijven. Top of the tops. En aangezien het hier om groot geld
gaat kan het uiteindelijk toch ook niet echt een verassing zijn dat die media de belangen van de elite moeten dienen. De elite waar zij uiteindelijk ook deel van uitmaken.
Als je zo eens gaat napluizen wie waar bijhoort kom je toch al snel tot de conclusie
dat het niet anders kan dan dat er een heel eng beeld van de wereld aan de wereld
wordt verkocht en met de bedoeling om iedereen warm te houden voor de Westerse
way of life. Dat is de bedoeling van de media: ervoor te zorgen dat iedereen met de
juiste informatie in de kop rondloopt en te vermijden dat de mensen gaan vergeten
waar het allemaal om gaat, te vermijden dat de mensen ook maar iets van de échte
wereld gaan begrijpen. Dus wat er werkelijk gebeurt wordt dikwijls, zoniet altijd,
voor het gemak vergeten en in de plaats daarvan worden daar heel andere verhalen
over verteld. Onthoud dat als er veel geld en belangen in het spel zijn de waarheid er
eigenlijk niet toe doet. En iedereen weet dat ergens wel maar toch slikken jullie
dagelijks al die troep. Alsof het een ontspannende soap is waar je aan verslaafd
bent. Alle officiële grote kranten en televisiestations ter wereld zijn allemaal in handen van de machtigen der Aarde en dat is uiteindelijk één kliek. Dus ze kunnen jullie
vanalles wijsmaken, zeker als het om het bombarderderen van bepaalde landen
gaat. Over de oorlog in Vietnam moest ook iedereen aan het thuisfront denken dat
het allemaal vlotjes en prachtig vooruit ging. Maar in werkelijkheid was dat wel
anders. De reden was om te beginnen al zwaar verkeerd, maar naarmate de oorlog
zich uitbreidde in heel Indochina begonnen ook veel stemmen onder de elite op te
gaan dat het uit de hand aan het lopen was en dat het allemaal veel te veel geld aan
het kosten was. De CIA en Washington wisten wel beter dan dat het van een leien
dakje ging. Maar dat mocht de bevolking niet weten.
In kranten wordt ook altijd wel één of andere bullshit reden gegeven (die door de
machthebbers is gedicteerd) waarom vb arbeiders in ontwikkelingslanden geen
gelijke rechten kunnen hebben. Het zou dan zogezegd niet goed zijn voor zo’n land
en als het wil blijven meetellen in de wereldeconomie zal er een hardere inspanning
worden gevraagd en kan er geen sprake zijn van meer rechten, enz. enz. . Allemaal
zever. In werkelijkheid is het zowiezo geen goeie zaak voor arbeiders dat ze te veel
rechten krijgen. Wérken moeten ze. Maar al die onzin spelden ze jullie op de mouw
om er maar een uitleg aan te geven zodanig dat jullie zouden zeggen:
’mmmmmh. . ja. . . zit wat in!’ En zo gaat dat over alle dingen die de rijken aanbelangen. Zo werkt dat. De uitleg, die altijd leugens moet rechtvaardigen en rechtzetten is
altijd zoiets als zeggen: ’Het is goed weer. Waarom? Wel, daar is een goeie verklaring
voor, Ted. Deze keer is het omdat de zon schijnt en de lucht blauw is. ’ Ja, dat weten
we nu ook wel maar toch is het dat soort van verklaringen waar het om gaat. Het
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doet er ook niet toe, jullie weten toch te weinig en jullie zijn toch te naïef dus als je
maar veel woorden gebruikt, en godje weet dat politici graag veel woorden gebruiken om gebakken lucht te verkopen, kom je altijd wel weg met de grofste leugen.
Het voorbeeldje van het goeie weer en de schijnende zon is natuurlijk heel simpel,
maar als het om zaken gaat waar jullie het fijne niet van mogen weten zijn de verklaringen van dezelfde aard, alleen veel ingewikkelder en overtuigender gemaakt voor
de leek. Leugens en moorden zijn gewoonweg niet te rechtvaardigen en daarom
wordt er ook zoveel tralala rond verkocht. Om jullie steun te blijven behouden. Het
grootste deel van de bevolking is altijd tegen kernbewapening en het militaire apparaat. Dus ze zijn het helemaal niet eens met het regeringsbeleid. En niemand zal het
in wezen, nooit (want dat is de aard van de ziel), goed vinden als er mensen worden
gebombardeerd. Maar de regering zegt: ’jaja, natuurlijk. En wij ook niet. Maar in dit
geval kòn het gewoon niet anders want de democratie werd daar aan de andere kant
van de wereld bedreigd en we moesten toch iets doen en tralala en blablabla’. Aangezien de wijsheid van de ziel in jullie wereld in ballingschap leeft en de domheid,
onwil, illusie en angst heersen zal de stem van de ziel, het gevoel van de waarheid,
het mededogen, worden genegeerd zolang er maar genoeg drogredenen worden
verzonnen en waar iedereen totaal van wordt geïndoctrineerd. En dan gaat dat een
geheel eigen leven leiden en op den duur weet niemand nog wat boven en onder is.
Je zal nooit of te nimmer grote debatten over de waarheid, de liefde, horen in zogenaamde ‘kwaliteitskranten’ en televisiestations en die dwars ingaan tegen de gangbare uitleg, het gangbare wereldbeeld dat jullie dagelijks moeten doorslikken als
pap. Dat wordt gewoonweg niet toegestaan en daar wordt heel nauwlettend op toegezien want er staat te veel op het spel. Iedereen papegaait altijd maar alles na van
elkaar zonder ooit maar eens zijn gezonde verstand, zijn hart aan het woord te laten.
Want dan zou je zeggen: ’Bombarderen van Afghanistan? No fuckin’ way, Ted. Dat
doé je gewoon niet. Om geen enkele reden. Punt uit. Je vermoordt geen mensen.
Het interesseert me zelfs niet wat ze hebben gedaan. Je bent totaal fout bezig Mr.
Presidentje. ’ Zoveel hart hebben jullie gewoon niet. Het spijt me. Deze simpele
dingen weten jullie allemaal en toch besluiten jullie massaal om dat maar te vergeten, te negeren en toe te staan. Dat is het bewijs dat de indoctrinatie een feit is en
heel goed werkt. Schandelijk. Toch, het kan niet anders, vermoeden jullie dat de
regeringen niet helemaal zuiver op de graad zijn. Dat is intuïtie en die windt er nooit
doekjes om, maar ze wordt amper gevolgd omdat het propaganda-machien veel te
hard aanstaat. De stem van de ziel wordt constant overdonderd door luid gezwets,
dag en nacht. En dat is zowat het enige wat het kan doen. Hard lullen. BLABLABLABLABLABLABLA. Alomtegenwoordig gezeik in de vorm van nieuwsberichten en reklame (op straat, in winkels, op radio, tv, op internet. . . overal. ) Dit is
enorm misleidend en storend en hypnotiserend. Het is hetzelfde principe dat onzekere mensen gebruiken. Die moeten ook altijd konstant veel en luid over zichzelf
kletsen om toch maar hun gebrek aan inzicht in het leven te verbergen en om interessant over te komen, zodat iedereen zegt: ’waaaauw. Dat is een interessanterik,
zeg! Die wil ik’. Dat laatste is altijd zijn doel: applaus, goedkeuring van anderen.
Geliefd en gewild zijn. De echte waarheid, daar moet je niets voor zeggen want die
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spreekt gewoon altijd voor zich. Je doodt niet. Geen mens en geen dier. Maar het
zijn de leugens die altijd één of andere uitleg nodig hebben. Weet je wat jullie allemaal hebben? Kennis en wijsheid over alles. Weet je wat jullie allemaal missen?
Cojonés. Guts. Ballen om er uit te stappen en om ‘NEEN’ te zeggen.
De media baseren zich altijd op regeringsverklaringen en schrijven netjes neer wat
de top hen dicteert en ze geven oorlogen altijd weer zoals ze door Washington,
Parijs of Moskou willen dat hij gezien wordt. De Golfoorlog was daar wel een
prachtig staaltje van. Het was bijna een soap en CNN was er om constant ‘HOERA
VOOR HET THUISFRONT!’ te roepen en iedereen te motiveren hetzelfde te
doen terwijl in werkelijkheid een arme bevolking werd gebombardeerd. Saddam
was de Anti-Christ van dienst, de tweede Hitler, en dreigde de hele wereld te overspoelen met zijn Islam. Het was zover. Dit moest wel de Nostradamus-profetie zijn.
Weeral was de democratie in gevaar. Komaan zeg, wat een lulkoek. Het is amper een
scheet groot. Wat kon ie nu doen? Hij wilde gewoon een groot deel van de VS-koek
wegpikken en dat was de werkelijke reden voor de oorlog. Het was zelfs geen oorlog, het was gewoon een afstraffing. En zo werd iedereen thuis oorlogsgeil gemaakt
en het was de bedoeling om iedereen zover te krijgen dat hij schuimbekkend riep:
KILL!KILL! Iedereen had het goed te pakken toen. Amai. En dan zou de regering
de held kunnen uithangen: ’Vreest niets, lieve vrienden, wij zullen jullie vertrouwen
niet beschamen en die woeste snor eens leren dat je Hitler nooit meer mag nadoen
(een goeie die het zegt)! De redders van de wereld. Zo smerig werkt dat dus allemaal.
De koude oorlog was natuurlijk één van de paradepaardjes van de elite en hun dienaren, de media, waren hét instrument om een scheiding van de wereld te propageren en iedereen het er goed in te hameren dat de wereld gevaarlijk was zolang er een
communistisch Sovjetrijk bestond. Iedereen werd gedurende decennia communisten-gek gemaakt met een definitieve schrik voor een nucleaire wereldvernietiging
en het leidde zelfs tot een heuse paranoïa-heksenjacht in de jaren ‘50 met het
McCarthyïsme, toen iedereen die er maar van verdacht werd rooie linkse ideeën te
hebben te vervolgen. Iedereen kent wel de ongelooflijke domper die er op persoonlijke groei en ontwikkeling werd gezet door die nucleaire dreiging en er kon maar
één ding tegen gedaan worden: werken aan verdediging en de gigantische ontwikkeling van een hoogtechnologische industrie. Dus het miste z’n effect niet en het was
een geniale zet van de wereldleiders. Natuurlijk is het Koude Oorlog sprookje niet
blijven duren. Er kwam, spijtig genoeg, een einde aan doordat de Sovjet-Unie al
ruim dertig jaar voor de ineenstorting van het Rijk in 1989 te kampen begon te krijgen met interne problemen en een stijgende druk om een einde te maken aan het
tirannieke bewind.
De ‘vijand’ was plots verdwenen en dus ook de stok achter de deur om iedereen in
beweging te houden. Nietemin bleven de doelstellingen van de leiders nog altijd
dezelfde, dus moest er dringend iets anders gevonden worden. En dat werd het
internationale terrorisme. De media huilden dat de wereldvrede (‘hun’ wereldvrede)
weer eens werd bedreigd door de immer op hol geslagen dolle Arabieren die ergens
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in bunkers de hele tijd lopen van geweren zitten af te zagen en een doe-het-zelfkernbom ineenknutselen en grootse geweldadige plannen hebben en van kamikaze
houden. Dat wordt allemaal enorm enorm opgeklopt. Kaddhafi in Libië was daar in
de jaren ‘80 de ergste van. Hij werd de ‘dolle hond van het Midden-Oosten’ genoemd.
Leuk. Stel je voor dat je kleinkind aan je vraagt: ’Opa? Waarom noemen ze jou de
dolle hond van het Midden -Oosten?’ Plezant is dat toch allemaal eigenlijk niet, hé?
Dit is pure propaganda en is bedoeld om een heel vals beeld van de werkelijkheid te
geven aan de bevolking. Kaddhafi heeft zeker moorden op zijn geweten, maar om
nu te gaan beweren dat hij de wereld zou kunnen veroveren, is wel heel erg ver
gezocht. Met wiens steun dan? Maar het werkt want tijdens de bombardementen op
Libië dierven veel Amerikanen gewoon niet meer op vakantie naar Europa omdat
ze dachten dat daar alles was bezet en de tanks door de straten reden. Absurd
gewoon want het is er veiliger dan in eender welke Amerikaanse grootstad (nu, het
is overal in het universum en in het bestaan veilig, als je dat maar zelf wil, daar niet
van). Het is ook uiterst effectief voorgestelt als zouden er in de wereld vele landen
destijds communistisch, of in ieder geval anti-Amerikaans zijn en allemaal zogezegd in het geheim wachten op de Ultieme Kans om de wereld over te nemen. Als je
dus één land aanvalt (zogezegd om de vrijheid te verdedigen) denkt iedereen
meteen: ’oei,oei! als dat maar geen kwaad bloed zet bij de andere Arabische landen,
want dan is het spel helemaal aan de gang. ’ Denk je echt dat die andere landen zo
anti-Amerikaans zijn? Het zijn allemaal dictators en ze dienen allemaal dezelfde
belangen, dus waarom zouden ze? Het gaat hier om geld, hoor,en daar wil je je principes of je geloofsovertuiging wel eens voor opzij zetten. Er is trouwens zoiets als
de 8 Arabische coalitiepartners;de oliesheiks, die hele goeie maatjes zijn met het
westen uiteraard, want zij moeten de wereld van olie en brandstof voorzien en ook
zij zijn in dienst van Amerika. Het idee dat de Islam de wereld wil veroveren zit er bij
velen goed in en als je niet beter weet zou dat allemaal natuurlijk goed kunnen, maar
dat is allemaal kinderachtige onzin. Nu is het hetzelfde verhaal met Osama Bin
Laden die de schurk van dienst is terwijl er nog helemaal niets is bewezen. Je moet
niet zo bang zijn van de Islam. Ze willen helemaal de wereld niet over nemen. Daar
zijn die mannen echt niet mee bezig. Maar dat wordt jullie natuurlijk wel weer wijsgemaakt om de bekende redenen. En met groot succes want sinds 11 september zit
de schrik er weeral eens goed in voor een derde wereldoorlog. Totaal overbodig en
onterecht, als je’t mij vraagt. Iedereen zit Bin Laden te roepen en het feit dat jullie
bang zijn van en dus niet geïnteresseerd zijn in je medemens en al zeker niet in je
Arabische medemens, maakt dat jullie natuurlijk allerlei wilde angstveronderstellingen hebben over zulke groeperingen en het is net die angst waar de overheid handig
op inspeelt en gebruik van maakt.
Als er één terrorist is zal het de wereldregering zélf wel zijn want zij zijn het die de
bommen gooien. De echte terreur gebeurt niet in El Salvador of in Libië of Afghanistan maar wel in Washington, Moskou, Parijs, Londen, Brussel en Rome. In je
eigen achtertuin dus.
Een andere goeie truuk was de oprukkende bedreiging van drugs. Drugs zouden op
het punt staan onze samenleving en in het biezonder onze jeugd te overweldigen.
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Drugsbaronnen in Zuid-Amerikaanse landen (die dan nog in het geheim gesteund
werden door de VS) werden de nieuwe duivels, en er moest dringend wat aan
gedaan worden. In december ‘89 viel de Berlijnse muur en de USSR en, hoe toevallig toch, lanceerde president Bush een paar maanden ervoor al een grootscheepse
media-campagne die de bevolking moest inlichten over dit nieuwe gevaar. Je kon in
die tijd geen krant of tijdschrift openslaan of er stond wel een uitgebreid verslag in
over de desastreuze gevolgen van drugs. Als je de tv aanzette kon je het zelfs met
beelden erbij aanzien. Vòòr de campagne, zo blijkt uit opniniepeilingen, zag bijna
niemand dit als een probleem. Erna lag de halve bevolking ervan wakker. Nu zal ik
niet beweren dat het hardere spul goed voor de gezondheid is en dat mensen die
eraan verslaafd zijn geen probleem hebben, maar ook hier werd er gewoon een
nieuwe vijand gecreeërd om iedereen de stuipen op het lijf te jagen. Noriega van
Panama was tevens in de vrije uren ook een drugsdealer geweest en dat kwam goed
uit want laat het nu ook net in die periode zijn dat hij er onafhankelijke ideeën op
begon na te houden. De grote media-campagne miste zijn effect niet en zo was er
weer een nieuw excuse verzonnen om in december van ‘89 Panama binnen te vallen. De zogezegde oorlog tegen drugsdealers overal ter wereld was geopend en het
rechtvaardigde de VS aanwezigheid overal in die Zuid-Amerikaanse drugslanden.
En iedereen vond het goed. En telkens er overwinningen worden behaald, waar dan
ook ter wereld, bezingen de media in koor de heldhaftige daden van de moedige
strijders van de Democratie.
Toen Soeharto in 1965 zijn staatsgreep pleegde in Indonesië en in een paar maanden tijd honderdduizenden landloze boeren afslachtte, noemde de ‘kwaliteitskrant’
The New York Times de coup ‘een sprankeltje licht in Azië’. Volgens hen was het een
zeer heuglijke gebeurtenis. Tja, als het land daardoor plotseling wijd openstaat voor
Westerse exploitatie biedt dat wel hele leuke vooruitzichten natuurlijk. Dat is een
reden om te zingen.
Pas op, in een uiterst effectief werkend indoctrinatiesysteem zijn de media zelf zich
helemaal niet bewust van de waarheid. Ze zijn er daarentegen van overtuigd dat ze
zelf kritische geesten zijn, wat het alleen nog maar geloofwaardiger maakt. Stel je
voor dat ze ook de ware aard van de gebeurtenissen zouden kennen, dan zouden er
al snel proteststemmen opgaan en het publiek alsnog inlichten, want hoedanook is
het een zwaard dat langs twee kanten kan snijden. Een heel groot deel van de media
is daarom zelf geïndoctrineerd en enkel een hogere elite, krantenmagnaten en
directeurs-generaal van een televisiestation, van diezelfde groep zijn op de hoogte
van de ware aard. Maar die houden het wel stil, omdat die samen met de elite een
geheel ander spel spelen.
Het is de bedoeling van de media om in de eerste plaats zich te richten naar twee
doelgroepen: ten eerste is er de politieke klasse. Onder deze noemer wordt verstaan:
alle mensen in zogezegde ‘belang-rijke’ posities.
En dat gaat van politici over rechters, bedrijfleiders, advocaten, dokters enz. . . m. a. w.
de 20% van de bevolking die mondig is en die ‘opgeleid’ is. Al die mensen zijn ongetwijfeld individueel bovenbeste huisvaders-en moeders die net als iedereen een
wezenlijk vermogen tot liefhebben kennen. Ik wil ze zeker niet afschilderen als
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baarlijke duivels want dat zijn ze natuurlijk niet, maar ze weten zelf niet hoe de vork
juist in de steel zit en dat is nu juist zo belangrijk en dat maakt dat ze net zo voor de
gek worden gehouden als de meeste mensen. Moesten ze dat wel weten zouden ze
er hopelijk ogenblikkelijk mee stoppen, maar zolang ze ook misleid zijn doen ze
hun werk naar believen. Uitmuntend zelfs. Zolang ze er maar allemaal van overtuigd
zijn dat er een gegronde reden is voor het moorden en dat het hun levenswijze
bedreigd, is het allemaal dik in orde. Een mens moet toch voor zichzelf zorgen en
in leven blijven? Dit is typisch een illusie want er is natuurlijk nooit een goeie reden
voor. Het is het beste teken dat het verstand boven het hart gesteld wordt en dat het
ego in die onwetendheid moet verdedigd worden. Wat er wérkelijk aan de hand is en
waarom weten enkel een paar machtige families die over de hele Aarde regeren. Het
is van doorslaggevend belang dat in de eerste plaats de mensen die topposities
bekleden slikken wat er wordt beweerd, want zij zijn het die het hele beleid in de
praktijk moeten brengen en de tweede doelgroep van de media controleren: de overige 80% van de bevolking.
Dit zijn de ongeschoolde werkende mensen. De misleidde kudde. Andere sectoren
van de indoctrinatie zijn de roddelblaadjes, de sportpagina’s, de feuilletonnetjes enz.
en het doel is altijd hetzelfde: het volk passief, onderdanig aan het gezag en ongeïnteresseerd in de werkelijkheid houden.
Desinteresse in anderen, hebzucht en persoonlijk gewin en vrees voor ‘vijanden’
wordt altijd gepropageerd. En aangezien jullie allemaal elke dag braaf de krant
lezen, het nieuws op tv zien en de roddelblaadjes kopen waarin je je kan verkneukelen aan prins si of filmster la, moet je niet vragen wat voor een wereldwijd effect dit
heeft. Iedereen loopt met dezelfde beperkte gedachten rond en een intelligent
gesprek is eerder vér te zoeken. Elk kritisch, onafhankelijk en creatief denken
wordt vakkundig in de kiem gesmoord en jullie lopen erbij als breindode zombies
die de hele tijd onzin uitkramen. Als je dit als een belediging ziet dan bewijst dat
exact mijn punt en ben je zeker een zombie. Als je iet of wat minder egoïstisch zou
zijn en wat helderder van geest zou je gewoon weten dat dit een simpele waarneming van jullie realiteit is en zeker niet bedoeld is als een belediging. Iedereen kan
het zien als hij maar wil. Je zal in alle geval toch moeten toegeven dat datgene wat je
dagelijks kan lezen en zien op tv in het journaal, toch niet al te veel met verlichting
en liefde en vrijheid en creativiteit en de bedoeling van het leven, het Plan te maken
heeft, of wel? Vindt jij dat dat wordt gestimuleerd? Wordt daar veel over gesproken? Opvallend weinig als je’t mij vraagt.
En al die onzin wordt dan ook nog eens jaar in jaar uit in de scholen en universiteiten onderwezen. Dat zijn de andere grote indoctrinatiesystemen. Al die arme kindjes moeten tegen hun goesting, dat zie je wel, dag na dag, al die zever van buiten
blokken. Het wordt in hun kop geramd en als je het niet allemaal op het einde van
het jaar vanbuiten kan papegaaien wordt je als een mislukkeling en een nul
beschouwd (wat je alleen maar een trauma kan opleveren). Niemand checkt ooit of
al die zaken effectief wel zo zijn of gebeurd zijn want de leraren en professoren
hebben het ook maar van horen zeggen, m. a. w. ze zijn even goed geïndoctrineerd
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als ieder ander. Niemand hoor je ooit vanuit zijn hart redeneren (zogezegd nietcool) en zeggen: ’Jamaar professor, is dat eigenlijk wel zo? Dat is toch niet logisch
om die en die reden. . ? Het is toch niet liefdevol?’ De gegevens trek je gewoon niet
in vraag. Het staat niet ter discussie. Je noteert ze en blokt ze van buiten. Punt. Als je
zo gaat beginnen is er natuurlijk ook niets meer aan en zal de prof zeggen: ’Vermeulen, als je het varken wil gaan beginnen uithangen trap je het maar af en moet je
maar filosofie gaan studeren. Daar kan je de hele dag aan alles liggen twijfelen. Hier
bij Economische wetenschappen daarentegen wordt er gewerkt. ’
Vermeulen ziet dat natuurlijk niet zitten want dat zou een sprong in het ongewisse
betekenen. Waarom zou je de ‘realiteit’ in vraag trekken als alles al is beslist en vaststaat en uitgemaakt is en er een gouden toekomst op je ligt te wachten (hij wist toen
nog niet dat dat een weg is die rechtstreeks naar ellende en uiteindelijk de dood
leidt). Dan zegt hij: ’Excuseer Mijnheer. ’ want autoriteit spreek je eigenlijk nooit
tegen. Jezelf in een aula luidop afvragen of regels en wetten eigenlijk wel zo liefdevol zijn is om uitlachen vragen en doe je beter niet als je wil scoren. Je past wel op.
Het moet je in deze liefdeloze wereld al zijn opgevallen dat, of het nu op het werk,
aan de douane, in het parlement of in de universiteiten en scholen, de dienst wordt
uitgemaakt door mensen die er allesbehalve gelukkig en vivant uitzien. Toch menen
ze met grote stelligheid te beweren dat ze de waarheid in pacht hebben en iedereen
die daar tegenin gaat krijgt DE BLIK en wordt afgestraft. In scholen moet je altijd,
ik herinner het me nog, braaf zijn en netjes in de rij lopen, uniformpje gestreken,
kop houwen en dus alles vanbuiten leren zonder hart. Als je dat niet doet moest je
altijd een ‘straf ’ uitvoeren zoals nog meer onzin overschrijven maar dan in het tienvoud. Zodat het er goed inzit. Als dat geen indoctrinatie is dan weet ik het ook niet
meer. Ik hoop dat je het ook ziet. Het is eigenlijk een gouden regel om nooit te luisteren naar mensen die een veeleisende strengheid over zich hebben en heel autoritair zijn, want dat zijn echt liefdeloze zielen en willen enkel je energie en kicken op
macht. Ook zij zijn heel onzeker en weten er eigenlijk de ballen van, maar doen alsof ze, net als politiedieren, het licht zijn. Luister nooit meer naar autoriteit en
afstandelijke mensen met een air alsof ze de baas zijn van alles want dat zal je kruiperig maken. Daar raak je gehypnotiseerd door en je raakt er superverward van en
als je je dan niet eens even tot de orde roept en het in vraag gaat stellen of het allemaal wel ok is, dan ga je in die stijl verder je leven leiden en wordt je een verward en
chaotisch mensch. Een papegaai. Er kan nooit sprake zijn van echte waarheid als je
alles maar als een blinde vink van buiten moet leren, en zeker niet als dat onder
dwang gebeurt. Of dat nu in scholen gebeurt, of in religies of door wetgeving,
maakt niet uit. Het is allemaal poespas.
Vreemd toch waarom er zoiets als ‘schoolplicht’ bestaat, niet? Vermoed er maar
vanalles achter. Op school wordt je ook altijd gemeten aan de hand van prestaties en
aan de hand van cijfertjes kom je te weten hoe goed je bent. Of hoe slecht. Een
andere manier is er blijkbaar niet. Dat moedigd afgescheidenheid natuurlijk aan en
concurrentie om de beste te zijn is er heel goed. Zo wordt er al heel vroeg het idee in
je gepompt dat jij beter en slimmer dan de andere bent en dat zal je respect voor
anderen alleen maar ondermijnen. Er kan geen twijfel meer over bestaan: Universi-
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teiten zijn vormingsinstituten waar een nieuwe generatie toekomstige machtigen
der Aarde wordt opgeleid. Ze worden er klaargestoomd, als robots, volledig geïndoctrineerd (anders zou je nooit dat diploma aan de muur hebben: het is het beste
bewijs) en klaar om de elite te dienen en anderen diezelfde onzin op te leggen en te
overheersen. Ze worden dan net zo’n autoritaire mannetjes als hun professoren die
geen tegenspraak meer dulden en van zichzelf vinden dat ze je van het zijn geworden. In samenlevingen waar er echte liefde heerst zal je dat niet vinden. Daar is een
oneindig respect voor elkaar waar zowel leraar als leerling afwisselend leraar dan
weer leerling zijn. Een leraar die niets meer kan leren van zijn pupil is al dood. Dat is
geen leraar maar iemand die stijl achterovervalt van zijn eigen ongelooflijkheid. In
verlichte samenlevingen zijn leraars erop gebrand om iemand te helpen zijn essentie
te ontdekken. Zij zal weten dat iedereen uniek is en zijn eigen agenda heeft in dat
leven. Het is de taak van de leraar om dat met veel geduld en veel wijsheid en mededogen te achterhalen en de leerling te helpen in te zien wat dat juist is en hoe dat het
beste verder kan ontwikkeld worden. Er wordt simpelweg aan herinnerd aan ‘wat zo
is’ en ‘wat werkt’. Er is veel liefde en plezier en het gebeurt allemaal in een uiterst
vriendelijke en ontspannen sfeer (dat is trouwens de beste manier om iets te leren).
Er zijn geen examens waar je maar 1 of twee kansen krijgt en er is al helemaal geen
tijdsdruk want, zoals gezegd, heeft iedereen zijn eigen leef en leertempo, dus heeft
het geen bal zin om te zeggen dat je dat tegen die en die datum MOET kennen.
Daar is men er zich maar al te zeer van bewust dat tijd allemaal heel relatief en flexibel is en dat alles in het hier en nu gebeurt. Volgens het gevoel. Heb je geen zin dan
heb je geen zin. Eigenlijk zijn het de kinderen die hun eigen ‘vakkenpaket’ samenstellen waarbij ze de vaardigheden die ze graag willen verwerven kiezen in plaats dat
hen wordt verteld wat ze moeten gaan leren. Zo zijn ze optimaal gemotiveerd en
worden de vaardigheden van het leven snel en gemakkelijk en met plezier verworven. De leraar is very zen en weet dat het niet om haar gaat maar in de eerste plaats
om de leerling. Wat is anders de bedoeling van iemand iets leren? Zo groeien de kinderen in grote liefde en ontspanning op en krijg je grote verlichte meesters, wat hun
samenleving en wereld alleen nog maar prachtiger maakt. Integenstelling tot jullie
ontkennen hoogontwikkelde beschavingen niets. En dat is de sleutel. Ze onderdrukken en forceren niets en laten alles zijn. Ze observeren simpelweg ‘wat zo is’.
Ze accepteren wat ze zien. Ze zien duidelijk wat werkt en kiezen daar voor. Dat is
het grote verschil met jullie. Jullie ontkennen zowat alles, en in de eerste plaats
gevoelens. Jullie zien de oorzaken van alle ellende en toch ontkennen jullie ze.
Het schoolsysteem bij jullie is er één dat op ego’s steunt. De leraars hebben er,
meestal toch (in de grote officiële instituten en universiteiten), niet echt de intentie
om de leerlingen te helpen zich te verheffen tot hun Goddellijke Kunne en zijn
vastgeroest in hun status. Ze onderwijzen leugens die ze nooit op hun waarheid
hebben getoetst. Voor hen is het gewoon een job dat hen van de bedelstaf houdt.
Ze weten niet waar ze in mee spelen en dat frustreerd hen dermate dat ze elke morgen nukkig en gevestigd in het kille klaslokaal stappen en hun beperkingen overdragen op de jongkskes. Mooi. Ze eisen dat hun autoriteit erkend en ten allen tijde
gerespecteerd wordt. Als je de professor op de Universiteit met ’Héj Flup!’ aan-
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spreekt wordt je er meestal uitgedonderd. Dat is voor ons allemaal een teken dat zo
iemand erg onzeker is van zichzelf en er beter aan zou doen om eerst eens wat meer
over zichzelf te weten te komen. Iemand die zichzelf kent en zeker is is meestal erg
liefdevol en relax en voor zo iemand hoeft het niet zo nodig om de hele tijd achterdochtig rond te lopen en iedereen erin te pompen hoezeer hij wel de prof is en dat dat
respect verdient. Blijkbaar is zo iemand er zelf niet helemaal zeker van en zoekt ie
constant bevestiging in die illusie. Echt respect moet je niet afdwingen want dat
dient zich meestal wel als vanzelf aan. Dan is het ook verdiend.
In elk geval zijn het eersteklas indoctrinatie-instituten die puur en onversneden de
Macht dienen. Dat is hun enige doel.
Het schoolsysteem suckt danig en het is tijd dat alles gaat veranderen. En alles zál
veranderen. Reken maar.
Verzet
Je zou kunnen zeggen dat hoe meer iemand is ‘opgeleid’, hoe dommer hij of zij is.
Dat klinkt heel tegenstrijdig maar als je er even over nadenkt is het de logika zelf. Ze
hebben jaren achter de rug van zielloze informatie op te slagen die enkel is gedicteert door een machtige elite om later door hen gediend te worden, zonder ooit het
vermogen te hebben ontwikkeld om kritisch en onafhankelijk te denken, laat staan
te leven. Ze kwaken na wat hen is opgedragen en als je hen vraagt om dit of dat eens
even te verklaren dan herhalen ze de hele zwik nog eens voor je, maar dan in andere
woorden en kijken je dan aan met een blik van ’snap je het nu nog niet?’ Jaja. En dan
maar pochen met hun diploma’s en eretitels. Ze zijn er van overtuigd dat ze tot de
elite van de mensheid behoren, kijken neer op de gewone man en zijn daar dan allemaal nog biezonder trots op ook. De halzen. Zij zijn het die echt een nepleven leiden, maar probeer ze dat maar eens diets te maken. Toch een aanzienlijke groep van
de bevolking die niet of weinig is geschoold is dus ook veel minder geïndoctrineerd
en je vindt vaak, hetzij onbehouwen, een gevoel voor gezond verstand en hart terug
bij deze mensen, volksmensen, maar het idee van minderwaardigheid door de constante overheersing van de macht en de daaruitvoortkomende machteloosheid en
frustratie kan dikwijls voor hoogoplopende discussies en emotionele toestanden en
zelfs agressie zorgen. Dat komt omdat ze ook eerlijk en direct zijn. Recht voor de
raap. Je vindt veel verzet tegen de macht in de wereld, hoor, en die ligt uiteraard niet
bij de elite maar wel bij het gewone volk (besef dat als ik de term ‘gewoon’ gebruik,
ik dat met het grootste respect bedoel. Gewoon is het beste). Maar het verzet is niet
per definitie een hoopvol fenomeen en vaak is het eerder een daad van emoties en
machteloosheid en wanhoop dan van echt gezond evenwichtig verstand. Vanuit
angst kan het leiden naar frustratie, haat, wraak en fascisme en dus ook naar geweld.
Een logische reactie is vanuit die ontevredenheid dat mensen altijd een zondebok
gaan zoeken om hun frustraties op af te schuiven eerder dan zelf hun problemen
op te lossen. Daarom vindt je ook zo veel racisme naar minderheidsgroepen toe. Er
is altijd wel een jood of een neger of een indiaan van dienst die verantwoordelijk is
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voor de ellende van de anderen, wat natuurlijk belachelijk is. Toch ontstonden de
eerste tekenen van het echte verzet pas goed in de jaren ‘60 (zie astrologische transits). Burgerlijke ongehoorzaamheid zag je bij studentenbewegingen (mei ‘68, Chicago. . . ), vredesbewegingen, flower-power, feministenbewegingen, Black Panthers
enz. . . Mensen zoals Dylan pikten de vibe ietsjes vroeger al op en vertolkten de
tijdsgeest met nummers als ‘ The times they are changin’ en the Doors zongen ‘This is the
End’ en ‘Break on through to the other side’. Het was ook voor het eerst in de geschiedenis dat jongeren open en bloot protesteerden tegen het gezag en gewoon niet meer
naar de oorlog (in Vietnam) wilden en met opgestoken middelvingers hun oproepingsbrief openbaar verbrandden (Hell no, we won’t go!!). De jaren ‘60 was het
startpunt en nu meer dan 30 jaar later is dat verzet en bewustwording er alleen maar
sterker op geworden, en het gaat maar door tot de Aarde helemaal bevrijd is. De
Macht schrok zich toen wel een hoedje want dat waren ze helemaal niet gewend. De
jeugd begon zijn haar te laten groeien en stoned rond te lopen op blote voeten en
gescheurde jeans en trok massaal naar India op zoek naar zichzelf. Zoiets werd in
hogere kringen een ‘crisis van de democratie’ genoemd.
Natuurlijk waren de ‘opstandelingen’ in de Derde Wereldlanden zoals die verenigd
waren in arbeiders en boerenbewegingen en vooral gewapende militaire revolutionaire vrijheidsstrijders ook geen lieverdjes, maar wat wil je? Als je wanhopig bent en
niet meteen een andere uitweg ziet grijp je al snel naar de wapens, gewoon om je te
verdedigen, en dan wordt je al snel dezelfde als je onderdrukker. Beiden zijn even
dom. Dat is de reden waarom een volksopstand nooit of te nimmer zal lukken,
want je houdt je bezig met de verkeerde dingen. Je laat je, noodgedwongen, verleiden en gaat in op de agressie. Je gaat in op provocatie. En dat is er natuurlijk om vragen want je verklaart, hoe je het ook draait of keert, de oorlog aan een supermacht,
en dat zal je dan wel geweten hebben want die zijn gewoon sterker. Oorlog is oorlog. En wie wil vechten kan dat altijd. Er is altijd wel een tegenstander en nooit of te
nooit zal je ooit een oorlog kunnen winnen, langs welke kant je ook staat. Dus die
boeren en die onderdrukte volkeren weten nooit echt waar ze aan beginnen aangezien ze ook niet het fijne van de hele zaak kennen zoals ik het je nu allemaal uitleg.
Ze beseffen niet tegen wie ze het juist opnemen. Ze weten niet hoe machtig en uitgerust en georganiseerd hun tegenstander is, dus die strijd is sowieso bij voorbaat al
verloren en brengt alleen maar veel pijn en verdriet met zich mee. Het doet eerder
denken aan ongewilde zelfmoord. Vrijheidsbewegingen, socialistische regeringen
die een rechtvaardiger democratie voorstaan, het zal allemaal op termijn gedoemd
zijn om te falen want weer ben je dan met een ‘systeem’ bezig. Je zal je misschien
hebben ontdaan van je vroegere onderdrukker maar dan moet toch weer alles
opnieuw beginnen en waar een organiserende top is, een nieuwe regering, is altijd
vroeg of laat onenigheid. Altijd zullen er wel mensen toe worden aangetrokken die,
eerst misschien met de beste bedoelingen, later toch de mogelijkheden voor zichzelf beginnen te zien en corrupt worden en dan spreken we gewoon van een wisseling van de macht, van onderdrukker. Een regering heeft het kenmerk dat ze een
bevolking moet besturen en organiseren om het land zo in een welvaartspositie te
brengen. Maar dan, indien zo’n overname zou lukken, moeten die mensen toch
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weer hard werken en gehoorzamen aan allerlei wetten en verplichtingen opgelegd
door anderen (de nieuwe regering) en dat zal altijd altijd leiden naar ontevredenheid
en frustratie. Ze begrijpen gewoon het principe niet. De Macht is hier al sinds mensenheugenis en, je moet het ze nageven, maar het is hun planeet. Het is hun systeem
en hun onderdrukking. Zij zijn het die het systeem van ‘regeren’ hebben ontwikkeld.
Ze hebben er als het ware het patent op. Zij zijn de meesterdieven hier. Dus, als je
hun logika volgt, is het heel aannemelijk dat ze constant waakzaam zijn dat dat zo
blijft. Ze zijn constant in oorlogsgevaar. De VS vb is , vraag het aan het pentagon,
24u/ 24u in oorlog. Daarom is het ook zo’n machtige organisatie.
Daarom is er ook zoiets als een ministerie van defensie (vroeger ’oorlog’), het Pentagon, geheime inlichtingendiensten, trainingskampen enz. . . Het is hun wereld. Zij
zijn hier de baas. Dus als er een land op het onzalige idee moest komen om zich daar
van los te maken en voor zichzelf te beginnen komt dat, in hun ogen, neer op ‘stelen van de grote baas’. Het is hetzelfde als een klein gangstertje heel naïef op een
internationale maffiaconferentie zegt: ’jongens, ik hou het voor bekeken. Ik ga op
mezelf beginnen en vanaf nu neem ik de controle over over die en die firma. Dat
mag toch, hé? ’ Ja, dag Jan. Net zoals die maffiabazen allemaal samen eerst eens
smakelijk in de lach schieten om dan daarna de nieuwgeboren clown echt neer te
schieten, zal de wereldmacht dat ook niet toestaan en de verrader een afstraffing
geven. Als wereldorganisatie is het een beetje onnozel om zomaar eens een toegevinkje te gaan doen en te zeggen: ’allez dan, maak er iets van en als je iets nodig hebt
roep je maar. ’ Zo denken zij niet. Het is hier geen liefdadigheidsinstelling, hé? Dat
is niet de naam van dit spel. Iedereen die ooit eens het gezelschapsspel ‘Risk’ heeft
gespeeld zal weten waar het over gaat. Totale Wereldcontrole. Winnen. En als je aan
de winnende hand bent zou het nogal idioot zijn om de anderen wat groeiruimte te
geven. Waar het op aan komt is je macht te blijven uitbreiden en iedereen aan je
gezag en autoriteit te onderwerpen. En dan moet je wel meedogenloos te werk gaan
want anders kom je er niet. Elke vorm van groei van de andere spelers is gewoon
onaanvaardbaar omdat dat betekent dat jou macht daardoor in het gedrang komt en
dus een bedreiging vormt. Dus is het zero tolerance geblazen. Dat is het spel dat er
gespeeld wordt. Het is pure oorlog. Risk is voor de gezelligheid, maar in de echte
wereld is het niet anders, alleen zijn daar de machthebbers vergeten dat het nog
altijd maar een spel is. Voor hen is het bittere ernst en dat is nu net hun dwaling
waarin ze miljarden mensen mee in betrekken. Dat is het probleem, dat ze niet meer
inzien dat het niet meer gezellig is. Het is allemaal véél te serieus geworden en het
doet veel te veel pijn. Er moet vanalles verdedigd worden wat in sé niet hoeft verdedigd te worden want uiteindelijk is alles van en voor iedereen (nu zullen ze wel denken dat ik een communist ben) en als je gaat doen ‘alsof ’ iets van jou en alleen van
jou is omdat je het ooit eens hebt veroverd dan wil dat per definitie zeggen dat je aan
het dolen bent en alles bent vergeten. Maar dat is ok. Dit is een Universum van Vrije
Wil en dus is alles er toegestaan. Als er maar van geleerd wordt. De macht zit dus
verstrikt in een onwetendheid van jewelste en omdat ze niet meer beter weten
menen ze gewoon dat ze in hun volste recht zijn. Ze zijn er zelfs van overtuigd. Zij
denken: ’wij waren hier eerst en deze planeet is van ons. ’ En je kan hen dat niet kwa-
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lijk nemen. Zo denken zij. Het is een oorlogsvolk. Als je niet ’weet’ is het altijd oorlog. Dan zit je in een pure bittere overlevingsstrijd en moet je zien dat je een stukje
van jezelf in het ‘vijandige en duistere’ bestaan te pakken hebt. Dat stukje moet je
ten allen tijde tegen ’andere indringers’ beschermen. Je ‘denkt’ natuurlijk dat het
bestaan enkel is bevolkt door net dezelfde wezens als jij en zeker niet door intelligente en liefdevolle wezens, want je weet niet beter. Die gedachte komt gewoon niet
bij je op want anders zou je je meer in die richting begeven. Alleen weet jij niet dat je
een dief bent. Of je weet het wel (want zo gedraag je je dan ook constant) maar je
ontkent dat ook de hele tijd. Zo zie je je zelf helemaal niet want je gaat er vanuit dat
het is gerechtvaardigd om je een stuk toe te eigenen. De anderen, die net hetzelfde
doen, daarentegen worden altijd als potentiële ‘dieven’ beschouwd en je vraagt jezelf
af hoe het mogelijk is dat er zulk slecht volk bestaat en al helemaal kan je er niet aan
uit waarom die het juist op jou hebben gemunt en waarom ze steeds blijven terugkomen. Je beseft natuurlijk niet dat het een karma-situatie is waarin gelijksoortige
energieën elkaar aantrekken. Angst trekt meer angst aan. En daarom, al was het
alleen al maar om je eens duidelijk te maken dat er niets hoeft verdedigd te worden
en dat het in wezen een heel vriendelijk Universum is, zie je overal spoken en dieven. Je weet niet beter en je kan niets anders zien dan wantrouwen en misleiding als
gevolg van je onwetendheid en paranoïa en daarom komen er altijd nieuwe dieven
op je pad. Satansgebroed dat het liefst vernietigd moet worden, al was het maar om
je kinderen te beschermen, want zij zijn het die altijd op de loer liggen om je stukje
af te pakken (wat een leven). Jullie denken allemaal in termen van ‘beschermen’,
’verdedigen’, ’veroveren’. Mij-Mij-Mij. Ik-Ik-Ik. Dat is jullie illusie en dus jullie uitdaging om het te overstijgen. Want zoals je hopelijk door mijn geschrijf hebt
geleerd gaat het daar in de verste verte allemaal niet om.
Dus als zo’n Derde Wereldland onafhankelijk wil worden is het een normale reactie
(als je in duisternis verkeert toch) om als oorspronkelijke Heerser te zeggen: ’Hela
hola! Dat grapje gaat hier niet door. Dit is ons spel en er wordt volgens onze regels
gespeeld. ’ Het is als één grote legpuzzel (daar heb je hem weer) waarin een stukje
zegt: ’mannen, ik ga maar weer eens verder zien. Ik ben er mee weg. ’ Dat kán toch
niet? Het is wel de bedoeling dat de puzzel één net geheel blijft. En de puzzellegger
zal er dag en nacht op toezien dat de stukjes bijeen blijven en dat ze niet wegwaaien.
Desnoods met geweld (stel je voor! zo’n maniakale puzzellegger die vreest dat zijn
stukjes onafhankelijk willen worden en daar met een mitraillette een stokje voor
steekt. Dát had nog eens iets voor Burroughs geweest).
Stel dat zo’n land echt onafhankelijk wordt, het zou niet lang overleven in zo’n vijandige wereld waar iedereen tegen hen is en dat zou betekenen dat ze toch ook op
termijn hetzelfde controlespel zouden moéten spelen als die anderen. Je zit dan
altijd toch weer met een systeem. Een regering. Ook al is het deze keer democratisch. En zoals ik al zei is dat systeem nooit of te nimmer bedoeld om het de mensen aangenaam te maken en ze te bevrijden. Ook al denkt iedereen van wel. In
tegendeel. Het was bedoeld om zo snel mogelijk zoveel mogelijk uit de grond te
halen, onder het mom van ‘vrijheid’. En landen die onder dat juk uit willen denken
natuurlijk in verheven termen als ’vrijheid en gelijkheid voor iedereen’, gewoon

283

1

omdat dat nu net hetgene is dat ze in het oude systeem missen en waar ze onder uit
willen. Maar ze vergeten dat, eenmaal die nobele revolutie gelukt is, alles toch moet
gere-organiseerd en geregeld worden en dan begint het hele spel opnieuw. Dan
begint hùn overheersingsspel, en zo blijven we bezig natuurlijk. Het zijn allemaal
heel nobele dingen en het is heel begrijpelijk om je onder tirannie uit te willen wurmen, maar uiteindelijk komt het gewoon neer op een verandering van gevangenis.
Die revoluties en opstanden hebben dus maar één ding voor ogen: Vrijheid. Maar
kennen ze wel vrijheid? Weten ze waar ze zich naar moeten richten? Neen, ze weten
het niet en daarom zal een (gewapende) revolutie of een systeem ook nooit een
mens échte vrijheid geven. Dat is een grote illusie in jullie wereld. Echte vrijheid is
iets heel individueel. Het gaat over vrijheid van angst en vrijheid van verlangen en
de noodzaak tot verdedigen en vooral gaat het om kennis hebben over de menselijke aard en de bedoeling van het leven. Het gaat over geluk en vrij genieten. Bewustzijn. En dat zal je nooit of te nimmer vinden in een systeem of door een revolutie.
Dat zijn twee totaal andere dingen. Onder een systeem moet je werken om te overleven omdat je niet beter weet hoe het anders moet en niemand kan er vrijgelaten
worden om echt te doen wat hij wil, want dan kun je nog moeilijk van een systeem
spreken. En dat is altijd onwetendheid. In een vrije wereld moet je gewoon niks en
mag je alles. Maar om tot dat inzicht te komen moet je heel veel beperkte overtuigingen achter je laten en veel simpeler gaan denken. Jullie maken het allemaal veel te
moeilijk. Jullie kunnen geen simpele dingen aannemen omdat jullie je gewoontegetrouw richten naar moeilijkheid en denken dat de antwoorden daar liggen. Ver weg.
Jullie denken dat alles moeilijk moét zijn omdat jullie nu eenmaal de illusie geloven
dat het leven één ongezellige overlevingsstrijd is. Daarom lijkt veel van wat ik zeg
misschien moeilijk, maar het tegendeel is eerder waar. Dit is dan ook een heel simpel boek en ik ben de simpelste van allemaal. Uiteindelijk komt alles altijd neer op
durf en moed. Al de rest, hoe schoon het ook klinkt, zijn niet meer dan excuses om
niet datgene te doen wat je zo graag wil. Eigenlijk weet iedereen alles hier. Dat is
toch mijn indruk. Veel gepraat, dat wel. Maar eens iets echt durven? Neen, dat zie ik
niet veel. Kennis is niet de kwestie. Iedereen is op dit moment verlicht. Maar het in
de praktijk brengen en er naar durven leven, dat is nog een paar andere mouwen. En
toch ligt hierin jullie grootste uitdaging. Om te durven, te vertrouwen en vooral
gewoon te doen. No guts no glory.
Als je tegen een systeem protesteert of eist dit of dat van de regering omdat je niet
content bent en niet meer met je wil laten sollen, dan is dat allemaal heel nobel en
zo, maar uiteindelijk erken je het gezag van die regering dan toch nog altijd, want je
eist (of vraagt) iets van hen. Je vraagt hun toestemming. En dat is nu net het probleem. Je hebt niets aan niemand te vragen. Dat moet je ooit eens gaan beseffen.
Zolang je dat wel doet geef je dat systeem bestaansrecht en hoe je het ook draait of
keert, maar het zal dan van hen afhangen en enkel en alleen van hen, of je je ding
krijgt of niet. En dan speel je toch nog altijd hun spel? Zo houd je het zelf in stand.
Besef dat je dat ooit eens allemaal bewust achter je zal moeten laten. Als je moedig
genoeg bent en in het ongewisse springt en volledig je eigen weg gaat en enkel en
alleen je ziel als allerhoogste gezag erkent, m. a. w. Jezelf, jij, dan pas zal je vrij zijn.
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Logisch. En dan speel je een totaal ander spel, in een wereld of werelden waar geen
gezag en geen wetten en regels bestaan en er enkel fantasie en liefde is en de directe
ervaring daarvan. In een oneindig aantal variaties. Alles is dan mogelijk. Je kan het
zo maf niet bedenken of het is mogelijk en floeps daar is het al. Je creeërt het dan
zelf. Gedaan met de vervelende tegenwerpingen van anderen die altijd trouw klaarstonden om elk goed idee in de kiem te smoren met een welgemikt ’dat kan toch
niet!’ (in feite waren zij directe weerspiegelingen van jou beperkte innerlijke overtuigingen en was je er eigenlijk zelf allemaal niet zo zeker van). Alles zal kunnen omdat
jij zegt dat het kan. Zou dat niet leuk zijn? Omdat jij wil dat het zo zal zijn en daar
heb je dan ook een oneindig vertrouwen in gekregen dat dat principe werkt. Jouw
wil is wet. Altijd. Vergeet dat nooit. Weet je, wat god wil is altijd hetzelfde als wat jij
wil, want jij bént god. Wat zou je anders zijn?(sugesties?)
Als er vb iets is wat je erg graag wil en waar je opvoorhand al bij begint te kwijlen, is
dat niets anders dan datgene wat je ziel wil. Het idee komt direct van je ziel. ’Zeg,
zou het niet ongelooflijk tof zijn als ik nu eens dit of dat deed?’ Besef dat jij ten
allen tijde die almachtige ziel bent. Letterlijk de essentie van alle bestaan. En die ziel
wil men ook wel eens god noemen, maar je kan hem noemen hoe je wil hoor. Je kan
hem ook Herman noemen. Of Irene. Het is allemaal heel simpel. Dit te beseffen is
vrijheid en bewust zijn.
Maar je als groep losscheuren van een systeem om ’Dé Vrijheid’ te ervaren is kinderachtig en naïef. Het houdt ook geen steek want dat is het ‘m nu net. Iedereen,
elke ziel, in het bewustwordingsplan heeft zijn of haar eigen agenda en tempo om
dat vroeg of laat te bereiken. Dus dat is iets heel individueels waar je anderen niet
voor nodig hebt. Dat is nu eens iets waar je helemaal alleen door moet, zie. Door de
onderwereld, de Doeat. De wereld waarin je leeft. Dat is de zonnedans van de Sioux
indianen. Een inwijdingsrite. Anders heeft het geen waarde. Bewustwording is iets
wat elk mens voor zich apart moet doen. Iedereen heeft zijn eigen weg af te leggen
en die lopen nooit of te nimmer samen met die van andere mensen. Het is ondenkbaar om na zo’n geslaagde revolutie een menigte toe te spreken en te zeggen: ’en nu,
beste mensen, zijn we allemaal vrij. ’ Iedereen zal dan wel zijn hoed in de lucht gooien en ‘Arriba’ roepen en een paar schoten in de lucht knallen (door diezelfde hoed),
maar dat is niet de vrijheid waar we het hier over hebben.
Karl Marx en zijn Communistisch Manifest maakte net dezelfde fout. Velen geloven nu
nog in zijn doctrine en vinden hem een knappe geest, maar ze dolen. Marx schaarde
zich, samen met Engels, aan de zijde van alle onderdrukte volkeren ter wereld en
nam actief deel aan revoluties overal in Europese steden in de 19e eeuw. Natuurlijk
is het heel nobel om te verklaren van ieder naar vermogen en naar ieders behoefte. Het idee
dat iedereen gelijk is en recht heeft op evenveel en gelijk verdelen en zo is heel erg
Jezus. Maar Marx en Engels waren niet meer dan revolutionairen die uiteindelijk, als
de kat op de koord kwam, geweld predikten, laat daar geen twijfel over zijn. Uit
frustratie en wanhoop en machteloosheid wellicht. En dat kan nooit een goede
grond zijn. Zij dachten dat de enige manier om een ideale communistische samenleving te bewerkstelligen en waar iedereen gelijk was enkel met geweld kon bereikt
worden. Daarom sprongen ze ook mee op de barricades, de boeren en arbeiders
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aanvoerend en tegen de gevestigde burgerij. Lap, en het was weeral om zeep. Ze
waren ergens ‘tegen’ in plaats van ergens ‘voor’ te zijn. Dat is een groot verschil en
de gevolgen van zo’n basishouding zijn altijd in verhouding. Als je niet constructief
bezig bent ben je. . . . . . . bezig. Wie wil vechten kan vechten, maar zie hier niet de
waarheid in. Dat is niet de manier om het te doen.
Het is een gouden regel: Waar je je tegen verzet blijft. Ook dat is de grote illusie om
te denken dat het daardoor verdwijnt. Het wordt integendeel alleen maar erger
omdat je eigenlijk niet durft kijken naar het echte probleem en er dan maar van wegloopt door je je er tegen te verzetten. Zo geef je het nog eens extra kracht. Waar je
naar kijkt verdwijnt als vanzelf. Je durft naar de situatie, het probleem zien en daardoor ‘zie’ je wat er aan moet gedaan worden en onderneem je vanzelf aktie om je
situatie beter te maken. Het is een simpel principe dat we allemaal kennen, en toch,
aan de toestand van de wereld te zien, zoals je ziet, erkent niemand er de belangrijkheid van. Daarom zit iedereen in het duister rond te dolen zonder het zelf nog maar
ook te beseffen. De top zegt: ’alles gaat redelijk goed. ’ en jullie zijn dat nog gaan
geloven ook. Eigenlijk is er op de Aarde een enorm gevecht aan de gang dat dag en
nacht bezig is. Zoals één gigantisch grote grijze wolk zoals je dat wel eens in stripverhalen ziet, waaruit allerlei vuisten en vloeken en sterretjes komen en iedereen op
elkaar ramt om zijn of haar eigen redenen. De ego-wolk. En die wolk trekt almaar
meer en meer volk aan en iedereen is uitgenodigd om er meteen in te springen, allemaal onder het mom van: ’ik moet me verdedigen. ’ Iedereen denkt dat het daar te
doen is. Het probleem is dat de meeste mensen denken dat ze moeten vechten en dat
er geen alternatief is. Waarom vecht je? Om je ego te verdedigen. Er is geen enkele
andere reden. En dat is altijd een leugen, een inbeelding. De truk is om je hiervan
alleen maar bewust te worden en er gewoon uit te stappen. Zet je debiele trots opzij
en bevrijd je van elk verlangen en denken en ook van elke zorg. Begin er eens mee te
lachen en bezie die enorme vechtwolk vanop een afstand. Je zal zien dat er nog veel
andere mensen op hetzelfde idee zijn gekomen en er uit zijn gestapt. Dat zijn de
echte mannen en vrouwen. De mensen in de wolk zijn nog jongens en meisjes, ook
al menen ze van niet natuurlijk. De mensen die er zich hebben buiten gesteld doen
niet meer mee omdat ze te weten zijn gekomen dat dat allemaal onzin en zever is. Ze
zien het allemaal ietwat geamuseerd en met mededogen aan en maken het zich
gezellig en hebben veel plezier en werken samen aan een betere wereld. Dat is werkelijk een grote groeiende groep en het is de toekomstige nieuwe wereldbevolking.
Dat is de familie van Licht. Het zijn normale mensen die elk voor zich hebben
besloten om meer over zichzelf en het leven te weten te komen en er de max uit willen halen.
Wat het lot van de boeren en de onderdrukte mensen in de Derde Wereld (of waar
dan ook) echt beter zou maken, wat ze beter zouden doen i. p. v. te vechten tegen de
baas (en dus in wezen tegen een deel van zichzelf), is wakker te worden en er uit te
stappen. Als Pedro zegt: ’Carramba Juanita, we moeten ons verdedigen tegen die
klere-yanks. Hijos de puerco. Ten oorlog!’, en Juanita heeft zoiets van: ’No Pedro,
dat haalt allemaal niets uit. Ik heb geen zin om te eindigen aan de galg. Ik vindt het
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beter als we gewoon hier ver vandaan trekken en een heel nieuw leven beginnen en
ons eens een paar heel wezenlijke vragen gaan stellen over dood en leven en wat de
zin er allemaal van is. Por Dios, ik wil weten wat ik hier in gòdsnaam doe en waar het
allemaal toe dient. Er moet toch ergens een ultieme formule zijn om compleet voor
eeuwig gelukkig te zijn. Ergens moet er een plek voor ons zijn. Ik wil een zinnig
leven leiden in plaats van altijd maar te moeten werken, gehoorzamen en me te
moeten verdedigen. What’s the bloody point?’ Nou, dan heeft Juanita gelijk (ze is
dan ook een vrouw en zal dat sneller inzien dan een man in deze tijd omdat ze dichter bij hun gevoel staan). Als Pedro dan nog van geen ophouden wil weten dan heeft
zij maar één ding te doen: Opkrassen. Adios Pedro. Dat is niet laf. Ik noem dat slim
en moedig. Wat voor zin heeft het om tegen beter weten in in oorlogsgebied te blijven en een oorlog te voeren? Zippo zin. En zo wordt de ultieme weg naar de vrijheid altijd iets heel individueels. Het gebeurt ook heel stil, zonder veel tamtam en
fakkels en rieken en Viva la Revoluçion!Het kan elk moment, geheel onverwacht,
gebeuren. Tijdens de vaat, op de plee of in de file. Plots zie je de fout en het doel
van de mensheid en meerbepaald van jezelf. Dan zie je het licht en ben je out of
here. Het is ingegeven door je intuïtie, je gevoel. Het is niet omdat jij er schoon
genoeg van hebt dat de hele dorpsbevolking dat maar meteen ook heeft. Iedere z’n
tempo, makker. En zo moet het zijn. Geloof niet in de demagogische prietpraat
van zogenaamde omhooggevallen wereldleiders of spirituele leiders die je naar het
beloofde land zullen brengen want dat kunnen ze niet. Hun ego zou natuurlijk
graag geloven dat ze dat wel kunnen, zodat iedereen zal zeggen hoe fan-tas-tis hij
wel is en hoe de mensen er nog honderden jaren later over zullen spreken, maar dat
is allemaal heel onnnnnozel. Zij willen graag dat je dat allemaal gelooft omdat je zo
in hun macht bent en je hen je energie geeft en je afhankelijk bent van zo iemand.
De enige die je in het paradijs zal brengen ben je zelf. Het gaat er nogmaals om om
eindelijk eens te beseffen dat je er al in ’t lang en in’t breed bent en dat je alleen maar
hoeft te reizen en ontdekken. En dat kan toch moeilijk iemand voor jou beseffen,
hé? Laat staan doen. Daar gaat het ‘m nu net om. En als je dat allemaal niet kan geloven, vraag ik me af of je het wel wil geloven. Dan is geloven in een messias of een
grote Natieleider die alles voor jou wel in orde zal maken niet meer dan een flauw
excuse. Als je niet ooit eens de intentie hebt om dat blik bier neer te zetten, die tweeloop maar eens definitief op te bergen en uit die sofa te komen (knieën doen krak),
dan zal er logischerwijs niets van in huis komen. Of nog beter: beséf gewoon dat je
een dikzak bent geworden die in zijn mouwloze gevlekte witte t-shirt, met een blik
bier en tweeloop in de sofa zit in een huis dat ergens in het Paradijs staat.
Why???
Lord, have mercy on them punks
Nog even één ding over al die misleidende termen. Houd voor ogen dat het er allemaal van afhangt van waaruit je het bekijkt. In welke positie je zit. Als je effectief
denkt in termen van veroveren en verdedigen en dat dat OK is omdat het nu een-
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maal zo hoort, dan is het ook logisch als je onder ‘stabiliteit en vrede’ verstaat: ’die
ellendige opstandelingen die ook nooit content zijn, terug in het gareel krijgen
omdat dat onze levensstijl bedreigd. ’ Ik zeg niet dat het onzin is en blijft. Het is
natuurlijk een illusie, maar als je niet beter weet en je zit dus zo diep, dan denk je zo
en zie je daar ook echt geen enkel probleem in. ’Het is de wet van de sterkste. Het
gaat hiet om overleven. ’ zullen ze zeggen. Terwijl het eigenlijk om leven tout court
gaat. Daarom wordt onder ’pacificatie’ van Vietnam verstaan: ’platbombarderen,
die boel!’ Daardoor komt er een einde aan de onlusten. Daar zien zij een soort van
vrede in. Een vrede, maar dan wel volgens hun eigen termen en visie. Net zoals zij,
de top-elite, onder ‘democratie’ een soort van vrijheid verstaan. Voor hen. En die
‘visie’ delen ze dan, vanuit hun denkwijze, automatisch met jullie en daardoor worden jullie geïndoctrineerd. Maar zij zien dat niet als moedwillige indoctrinatie,hoor.
Neenee, het is veeleer gewoon iedereen van je eigen (zeer beperkte) visie van de
werkelijkheid proberen te overtuigen, omdat ze daar nu eenmaal zelf ook in geloven. Ze weten gewoon niet beter. Jullie wereldleiders die alles in handen hebben zijn
dus allemaal een beetje ziek en hebben een serieuze slag van de molen. Ze zijn totaal
verblind. Dus je kan het ze niet kwalijk nemen, want ze weten gewoon niet meer wat
ze zeggen en wat ze doen. Maar nietemin blijft de situatie behoorlijk bollocks
natuurlijk. Het zijn oorlogsmensen, strategen, die constant WarGames spelen
omdat ze denken dat dat moet en ondertussen niet zien in wat voor een stal ze de
Aarde omtoveren omdat ze zoveel miljarden mensen meesleuren in hun waanzin.
Ze zijn zo verblind dat ze nooit een zinnig en interessant en steekhoudend woord
kunnen uitbrengen omdat er geen liefde, gevoel, relativerende humor in hun woorden zit en als je zegt dat ze met waanzin bezig zijn zullen ze je verwonderd aankijken
of zelfs uitlachen en zullen ze dat als een belediging zien. Ze zijn zo onzeker over
zichzelf dat ze zelfs rechtbanken oprichten waar je kan vervolgd worden voor laster
en eerrof, alleen maar omdat je hen vriendelijk en met de beste bedoelingen wijst op
waar ze mee bezig zijn en wat dus de waarheid is. Dan moet iemand anders, de rechter, zeggen dat je hen hebt beledigd en daarom gestraft moet worden. En dan zijn ze
content, want dan ’is het recht geschied’. Zien jullie waar jullie mee bezig zijn? Ik
hoop van wel. Als je met oorlog bezig bent ben je nooit met intelligentie bezig en
dat zie je ook in hun strategieën. Toen in Nicaragua de door Amerika gesteunde
Contra’s werden ingezet om de vrijheidsstrijdende Sandinisten een kopje kleiner te
maken besliste Nicaragua dat het straaljagers zou inkopen of inhuren om zich te
verdedigen. En dan gingen er in het Pentagon (centrum van oorlogsvoering in de
VS) juichkreten op, want. . . dan was er een hele gegronde reden om de aanvallen te
intensiveren. Dán was het gerechtvaardigd. Daar gingen die debatten over: ’Zullen
ze zich verdedigen of niet want zo ja, dat doé je gewoon niet! Dat is er om vragen en
dat wil zeggen dat ze ons uitdagen. ’ Daarom wordt dat gezien als een daad van
ongehoorde agressie en dat moet natuurlijk afgestraft worden. Nuance, want zij zijn
het die in de eerste plaats de duimschroeven aandraaiden. Ik wil hier niet beginnen
memmen met wie er eerst is begonnen en zo, maar in dit geval lijkt me dat nogal
duidelijk. Dat is wel eventjes handig de rollen omdraaien. Alleen, zij zien dat totaal
anders omdat zij denken dat ze in de eerste plaats in hun recht zijn. Ze zijn er van
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overtuigd dat de Aarde mag overheerst worden en dat niemand het recht heeft om
hen dat genoegen te ontnemen. Zij zijn de macht, punt uit. Laat zij hier nu toevallig
eerst aangekomen zijn. Zie je hoe zij denken? Die gasten zijn compleet de draad
kwijt en we spreken hier allesbehalve over logisch en gezond nadenken. Ze gaan
ervan uit dat je je enkel en alleen moet onderwerpen aan het systeem. Van jullie
wordt dat ook verwacht. Gehoorzamen en kop houwen, want anders wordt je
gestraft en tegenspraak wordt niet geduld. Probeer maar eens een zinnige verklaring
te vinden waarom je geen belastingen zou hoeven te betalen. Ik vertel je dit nu allemaal om je te helpen ze te begrijpen want anders zou je weer in blinde woede en veroordelen kunnen vervallen. Have mercy. De factor of Nicaragua zich al dan niet
zou verdedigen tegen een ongehoorde agressie van de VS was dus bepalend of het
verder zou aangevallen worden of niet. Dat is nu eenmaal oorlogslogika. Maar
Nica maakte natuurlijk, als volk, de fout dat ze het spel meespeelden en dachten:
’we moeten ons verdedigen. ’ Dat is ingaan op provocatie en dan kun je je wel eens
pijn doen. Je gaat in op iets waar je je in de eerste plaats ver van afzijdig moet houden. Dat noemt men dus oorlog. Een voorwaarde voor oorlog is dat er altijd minstens twee partijen zijn die om welke reden dan ook denken dat ze elkaar moeten
bevechten. Je moet een tegenstander hebben want anders zit iedereen maar wat met
z’n duimen te draaien en is er ook geen moer aan. De ene valt aan en de andere verdedigd zich en beiden zijn altijd overtuigd van hun gelijk, hoe idioot het ook is,
maar de twee partijen moéten echt geloven dat dat allemaal nodig is. Het is denken
en leven in termen van ’Oorlog’. En dat raakt altijd kant noch wal. Als je gelukkig
wil zijn tenminste. Behalve als je er midden inzit, natuurlijk. In de Militaire Organisatie. Dan zal het wel best tof zijn en spannend en een machtig gevoel geven en
iedereen die dat spel meespeelt is er van overtuigd dat hij een groot licht is. Ze
bewierroken elkaar ook altijd en overladen elkaar met prijzen, onderscheidingen en
medailles en strepen. Ze blijven altijd maar, tegen beter weten in, overtuigd van hun
gelijk. Daarom is de situatie heel gevaarlijk nu. En dat is ook de reden waarom deze
tijd de Eindtijd noemt. Jullie zitten tegen het plafond. Dit is het einde. Verder kan
het niet en er moet hoe dan ook een einde aankomen want het is niet meer plezant.
Jullie dénken alleen maar dat je in vredestijd leeft maar ga dat maar eens in Afghanistan vertellen.
Wordt wakker mensen, en besef dat er dagdagelijks een Stille Wereldoorlog bezig is
en dat de twee vorige eigenlijk nooit zijn opgehouden. Ze zijn alleen maar ondergronds gegaan en overheersen iedereen heel effectief. Het is hier één grote fascistische boel en iedereen aanvaard dat gewoon en is bang. Lafheid is een gewoonte
geworden en daar rekenen ze op. Het is de norm. Als je denkt dat je er allemaal buiten staat en er niks mee te maken hebt dan ben je een naïeve egoïst want het gaat
hier over de planeet en z’n bevolking in z’n geheel en niet over alleen dat wat jij je
gezin noemt. De hele wereld is je gezin, maar zolang je dat niet snapt kan het je allemaal niet schelen en is die andere maar ‘een rare’. Je bent direct verantwoordelijk
voor het welzijn van je hele planeet en niet enkel voor jou welzijn alleen. Het is je
thuis, je leefomgeving en als dat wegkwijnt kwijn jij ook weg. Je zit nu eenmaal hier
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en nu, in deze situatie en op deze bol en niet ergens anders, en dat is allesbehalve
toevallig, dus blijf het niet ontkennen. Je hebt hier iets te doen, vriendschap. Als je
denkt dat die regeringen smeerlappen zijn die dingen doen die niet kunnen heb je
gelijk, maar niet helemaal, want ook jij gaat niet vrijuit. Jij bent degene in de eerste
plaats die te bang is om je eigen leven te leiden en er wat aan te doen en daarom
maar vasthangt aan een systeempje en je dagdagelijks laat verkrachten en zomaar
alles goed vindt en doet of het allemaal niet gebeurt. Bullshit. Jij bent degene die in
je angst zoiets nodig hebt als een regering of een overheid en een systeem. Jij bent
het die het allemaal mogelijk maakt, dus doen alsof het allemaal buiten je staat is er bij
mij niet bij, hoor. Jij bent direct verantwoordelijk voor de moord op honderdduizenden mensen in de Derde Wereldlanden. Waarom? Omdat je er niets aan doet. Je doet
niets maar dan ook echt niets om het leven op de planeet aangenamer en vredevoller
te maken. Je steunt het direct want je bent te bang om je belastingen niet te betalen.
Wat denk je dat ze met al dat geld doen? Al wat je doet is de oren van mijn kop klagen
en zagen en sigaretten roken en drinken en wat toeristisch rondhangen. Je kletst constant, net als je zogezegde gekke wereldleiders, uit je nek en hangt maar wat de macho
uit alsof het een deugd is. Je laat alles maar begaan en anderen zullen het wel doen.
Fijn hoor. Ik snap niet waarom jullie allemaal zo als klein mannen zitten te kicken op
oorlog. Oorlog is iets voor seuten. Het is allesbehalve prachtig en mensen die er zich
mee bezig houden zijn niet cool en weten zip over de essentie van het leven. Besef je
wel hoeveel pijn granaatscherven in je gezicht doen? Natuurlijk besef je dat! STOP er
nu eens mee! IDIOTEN. Als je er iets aan wil doen, verander dan zelf eerst volledig
je leven en laat dat systeem voor wat het is. Dan komt er ontieglijk veel tijd en ruimte
en energie vrij om zinvollere dingen te doen dan elke dag naar kantoor te gaan neuspeuteren. That’s right, de spelmeesters zijn pure anarchisten. Waar denk je dat de Sexpistols en Soulfly vandaan komen? Wij zijn punkers. Wie anders dan de spelmeesters
zouden het begrip ’anarchie’ in een vastgelopen wereld hebben kunnen geïntroduceerd?
Als alles hier prima in orde zou zijn waren wij hier niet en was er geen reden voor
anarchie. Als je ‘t wat ruimer bekijkt zijn ook de Aboriginees, de Maya’s, de Dogon,
de Egyptenaren en nog zoveel anderen ook pure anarchisten. Dus daar gaat ie dan
nog maar eens: alle anarchistische volkeren allemaal samen: ’Fuck the system!’
(dat doet deugd) Het systeem werkt niet jongens. Het is het tegenovergestelde van
liefde en het brengt alleen maar ellende en verdriet.
Je moet ook goed beseffen dat die hele opgeleide elite, in welke tak ze ook zitte, aan
de top heel nauw met elkaar verbonden zijn. Zowel krantenmagneten als kromme
rechters als bedrijfsleiders en hoge leraren wisselen constant informatie uit. De ene
dekt de andere. Relaties hebben in het leven is heel belangrijk zeggen ze altijd. Waarover spreken die dikke sigarenrokende mannen in smoking nippend aan hun brandy
zoal in die sjieke clubs, denk je? Zeker niet over de nieuwe Busta Rhymes of over de
ontdekking en kracht van de ziel en of er leven is op andere planeten en hoe het
toch komt dat de wereld er zo slecht uitziet en ook niet over de wondere vormen
van broccoli.
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Neenee. Er worden zaken besproken die het gewone volk niet kan verstaan. Dat
zeggen ze altijd zelf. Inderdaad, een gewoon normaal mens kan niet verstaan waarom ze zo warm en koud tegelijkertijd blijven blazen. Maar zij denken dat dat onze
handicap is.
Die sjieke clubs zijn op zich al heel besloten instellingen waar je zonder pasje en
dasje niet inkomt. Maar dat is nog niks vergeleken met wat er daar achter bestaat.
We gaan almaar dieper en dieper nu en het wordt steeds geheimzinniger en duisterder. Ik wil hier zeker niet de VS de zwarte piet toeschuiven want te beweren dat de
VS de oorzaak is van alle kwaad is onzin. Netzomin het Europa of de voormalige
SovjetUnie zou zijn. Ik hou helemaal niet van beschuldigende vingers en gebalde
vuisten. Al wat mijn intentie is is om een verhaaltje te vertellen dat jullie (en nu heb
ik het tegen álle Aardbewoners, ook regeringsleiders) een beetje inlicht over de huidige stand van zaken en hopelijk een hoop verklaart. Zie je, er is een overheersende
structuur, buiten de politiek en de regeringen, die al die officiële instellingen, die op
het eerste gezicht niks met elkaar te maken hebben, onderling verbind. . .
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9. RIDDERORDES EN GEHEIME GENOOTSCHAPPEN
1095 n. C.
Paus Urbanus II roept op het concilie van Clermond-Ferrand op tot de eerste
Kruistocht.
De eeuwen daarvoor, en met name de eerste eeuwen na de val van het machtige
Romeinse Rijk, hadden ridders een niet al te hoog aanzien binnen de kerk en de
samenleving. Het waren onvoorstelbare chaotische tijden en het kwam er op neer
om gebieden te veroveren. De koningen beloonden hun mannen met stukken
grond en bescherming in ruil voor verdere diensten. Dit bestuur over grond gaf de
strijders een nieuwe status. Ze werden ridders die tot de nieuwe kern van de adel
behoorden. De 10de eeuw was een tijd van anarchie, machtswellust en meedogenloze onderdrukking van de boerenbevolking. Het begon de ridders naar het hoofd
te stijgen en ze konden hun roofzucht botvieren op de heidenen en de boeren en op
elkaar. Ze roofden en plunderden en als iemand er wat van zei zeiden ze dat het hun
recht was. Wat kon je doen? Uitbuiting en plundering van de boerenbevolking werd
een regel. Toen gingen ze zich ook nog eens richten tegen de kerk. Toen al voelde de
geestelijkheid haar greep verzwakken op een samenleving waarvan de hoeksteen de
meedogenloze ridders waren. Ridders tastten het gezag van de kerk, die hoedanook
een gevestigde macht was, zwaar aan en de kerk zag maar één uitweg: De ridders
alles vergeven en hen recupereren. Ze inlijven voor hun zaak. En dat werden dan de
kruistochten. Ze stonden garant voor avontuur en vervat in een goddelijke verheven opdracht: De Heilige Stad bevrijden van de goddelozen en het heilige Graf
beschermen. Van toen af stonden ridders in dienst van het geloof en werden de
voormalige rovers de persoonlijke Ridders van Christus. Het was de mannen om
het even, als ze maar konden hakken. Het was beter zo want nu was het plotseling
allemaal gerechtvaardigd en in naam van de Allerhoogste en werden ze er nog rijkelijk voor beloond ook.
In 1099 veroveren de kruisvaarders dan eindelijk, na herhaalde bestormingen en
met veel bloedvergieten, Jeruzalem, de Heilige Stad, op de Egyptenaren. Godfried
van Bouillon voerde de hele troep aan en na de overwinning werd hij ’beschermheer van het Heilige graf ’. Een jaar later, in 1100, stierf hij en zijn broer Boudewijn
werd de eerste Koning van Jeruzalem. De Heilige Stad was terug onder RoomsKatholiek bewind en dus was ze weer veilig voor de pelgrims die opnieuw het Heilige Graf konden bezoeken. Maar echt 100% veilig was het nog steeds niet. En dat
was de uiteindelijke aanleiding tot de oprichting van een soort van politiemacht: de
Orde van de Tempel.
Het waren georganiseerde soldaten-monikkencorpsen die zouden instaan voor de
veiligheid op de doorgangswegen en heilige plaatsen. Door de plechtige geloften
van zuiverheid en armoede af te leggen (zonder afstand weliswaar te doen van hun
wapens) aan de koning van Jeruzalem verbonden ze zich ertoe de pelgrims te
beschermen tegen rovers en overvallers, de wegen te bewaken en als ridders op te
treden voor de Opperste Koning, Jezus Christus.
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Ze werden aanvankelijk de ‘arme ridders van Christus’ genoemd omdat ze geen
frank hadden. Ze leefden volgens de regels van armoede, kuisheid en gehoorzaamheid. Ze kleedden en voedden zich met wat de gelovigen hen aan aalmoezen toestopten. De koning en zijn ridders werden vervuld van medelijden met deze ‘Heilige mannen’ en bood hen voeding en onderdak aan in het paleis. Ze kregen een
domein dicht bij de Tempel des Heren, nabij het paleis. Vandaar de naam ‘Tempeliers’.
De jaren gingen voorbij en de tempeliers groeiden stevig in aantal en ze werden
geprezen om hun moed en heldendaden. In 1128 werden ze officieel als Religieuze
Militairen erkend. In 1139 kregen ze definitieve erkenning van paus Innocentius II.
Ze stonden boven wet en staat en hadden een eigen groot internationaal rijk en
moesten enkel aan de paus verantwoording afleggen. Zo groeiden ze verder, onder
bescherming van het machtige vaticaan, uit tot een enorme internationale macht.
Het werd een kerk binnen een kerk en een staat binnen een staat. Hun rijk strekte
zich uit over Frankrijk, Portugal, Vlaanderen, Schotland, Spanje, Italië, Oostenrijk
en Hongarije. Hun macht werd zelfs zo groot dat Koningen en Keizers zich onderwierpen aan de autoriteit van de tempelorde. Hun macht had een economische
basis en via een heel netwerk van vestigingen in Europa en het Midden-Oosten
introduceerden ze het moderne bankwezen: Lancering van de Wisselbrief (voorloper van het papieren geld), het regelen van veiligheid van de geldtransacties en
leningen. Ook waren ze toonangevend op het vlak van geneeskunde, technologie
en filosofie. M. a. w. ze waren dé vernieuwende motor van de Westerse wereld van
de 12de en 13de eeuw in Europa. Maar, zoals dat gaat, groeide met de toenemende
macht ook de corrupte, de arrogantie en de immoraliteit, en dat gaat vroeg of laat in
iemands ogen prikken. Op een gegeven moment had Filips de Schone er schoon
genoeg van van al die arrogante decadente feestende tempeliers die toch maar op
zijn kosten leefden. Hij aasde al lang op het enorme gebied dat zij bezaten en
smeedde plannen om de tempeliers in te pakken. Hij liet 2 pausen vermoorden
(hoewel dit nooit werd bewezen) die de tempeliers goed gezind waren en zette zelf
een nieuwe paus, Clemens 5e, op de troon in Avignon in 1305. In 1307 liet Filips de
Schone de Tempeliers aanhouden onder de beschuldiging: Ketterij.
Ze werden in de gevangenissen gemarteld en bekenden de meest gore dingen, ook
dingen die ze niet hadden begaan. In 1314 werd er dan definitief afgerekend met de
eens zo machtige Tempeliers door Jacques de Molay, Grootmeester van de Tempeliers, samen met enkele broeders levend te verbranden voor de ogen van het
publiek. Maar was het wel het einde?
Vele ridders hadden kans gezien te vluchten en sommigen sloten zich aan bij andere
ordes, want in andere landen was de vervolging geen succes, tot grote ergernis van
de Schone.
Hoewel het niet door historici zal erkend worden, droeg Grootmeester Molay vlak
voor zijn dood de macht over op Marc Larmenius. De orde was dan wel officieel
gezien dood, maar ze ging van dan af ondergronds en ze is door de eeuwen heen
ononderbroken blijven voortbestaan.
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In navolging van de Tempeliers (in de tijd dat ze nog machtig waren en een groot
aanzien genoten) en omdat het een succesformule was, stichtten Koningen, keizers
en Pausen op hun beurt hun eigen dynastieke ridderordes, om hun macht verder uit
te breiden en hun prestige op te vijzelen. Het waren zeer bevoorrechte ridderordes
die enkel toegankelijk waren voor de machtigen, die de noodzakelijke invloed hadden voor het uitoefenen van de centrale macht.
Hoewel je ridderordes automatisch associeert met de middeleeuwen, met jonkvrouwen, vuurspuwende draken en heilige Gralen en ze dus in deze hoogtechnologische tijden compleet tot het verleden of tot het sprookjesrijk behoren te horen, is
niets minder waar. Vandaag de dag zijn er nog steeds ontelbare ridderordes met vele
leden en bijna allemaal gaan ze terug tot hun illustere middeleeuwse voorgangers.
Velen zijn dynastiek en zijn dus aan een koningshuis verbonden. Hoewel het enkel
een koning(in) is die de adelijke titel van ridder kan geven of een orde in het leven
kan roepen vindt je in de 20e eeuw een heuse heropleving van de ridderordes en
velen zijn niet officieel erkend en hebben zichzelf uitgeroepen tot ‘ridder’. Het is
een heel gesloten wereld en je hoort er daarom ook heel weinig over en als dat al
eens gebeurt wordt je misschien geïntrigeerd door het folkloristische karakter,
compleet met prachtige mantels, zwaarden en embleem en rituelen. Je zoekt er niet
veel achter, vindt het allemaal nogal amusant en associeert het met een nationale
feestdag, kaas en bier en het is niet meer dan een nostalgische oproeping van het
langvervlogen verleden door een groep liefhebbers in hun vrije tijd. Niks biezonders, niks verkeerd mee. Net zoals een ander graag met modeltreintjes rijdt of oude
postzegels verzameld. Ieder z’n hobby. Maarrrrrrrr. . . . . achter deze schijnbaar
naïeve en onschuldige bezigheid zit wel degelijk nogal wat meer achter dat het liefst
het daglicht schuwt.
21e eeuw-Ridders
Een mens (op jullie planeet dan toch) zit zo in elkaar dat hij buiten de dagdagelijkse
sleur ook wel eens wat meer wil in het leven. Een beetje avontuur en een bevrediging op bepaalde levensvragen zoals: ’wat doe ik hier, waar gaat het om, wat is de zin
van het leven, hoe kan ik mijn leven zinvoller maken?’ Religies zijn er om daar een
antwoord op te geven maar velen (gelukkig wel) voelen intuïtief aan dat er toch nog
altijd iets mist en zoeken het elders. Vele zoekenden komen dan ook via allerlei
wegen in contact met groeperingen die het niet meteen in allerlei tijdschriftjes en
kranten van de daken schreeuwen dat ze bestaan. Groeperingen die zeggen dat het
hun betrachting is om de spiritueel zoekende mens in te wijden in ‘de ware kennis van
het leven en van het zelf om zo mee een einde te kunnen maken aan het dolen en lijden van hun
broeders, hun gelijken. ’ Geef toe, een nobele doelstelling. Er bestaan tal van occulte en
esoterische genootschappen. Hun kennis wordt angstvallig geheimgehouden en ze
stellen zich eerder verdoken op want ze gaan er vanuit dat al wie geïntresseerd is hen
op het gepaste moment wel zal vinden. Dat is een teken van oprechte geïntresseerdheid, wat een voorwaarde is om tot kennis van zaken te komen. Maar dat gaat alleen
op voor bepaalde genootschappen. Anderen zijn dan weer onmogelijk om ‘zomaar’
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te vinden en je moet al een lange weg hebben afgelegd om ermee in contact te
komen.
Die broederschappen (die toegankelijker zijn), zoals vb. A. M. O. R. C, één van de
Rozenkruisersgenootschappen, beweren de voor de mensheid verborgen geheime
kennis over leven en dood in pacht te hebben. Die zou haar overgeleverd zijn door
een mysterieuze groep Egyptenaren. Wie op de één of andere manier een brochure
in handen krijgt van zo’n genootschap hoeft, indien hij of zij dat wil, maar “te kloppen en de poorten van de kennis zullen zich voor hem of haar openen en het ‘ware’ leven zal hem
eindelijk geopenbaard worden”. Mits je het lidgeld betaald natuurlijk, want anders blijven
de poorten gewoon dicht.
Mensen die geïntresseerd geraakt zijn omdat ze niet meer voldoening vonden in
hun oude leventje en definitief het pad van het occulte kiezen om meer over de
geheimen van het leven te weten te komen, sluiten zich dus bij zo’n genootschap
aan. Meestal zijn ze erg onzeker in het begin en vragen zich af of ze erg zullen veranderen en of ze zich niet in iets storten waar al snel het einde zoek zal zijn. De
drempelvrees is groot maar als de nood aan een zinvoller leven lonkt is er meestal
geen stoppen meer aan. De grote stap is een ‘inwijding’ door de groep. Als dat lukt,
dan ben je aanvaard en hoor je erbij. Dan krijg je een boel informatie en studiemateriaal mee dat je, op bepaalde tijdstippen in de week, totaal afgezonderd, moet bestuderen. Iedereen doet dat dan op dat moment en dat schijnt een kosmisse band te
scheppen dat het studiewerk bevorderd. Bij de inwijding beloof je trouw en solidariteit en vooral:geheimhouding van de informatie die je is gegeven, want: bij de
geheime genootschappen gaat men er van uit dat de Kennis van het Leven waar het
allemaal om draait, zo exclusief is en zo belangrijk dat niet-ingewijden of ‘profanen’
(U en ik) er toch nooit iets van kunnen begrijpen. Daarom zijn ze geheim. Omdat
anderen de boodschap die er in zit toch niet kunnen vatten. Wat een logika. (En ik
die altijd dacht dat dat nu net wél een goeie reden was en dat je kennis altijd moet
delen.) Niet begrijpbaar voor gewone mensen? Waar hebben we dat nog gehoord?
Veelal zijn zo’n esoterische genootschappen vrij groot, hebben een indrukwekkend
ledenaantal en zijn zelfs verspreid over verschillende landen (in vb. Frankrijk telt
A. M. O. R. C. +/- 200. 000 leden). Ze bestaan uit een hele hiërarchische structuur
en worden bestuurd door een Opperste Legaat, Grootmeesters, Dignitarissen enz. .
Deze mensen zijn verkozen om die taak te vervullen. Helemaal onderaan staat
natuurlijk de pas ingewijde. Maar, er is ook goed nieuws voor hen: je kan omhoogklimmen!
Hoewel het voor de pas ingewijde zoekende allemaal nogal beangstigend lijkt in het
begin en hij niet zo goed weet of hij al dan niet zou toetreden, vindt hij/zij, eens
ingewijd, het toch ook allemaal best spannend om tot zo’n elitaire( want dat is het
tenslotte) groep te behoren, en ook al is het allemaal nogal geheimzinnig, toch is hij
opgewonden over het feit dat hij een nieuwe deur in zijn leven is binnengestapt. Hij
voelt dan eerder ontzag voor zo’n grote structuur die blijkbaar zeer goed georganiseerd is en die, bovenal, het goed lijkt te menen en zich enkel en alleen bezig houdt
met waardevolle levenszaken die het geluk van de ingewijde voor ogen hebben.
Men heeft het gevoel alsof hij ergens bij hoort waar anderen niet bij horen, simpel-
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weg omdat ze nog niet zo ver staan in het leven. En dat voelt prima. Het is zelfs een
hele eer, en het oorspronkelijke wantrouwen maakt al snel plaats voor opwinding en
toewijding en men voelt zich over het algemeen veilig in de armen van zo’n grote
organisatie.
Hoe zal je nieuwe leven er dan gaan uitzien? Wel, je zal dingen gaan leren als telepathie en telekinese, uittredingen uit het lichaam, magie, je leert het geheime leven van
planten kennen, je leert hoe je gedachten naar mensen kan richten en ze eventueel
mentaal beïnvloeden, genezing door handoplegging, je leert het bestaan kennen
van reïncarnatie en wat je al allemaal bent geweest in vorige levens, je leert je
beschermen tegen het kwade enz. . . . . Allemaal fantastische dingen dus. Het gaat er
allemaal om om via toegewijde studie tot het Kosmisse Licht te komen. De ervaring
van het Al. Het Absolute.
Om dat te bereiken dien je via voorbereidende graden langzaam naar het Licht
geleid te worden. De 9 Tempelgraden, die strikt geheim gehouden worden, want
enkel diegenen die bereid zijn zich helemaal over te geven, worden bekwaam en
oprecht genoeg geacht om hiervan kennis te nemen. Eens je, vanaf de 9de Tempelgraad, het Absolute hebt bereikt val je een beetje in een zwart gat, omdat je dan de
top hebt bereikt van wat je in zo’n genootschap maar kan bereiken. Je zou denken
dat daarmee de Absolute Kous af is, maar neen hoor, als je dan verder je lidgeld
betaald blijken er toch weer doorgroeimogelijkheden te bestaan om hogerop te
komen. En dan wordt het pas echt interessant. Maar eerder voor de niet-ingewijde,
vindt ik. Als je de negende graad hebt bereikt zijn de voorbereidselen getroffen en
kan je. . . . . . . Ridder worden. Dan blijken er een heel nieuwe keure aan ridderordes
te bestaan waar je lid van kan worden om nieuwe avonturen in het esoterische te
beleven om nog Absoluter te worden. How Absolute can you get? Ordes zoals daar
zijn: de’ Ordre Renové du Temple’, of de ‘Ordre Kabbalistique de la Rose-Croix
d’ Or’, de ‘Ordre Martiniste Traditionnel’, enz. . . . En dan kan je weer verder, want
vb. in de Ordre Memphis-Misraïm kan je verder groeien in maar liefst 97 graden.
Titels die bij behaalde graden horen, lopen van ‘Ridder van de Tempel (20ste graad)
over, hou je vast, ‘Prins van het Licht’(42ste graad) naar ‘Souverain Pontife Grand
Hiérophante du Rite’(97ste graad). Déze mensen zijn uiterst moeilijk te benaderen.
Die eerste occulte genootschappen (zoals A. M. O. R. C. ) blijken zelfs opgericht te
zijn door die ridderordes en ze maken er dus deel van uit. Maar dat kom je pas te
weten als je lid bent geworden en de 9 graden hebt doorlopen.
Om een lang verhaal kort te maken gaat het over het volgende, want je kan een heel
boek op zich schrijven over alle bestaande geheime genootschappen en ridderordes, zo uitgebreid is het en het is zeker vrij complexe materie waar je op het eerste
gezicht geen begin en einde aan ziet. Maar toch, als je dat allemaal een beetje bestudeerd, zie je er een hele duidelijke lijn in en kom je wederom tot onthullende conclusies. Je denkt misschien ’wat heb ik hier nu weer in godsnaam mee te maken?’, maar
wacht!
Je denkt misschien als beginneling dat je eindelijk de weg naar de waarheid hebt
gevonden, maar al snel blijkt dat, hoe hoger je klimt, die verheven doelen al snel vervagen. De grootmeesters zijn naar het schijnt ook heel erg autoritair en je moet hen
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ten allen tijde gehoorzamen. Al die ridderordes (en het zijn er veel) zijn blijkbaar
ook onderling aan de top erg verbonden, hoewel er in de lagere rangen dan weer
veel concurrentie is om te dingen naar de gunsten van de meesters. De ene orde
heeft connecties met de andere en de ene grootmeester is dikbevriend met die van
een andere, zoniet is hij ook daar nog eens lid van. De top wordt meestal, zo blijkt,
bevolkt door mensen die topfuncties bekleden in de industrie, het zakenleven, de
politiek enz. . . en die in hun job niet meer verder de sociale ladder kunnen beklimmen. Zo’n ordes, die in het geheim in kerkers van sjieke kastelen bijeenkomen, bieden dan voor hen een uitkomst, en altijd is er wel een nieuwe graad die je kan bereiken en die je meer macht en aanzien geeft. Ook de katholieke kerk heeft zo z’n grote
ridderordes. Bisschoppen en patriarchen omringen zich ook nu nog, net zoals in de
middeleeuwen, met een schare ridders. De paus kan ook beroep doen op zijn ridderorden. Ze dragen lange sierlijke mantels met witkleurig dubbelkruis op een zwarte
fond. Anderen hebben dan weer witte of dieprode mantels. Wat is nu eigenlijk hun
functie? Waarom bestaan ze dan echt? Simpel, in deze hoogtechnologische tijden
gaat het er, net zoals vroeger, om om goddelozen (atheïsten) of communisten tot
inkeer te brengen. Ze strijden in de eerste plaats voor het behoud van het Christelijke geloof en voor het geloof in God. Ze hebben nobele intenties, zoals het
beschermen en verzorgen van de zieken, de armen, de lepra-lijders. . . Nieuwe ridders die tot de orde kunnen toetreden leggen deze gelofte ook af en dit om de leer
van Jezus Christus in al zijn werken te volgen. Ook nu nog hebben de Europese
Koningshuizen elk hun eigen ridderordes waarin de hele adel in is opgenomen en
elk een titel heeft. Die titels liegen er overigens niet om en als je iemand met zijn volledige titel wil aanspreken kan je best een aanloop en een flinke teug lucht nemen
want anders haal je het niet.
S. M. O. M.
De Orde die vooral bekend staan als de ‘Redders van het Christendom’ is tevens
ook de grootste en machtigste ridderorde ter wereld: ’De Orde van Sint Jan’ oftewel
de SMOM. De Soevereine en Militaire Orde van Malta.
Ook deze gaat, net zoals de tempeliers, terug tot de middeleeuwen. Het was een
orde die mede instond voor de verdediging van Jeruzalem en daardoor kreeg ze een
militair karakter. Na Jeruzalem werd ze gestationneerd op Malta (1530) om het
Middellandse zeegebied tegen de Turkse aanvallen te beschermen en zo werd het de
eerste internationale Politiemacht in de Middellandse zee. In de 17de eeuw werd ze
economisch veel bedrijviger. Ze groeide uit en beheerde wijngaarden, ontgon ijzeren steenkoolmijnen, ontwikkelde de houtverwerkende nijverheid en bevorderde de
scheepsbouw. Toch waren het vooral de redders van het Christendom en boden ze
heldhaftig verweer tegen de turkse sultan Süleyman I die vastbesloten was om het
hele Middellandse zeegebied te veroveren. In 1798 veroverde Napoleon op zijn
tocht naar Egypte het eiland Malta en verdreef de ridders en sloeg al hun bezittingen aan die ze achterlieten. De orde vond toevlucht in Rusland maar in het begin
van de 20e eeuw, met de revolutie en de eerste wereldoorlog in de lucht vluchtten ze
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naar het enige land dat nog veilig was: de Verenigde staten van Amerika. Vele Russische edellieden die waren gevlucht voor de revolutie in hun land naar de VS sloten
zich aan bij de orde en van dan af zou er een nieuwe kruistocht begonnen worden:
de kruistocht tegen het communisme ter verdediging van het Christendom. Het
Christendom staat voor geloof in God en dus voor de vrijheid en de democratie en
het communisme staat dus, zoals ik al eerder vertelde, voor onderdrukking en
gevangenschap. Als één man trekt het christendom heden ten dage ten strijde, al
was het alleen maar om te kunnen blijven bestaan en niet ten onder hoeft te gaan
voor het oprukkende atheïsme. Een nobel en algemeen aanvaard streven.
Dat kan je ook in één van de orde haar brochures lezen: ’de wereld is heden ten dage opgedeeld in twee kampen: de gelovigen en de atheïsten. ’
In 1933 zorgde een opeenvolging van ruzies binnen de orde ervoor dat ze uit elkaar
spatte en zo de aanleiding gaf tot de actuele quasi ontelbare kleinere ordes van Sint
Jan van Jeruzalem, overal ter wereld.
Op dit moment telt de originele orde, de SMOM, duizenden ridders, verspreid over
vele westerse landen, en heeft ze haar hoofdkwartier in de bad ass city van de wereld:
New York, waar ze met ijzeren hand wordt geregeerd door de Oppergrootmeester.
De orde is zo machtig dat er wel eens wordt gefluisterd dat het een wereldregering op zich
is. Sjjt. Dus je kan je ook wel indenken dat het hier om een superstructuur van jewelste gaat.
Zoals ik je al zei richten de ordes zich in de eerste plaats naar mensen in de samenleving die van stand zijn: dokters, advocaten, rechters, top-industriëlen, academici,
politici. . . dus er is enorm veel macht en geld mee gemoeid. De Orde kiest erg zorgvuldig haar leden en het is trouwens een eerste vereiste om er lid van te kunnen worden: je moet poen hebben. Dat, gecombineerd met een onbesproken katholieke
levenswandel. Ook een anti-communistische (tot laat in de jaren ‘80 dan toch) en in
het biezonder een anti-atheïstische ingesteldheid zijn pluspunten bij de selectie.
Het lijkt er zelfs op dat ze de financiële slagkracht van hun middeleeuwse voorgangers evenaren zoniet allang overtroffen hebben.
Beginnen jullie al in de smiezen te krijgen waar ik naar toe wil? Politici, Grootindustriëlen, strijd tegen het communisme, profanen die toch niet kunnen begrijpen wat ingewijden wél kunnen snappen (of moeten). . .
Het Christendom verdedigen en zich ervoor inzetten dat het terug wijdverbreid
geraakt over de hele wereld? Tja, dat zou op het eerste gezicht niet al te veel ophef
kunnen maken,want dat is niet zo’n geheim en veel mensen zien dat eerder als een
nobele doelstelling. De paus en het vaticaan zijn daar zelfs dag en nacht mee bezig
en erg duister is dat schijnbaar allemaal niet. Geloof in God, wat zou er mis mee
kunnen zijn?
Als je als land de macht stevig in handen wil houden dan is de controle over de
inlichtingendiensten een noodzakelijke voorwaarde en dit geldt zowel voor democratische als totalitaire staten (hoewel we gezien hebben dat er eigenlijk geen verschil bestaat tussen de twee). Staten leven dankzij hun inlichtingendiensten. Het
doel is zowel de eigen staatsbelangen in eigen land als elders te dienen en inlichtingen te winnen over vriend en vijand (niet in het minst is dat dan staatsvijand nr. 1:
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die de eigen bevolking blijkt de zijn). Niet uitzonderlijk knappen ze vuile klusjes op
in het geheim en houden ze er onfrisse duistere praktijken op na om dat doel te
bereiken. Dikwijls blijken bij bomaanslagen, heroïnehandel, illegale wapenhandel,
ontvoeringen en moorden, inlichtingendiensten op de één of andere manier bij
betrokken te zijn. Dan spreekt men, als het uitkomt, van een schandaal, en vallen er
een paar namen. Maar altijd wordt het zo voorgesteld aan het dikwijls verbouwereerde publiek, alsof het bij deze mannen naar het hoofd was gestegen en op eigen
houtje gingen handelen en een persoonlijke kans op het oog hadden waarbij ze op
de één of andere manier winst konden maken voor zichzelf. De top van de inlichtingendiensten wassen dan hun handen in onschuld omdat ze, zogezegd, niet verantwoordelijk zijn voor individuele acties van al haar medewerkers. En dan is het
algemene vertrouwen van het volk in die instituten niet compleet beschadigd.
Inlichtingendiensten controleren, hou je vast, de belangrijkste industrieën zoals: kranten, fabrieken, media, uitgeverijen, hotels, import-exportbedrijven enz. . .
En dan nu het leukste: de Orde van Sint Jan oftewel SMOM, die een soort van superstructuur is over ontelbare grote en kleinere ridderordes en occulte en geheime esoterische genootschappen over de gehele wereld, is dé directe motor achter de Amerikaanse inlichtingendienst CIA. In feite wordt elke inlichtingendienst, van welk land
ook, waar ook ter wereld, gecontroleerd of gemaakt door een er achter liggende
ridderorde, die het bestuurt. En aangezien elke ridderorde op de één of andere
manier nauw met andere ordes verbonden is, begint er zich langzaam maar zeker
een soort van wereldsuperstructuur te ontvouwen. Die structuur is danig bang van
zonlicht. Te veel zon is niet goed voor hun teint, denken ze. Zijn vampieren ook
niet schuw voor het daglicht en maken ze tegen halfzes ‘s morgens ook niet dat ze in
hun kistje liggen? Op het eerste en onnauwkeurige gezicht zou je dit in de verste
verte allemaal niet vermoeden. Zeer zeer weinig mensen weten van het bestaan af
van die ordes, laat staan wat hun werkelijke functie is. Daarom zijn het natuurlijk
‘geheime’ genootschappen, en het toont nog maar eens aan hoe goed het indoctrinatiesysteem werkt en hoe weinig jullie allemaal weten van het werkelijke leven. Het
is dankzij recent speurwerk van onafhankelijke onderzoekers die het fijne van de
zaak willen weten en dus de ‘waarheid’ dienen, dat er meer kennis komt en hun conclusies publiceren in boeken. Die conclusies zijn het resultaat van een onvermoeibare inzet om een hele hoop namen en zogezegd losstaande feitjes en grotere
gebeurtenissen met elkaar te verbinden zodat er een wonderlijk totaalbeeld ontstaat. Ze leggen een heel netwerk bloot. Die conclusies dienen dan weer voor anderen om er op hun beurt weer wat mee te doen en ze moeiteloos aan kunnen laten
sluiten bij hun eigen kennis, zodat er nog een groter beeld ontstaat van de waarheid.
Een nog groter netwerk. Ik zeg nu wel heel nonchalant dat politici en top-industriëlen lid zijn van ridderordes alsof het de normaalste zaak van de wereld is en als je
het zo leest zou je zo voorbij kunnen gaan aan het feit dat dat eigenlijk toch allemaal
wel erg opmerkelijk is. Je zou zoiets kunnen hebben van ’so what?’ en er geen kwaad
in bespeuren. Ik zal wel zeker niet de eerste zijn die hier mee af komt, maar gemeengoed is het nu toch ook weer niet. Wat ik wil zeggen is: houdt voor ogen dat al deze
zaken zich afspelen boven de hoofden van het grote publiek, dat er wat aan de hand

299

1

is en dat het relatief nieuw is dat deze zaken nu pas, aan het einde van de 20e en het
begin van de 21e eeuw aan het licht (moeten) komen. Totdat alles wat gewend is in
duisternis te leven helemaal in het licht staat en er klaarheid komt over het hoe en
het waarom van jullie en van de Aarde. Stop ermee met het als een eerste impuls
‘normaal’ te vinden of te verzaken om het belang van deze duistere zaken in te zien
en te zeggen ’och wat heb ik ermee te maken en wat zou ik er aan kunnen veranderen?’, want dat is zo’n beetje een algemene automatische reflex van jullie. Dit zou
voort kunnen komen uit angst. Als je de waarheid wil zien, dan is ze er, altijd. Al wat
er voor nodig is is wat tegenwoordigheid van geest, een beetje moeite, durf, en
vooral ontevredenheid met je constante slaapwandelende toestand die je belet om
de big picture te snappen. Erken i. p. v. ontken. Observeer zoals de verlichte
beschavingen en zie of iets werkt of niet.
Nog een geheim, maar als je diep onderzoekt en namen met elkaar verbindt ontdek
je dat de CIA heel erg nauw verbonden is met het Vaticaan. Sterker nog, het is de
CIA, en dus in de eerste plaats de Orde van Sint Jan, die het Vaticaan blijkt te
máken. Zij beslissen lang op voorhand welke Paus er op de troon komt. En zo is het
cirkeltje rond want die hele machtige kliek is dus ook in de eerste plaats bezig met
het Christendom te verdedigen en te propageren en een werkelijke strijd te voeren
tégen het oprukkende atheïsme. En dat gaat van communisten tot joden, zwarten,
terroristen, het verval van orde en morele waarden, enz. . . Kortom, dezelfde mensen die die zwart-witte trofee-stickertjes op cd’s plakken die zeggen ’Parental Guidance. Explicit lyrics!’ Elke keer als het woordje FUCK in de teksten voor komt. Door
artiesten die meestal ook genoeg hebben van alle onzin in de wereld. Zo willen de
moraalridders de ouders behoeden dat hun kinderen naar teksten luisteren die over
de waarheid gaan. FUCK. Maar aangezien je jongeren niet echt kan bedotten hebben zij het bedrog allang door en heeft het het tegenovergestelde effect: al snel
kopen ze enkel nog dié cd’s van Cypress Hill, Limp Bizket of Wu Tang en Xzibit en
de stickertjes zijn als trofeeën.
Vele kardinalen en bisschoppen zijn uiteraard ook lid van de SMOM, zoals de aartsbisschop van New York, die fungeert als ‘Groot Beschermheer en Geestelijk raadsman’ binnen de orde. Pausen worden altijd zorgvuldig gekozen omdat ze de belangen goed kunnen dienen van de elite. Hij heeft een enorme invloed op het wereldgebeuren en ze zijn eerder anti-communistisch en ook tegen de bevrijdingstheologie van een land dat onafhankelijk wil worden.
Toen Karol Wojtyla, de huidige Paus Johannes Paulus II, tijdens één van zijn ZuidAmerikaanse reizen bepaalde bevrijdingstheologen vergeleek met ‘rovers en dieven die
de kerk binnensluipen’ en ze veroordeelde als ’valse profeten die door de mode of sociaal-politieke visioenen geïnspireerd worden ’, dan weet je wel hoe laat het is. De Reagan-regering
destijds was daar allemaal uiteraard zeer tevreden mee. Samen met de Amerikaanse
financiële top. En dan komt het bijbehorende gezever achteraf voor diegenen die
het allemaal niet zo goed hebben begrepen en komt de woordvoerder van Reagan
netjes en geduldig uitleggen: ’De Verenigde Staten hebben veel waardering voor
Paus Johannes Paulus II. Wij bewonderen zijn moedige houding bij de verdediging
van de westerse waarden. ’ Jaja. William Wilson, ridder van de SMOM en Ameri-
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kaans ambassadeur bij het Vaticaan, was nog wat duidelijker en zei: ’Vanuit mijn
standpunt zie ik slechts twee toonaangevende staatslieden die de strijd voeren tegen
het communisme: de paus en de president. ’
Enkele dagen voor Johannes Paulus II in 1983 naar Midden-Amerika vertrok had
hij een onderhoud met een delegatie van de Amerikaanse Nationale Veiligheidsraad, toen nog onder leiding van vice-president en latere Irak-bombardeerder
George Bush sr. . Een paar maanden voorheen, midden in de planningsfase voor
de reis, onderhield de paus zich uitvoerig met ridder Vernon Walters, voormalig
CIA-directeur en toentertijd sleutelfiguur van de door de CIA geplande en gefinancierde activiteiten van de contra’s in Nicaragua.
Op 4 maart 1983 landde de paus dan op het vliegveld van Managua, Nicaragua. De
Sandinistische revolutie was volop op gang en de vraag was ‘ hoe zou de paus reageren?’ Toen hij op het vliegveld de leiders van het land begroette gebeurde er iets
merkwaardigs. Onder hen bevond zich pater-minister Ernesto Cardinal. Cardinal
knielde neer en wilde de ring van de paus kussen. Die trok zijn hand terug en zwaaide vermanend met zijn vinger. Ook in zijn toespraken in Nicaragua liet hij er niet de
minste twijfel over bestaan. Het Sandinisme (de opstandige boerenbevolking en
rebellen) was een verwerpelijk iets. Ook Aartsbisschop Obando Y Bravo, hoofd
van de Nicaraguaanse kerk, die fungeerde als ‘paard van Troje’ verachtte de revolutie. Hij is de Heilige man die altijd geweigerd heeft om zelfs maar een gebed te zeggen voor de door de contra’s (VS) vermoorde (of liever afgeslachtte) Nicaraguaanse
vrouwen en kinderen. Wel droeg hij in de Amerikaanse ambassade een plechtig
requiem op voor de in Libanon gesneuvelde Amerikaanse mariniers (1983).
Nog erger. Toen hem werd gevraagd wat hij dacht over de overval van de contra’s
op een kleuterschooltje waarbij zes kinderen werden vermoord, zei hij vlakaf: ’veel
erger dan wanneer het lichaam wordt gedood, is het wanneer de ziel wordt vergiftigd door de Sandinisten. ’ Het paard van Troje kreeg royale financiële steun (30 miljoen dollar) van de topridders binnen de Amerikaanse SMOM. Naar onze mening is
het niet interessant om religies of systemen te steunen die zich met zulke zaken
bezig houden en die een onderscheid in mensen maakt, hoewel het hun leer is dat
niet te doen.
Het uithangbord van de SMOM zijn hun nobele intenties in de vorm van humanitaire werken. Zowel in westerse staten als in landen van de derde wereld beschikt ze
over hospitalen, dispensaria, vliegtuigen en ambulances om de zieken, de armen en
de behoeftigen te helpen. Ze organiseert dan ook regelmatig sjieke gala-avonden
waar de crème van de internationale adel aanwezig is, om geld in te zamelen voor
haar opdracht. Ze gaat prat op de leuze van Louis Pasteur: ’Ik vraag je niet naar je ras, je
nationaliteit of je religie, maar naar je lijden. ’ Allemaal heel schoon, maar in werkelijkheid
staat ze toch voor heel andere dingen. De behoeftigen helpen? Tja, dat kan heel
breed geïnterpreteerd worden natuurlijk. Die ’behoeftigen’ die door bepaalde
SMOM leden werden geholpen in de late jaren ’40 waren enkele nazi-misdadigers
die, met de hulp van het Internationale Rode Kruis (wat volgens jullie wet al op zich
een zwaar misdrijf is), werden voorzien van een vals Vaticaans paspoort en, in sommige gevallen, van priesterkleren, waarna zij via de ‘ondergrondse spoorlijn’ van
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bisschop Alois Hudal naar Zuid-Amerika werden gesmokkeld. Onder hen bevond
zich Klaus Barbie, de SS-oficier en hoofd van de Gestapo, die de bijnaam ’de slachter van Lyon’ had. Barbie kreeg van de VS de leiding over een spionnagenetwerk in
Frankrijk en zijn activiteiten waren gericht tegen de Franse communistische partij
en het verzet (dat is trouwens de ‘werkelijke’ reden van het bestaan van álle spionnagediensten en netwerken over de hele wereld: ze zijn in de eerste plaats gericht tégen
het verzet ). Op een bepaald moment werd het te moeilijk om deze mannen in Europa te blijven beschermen en werden ze via het Vaticaan en fascistische priesters
overgebracht naar Zuid-Amerika, waar ze weer door de VS werden gerecruteerd.
Het waren specialisten in de contrarevolutie en hun skills waren hard nodig. Daar
werden ze militaire adviseurs van door de VS opgerichte en gesteunde politiestaten
die meestal open en bloot waren gemodelleerd op het Derde Rijk. Dikwijls werden
ze ook drugs - wapenhandelaars of terroristen.
Ze instrueerden Latijns-Amerikaanse boeren in martelpraktijken waar de Gestapo
een patent op had.
Hoewel dus blijkt dat het Vaticaan een ‘branche’ is van de Orde, erkent ze de
SMOM officieel niet. Maar in het geheim doen ze dat natuurlijk wel. Ze ‘zijn’ mee
de orde. Zo lijkt het voor het grote publiek alsof het immer goed bedoelende Vaticaan met zijn verheven goddelijke doelstellingen niets met al die geheimzinnigheid
te maken heeft, maar het netwerk is groter dan je ooit kon vermoeden. Je ziet ook
practisch nooit ridders in het openbaar of in kerken of kathedralen, maar dat wil
allerminst zeggen dat ze niet bestaan. Ze bestaan en zoals ik al zei heeft de clerus
zijn ridders. Ridders die altijd mensen zijn uit de elite. Uit de wereld van het grote
geld. M. a. w. mensen die het aanzien van de samenleving bepalen, multi-nationals
runnen, miljoenen te werk stellen, mensen die in het algemeen een hoog aanzien
hebben en waar naar wordt opgekeken door gewone mensen die ergens onderaan
de sociale ladder staan. Ze worden altijd door het volk aangesproken met Mijnheer
de Directeur, Generaal of Mijnheer de Eerste Minister. Met Zijne Exellentie, met
Eminentie of met Uwe Hoogheid. Dat duidt op een groot respect voor deze mensen. Of is het angst? Angst omdat ze zo machtig zijn en directe controle hebben
over de levens van velen? Is het angst vanuit een diepgewortelde onzekerheid over
zichzelf omdat men zich-zelf niet kent, wat een gevolg is van het niet direct ervaren
van zijn/ haar échte leven?
Ook de regeringen van landen, zoals vb de Belgische regering, erkennen de SMOM
niet officieel. Maar toch zijn velen lid van deze orde of van andere geheime genootschappen en loges, die uiteindelijk toch weer deel uitmaken van de grotere structuur. Je kan je afvragen: ’ ja, maar is dat allemaal wel zo?’ maar als je het wat onderzoekt kom je toch te weten wie waar lid van is (en daar moet je echt niet de James
Bond voor gaan uithangen en in allerlei donkere gangen van kastelen ’s nachts gaan
spioneren en geheime gesprekken tussen hooggeplaatsten met een recordertje dat
je in je vulpen hebt laten instaleren, vanuit de schouw die uitgeeft in de open haard
van de vergaderzaal gaan opnemen. Hoewel dat natuurlijk altijd tot de mogelijkheden behoort. Neen, daar is openbare info over, maar je moet er in geïnteresseerd
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zijn, natuurlijk en een beetje graafwerk verrichten.). En als politici dit alles ontkennen en de ordes niet erkennen en het officieel allemaal afdoen als folklore en naïef
vermaak (wat ze doen), dan liegen ze en hebben ze wat te verbergen. Natuurlijk zullen ze dat niet tegen het volk zeggen. Waarom zouden ze? Het is immers een geheime broederschap.
Of neem vb het geheime genootschap Skull & Bones, dat in 1832 opgericht werd en
in WOII mee de CIA oprichtte en die liefhebbers zijn van oorlog en bloed. (zie de
recente film The Skulls.)
Toen George W. Bush, de huidige president van de VS, openbaar werd gevraagd of
hij wel eens had gehoord van de Skulls and Bones, verklaarde hij met de bekende
grijns dat het genootschap zo geheimzinnig is dat hij zelfs niet eens wist of het wel
bestond. Gelach alom. Hij voegde daar ietwat opgelucht gibberig aan toe dat dat wel
de meest vreemde vraag uit zijn carrière was. Een feit is wel dat de Skull &Bones is
opgericht door een aantal zeer oude, rijke en machtige families die in de 17e en 18e
eeuw vanuit Europa en vooral Engeland emigreerden naar de Verenigde Staten,
waaronder de Bush-familie, die heden ten dage dé Amerikaanse topelite is. Ongeacht wat George W. ook zei, blijkt nochtans wel uit onderzoek dat zijn vader, exCIA-directeur en voormalig president George Bush, én grootvader Prescott Bush
vooraanstaande leden van datzelfde genootschap was/is. Het ligt dan ook ergens in
de lijn van de verwachtingen dat zoonlief het presidentschap van de VS mede te
danken heeft aan het genootschap. En dan kan het niet anders dan dat je er lid van
moet zijn. Het gaat hier wel om de macht.
Skull & Bones zijn ook erg pro-fascistisch. Onlangs is er een connectie blootgelegd
tussen de Union Bank (opgericht door Harriman, ook een vooraanstaand lid en telg
uit één van de stichtende families. ) in New York én een grote Duitse bank van een
zekere Thyssen, die eigenlijk een dekmantel van de Nazi’s was en Hitler financieel
steunde. Het is onderhand duidelijk aan het worden dat Skull & Bones met hun
Union Bank groot geld transfereerden over de Atlantische Oceaan naar de Duitse
bank en samen een grote geldpot maakten om Hitler te financieren. Dit gebeurde al
in 1923.
Als geheime diensten, zoals de CIA, in het geheim bepalen welke paus er in het
Vaticaan komt, wordt religie wel heel erg politiek en kan je je afvragen wat er daar nu
weer allemaal kan achter zitten. Dan is religie niet meer onpartijdig en heeft ze
gewoon niks meer te maken met haar streven om de mens te helpen om zich tot het
goddelijke te verheffen. Dan heeft het plots wél een directe verbinding met grote
belangengroepen en dus met geld en macht.
Je kan je ook afvragen: Wie dient wie? Aangezien die Orde (Sint Jan) zo machtig is
en bestaat uit topmensen uit de samenleving en een directe verbinding heeft met
het Vaticaan, met religie dus, is het dan zo dat die zakenwereld, met al zijn geld, zich
massaal inzet om het Christelijke geloof er weer terug in te pompen OF is het eerder andersom en is het zo dat de kerk (die toch nog altijd miljoenen over de hele
wereld beïnvloedt in hun denk-en levenswijze) de zakenwereld op de één of andere
manier ‘dient’, en er dus ergens ondergeschikt aan is?
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Of is het beiden en gaan ze hand in hand en dienen ze uiteindelijk, buiten dat christelijke geloof, samen een nog hoger doel? Is het één pot nat dat uiteindelijk niks
meer met verheven goddelijke doelen te maken heeft?Het klinkt allemaal nogal
wacko. ’Allemaal in dienst van God?’ Dieu le veut en Gott mitt uns. Tegen het kwade en voor het goede, één verheven strijd. Nogal naïef, vind ik, en je bent geneigd
om te denken dat er nog veel meer achter zit. Alsof de ‘verdediging’ van dat Christelijke geloof een soort van dekmantel is.
De Orde bewerkstelligd dus de eenheid tussen kerk en staat en uiteindelijk zijn de
Europese koningshuizen daar ook nog eens met hun eigen ridderordes, zoals de
Orde van het Gulden Vlies, in verweven. Koningshuizen, Kerk en Staat? Het lijken
wel terug de middeleeuwen toen dat nog allemaal officieel 1 ding was en ze met ijzeren hand over het land regeerden. Blijkbaar bestaat het Ancièn Regime toch nog
steeds en lijkt het er alleen maar op of ze gescheiden zijn en niets met elkaar meer te
maken hebben. Nochtans geloven de meeste mensen datgene wat ze op school
hebben geleerd: dat het Ancièn Regime iets van lang vervlogen tijden is en dat het
voorgoed voltooid verleden tijd is. Het is typisch de stijl van de macht om, als het
volk waar ze over regeert wat begint te morren, ze,ogenschijnlijk, een aantal toegevingen doet om iedereen te sussen om zo een mega-opstand te voorkomen waardoor alles verloren gaat. Het is de bedoeling om de macht in handen te houden.
Macht is macht en als deze heilige 3-vuldigheid in de middeleeuwen een effectieve
eenheid vormde, dan zou je je kunnen afvragen waarom dat in godsnaam in deze
hectische tijden anders zou zijn. Is deze samenleving zo verschillend tegenover
vroeger? Nu gaat het toch ook nog altijd over macht en geld en regeren en oorlog en
zo? Het is naar mijns inziens dezelfde tijd als het Romeinse Rijk of de Middeleeuwen, alleen heb je nu meer technologie en controle en effectiever werkende inoctrinatieapparaten, maar het zijn nog altijd dezelfde belangen, hoor. Naarmate de
wereld chaotischer wordt en naarmate men begint aan te voelen dat ze aan het veranderen is (wat nooit als een goed teken wordt gezien aan de top) en de mensen
woorden als ‘vrijheid’en ‘vreugde’in de mond beginnen te nemen, zal de macht
zeker alles in het werk stellen om, al is het in een laatste poging, zich te blijven verzekeren van die controle. Ze zullen slinkser en sluwer moeten worden om toch nog
datgene te blijven behouden wat ze hebben. Daarom is het niet ondenkbaar dat de
macht zich heeft opgesplitst, al was het alleen maar voor de schijn, en waarvan
bepaalde delen zich ‘voordoen’ als onpartijdig en in dienst van het volk. Een
onschuldig imago, om daardoor nog effectiever te kunnen manipuleren. Beter dan
dat ruwe van vroeger. Een wolf in schaapskleren. Arme lammetjes. Iedereen houdt
toch van die lieve koning? En wat voor kwaad kan er schuilen in zo’n vriendelijke
man met de mijter in het Vaticaan die veel over liefde en vergeving en zo spreekt?
Zo’n mensen krijgen massaal steun en aanhang, dat zie je. Vergeet niet dat er vele
leugens worden verteld (ongeveer 3 miljoen per dag wereldwijd) en dat jullie, het
volk, het nog altijd zijn die zich ’laten regeren’ door anderen. Dus corruptie en
manipulatie en met jullie voeten spelen. . . . waarom niet? Jullie vragen er toch ook
om? Het lijkt er dus erg sterk op dat de macht nog altijd is wat ze is en ze georgani-
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seerder dan ooit te werk gaat, alleen is ze ondergronds gegaan, gewoon om minder
argwaan te wekken en lastige vragen en vermoedens en opstanden te vermijden. Uit
het oog, uit het hart. Ondergronds kunnen ze gewoon veel effectiever te werk gaan,
nog meer poetsen uit halen met de bevolking en nog minder verantwoording af leggen.
Extreem rechts, internationaal terrorisme
en satanische sekten
Dat regeringen nauw verbonden zijn met het christendom en het Vaticaan is op
zich natuurlijk geen groot geheim en nauwelijks opzienbarend. Maar dat maakt het
er niet minder merkwaardig om. Wat heeft God eigenlijk met politiek en dus met
top-industrie en geld te maken? Is dat eigenlijk wel zo normaal? Als je het voorgaande in gedachte houdt, nl. de uitbuiting van de Derde Wereld en alle onfrisse
praktijken die daar bij komen en je ziet dat er daaromtrent vele leugens worden verteld door de instanties die zogezegd de ‘vrijheid’ vertegenwoordigen en waar iedereen toch een redelijk vertrouwen in heeft. En je merkt dan dat Westers inlichtingendiensten, die ook vb. in het geheim elite-eenheden trainen om meedogenloos te
werk te gaan in landen die onafhankelijk willen worden, nauw verbonden zijn met
het vaticaan (een op het eerste gezicht toch liefdevolle instelling), en dat dat allemaal
verenigd is in geheime ridderordes, dan ga je je toch wel een aantal vragen stellen.
Helemaal te gek wordt het als uit het onderzoek naar zo’n netwerk blijkt dat datzelfde nauw verbonden netwerk, dat zich inzet om de leer van de GodKoning Jezus
Christus te verspreiden, ook ergens nauwe contacten heeft met extreem-rechtse
organisaties overal ter wereld. Ze heeft connecties met reactionaire republikeinse
krachten in de VS en met het internationale terrorisme (dat zijn acties richt tégen
onafhankelijkheidsstrijders zoals vb de Baskische Afscheidingsbeweging ETA, en
tegen de communisten)
Verder ook connecties met sektes die dan weer heel erg nauw verbonden zijn met
anti-communistische organisaties zoals het machtige WACL (World Anti-Communist League). En één van de grote motoren achter deze organisatie is (of was) aartshertog Otto von Habsburg van Oostenrijk. En wie die naam dan weer laat vallen
kan niet anders dan er meteen alle koningshuizen en de adel aan verbinden.
Ook hebben de grote ordes connecties met anti-communistische midadige organisaties zoals de SAC in Frankrijk.
‘De Tempeliers van SAC ’, een soort parallelle geheime politie in dienst van De Gaulle
met als doel nauw samen te werken met de franse geheime dienst om de onafhankelijkheidsdrang van Frankrijk’s kolonie Algerije ‘te ontmoedigen’. De mannen die
deel uit maakten van deze SAC waren geen doetjes en werden gerecruteerd in de
onderwereld. Ze vormden knokploegen die o. a. ook de studentenbetogingen van
mei ‘68 in Parijs, die zowiezo marxistisch waren, met veel geweld te ‘breken’.
De Orde had ook contacten met P-2 in Italië. P-2 zorgde in 1982 voor het grootste
politieke schandaal dat Italië ooit gekend heeft. P-2 was de vrijmetselaarsloge Propa-
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gande Due, die eind 19de eeuw werd opgericht en werd omschreven als een staat binnen een staat. Het was een broederschap dat een staatsgreep voorbereidde om de
macht in Italië over te nemen. P-2 had overal tentakels: namen van topfiguren uit de
industrie, het leger, de politiediensten, de media, de regering en het gerecht stonden
op de 962 namen tellende ledenlijst. Er waren relaties met het Vaticaan en banden
met extreem rechtse-milities.
Nootje: Vergeet niet dat Italië tijdens en na de tweede wereldoorlog altijd nogal een
soort van probleemkindje is geweest. Er was een groot anti-fascistisch verzet van
boeren-en arbeidersbewegingen die radicaal democratische idealen hadden. Dat
leefde heel sterk. Denk nu even terug aan het ‘Grote Gebied’ wat men na de oorlog
voor ogen had, en je zal je er niet meer over verbazen dat Italië het actieterrein werd
van de CIA die altijd, waar ook ter wereld, het anti-fascistische verzet zullen breken
om de macht te blijven handhaven. De VS is dus pro-Fascisme, maar dat zal wel
geen verrassing meer zijn. Zo had in Italië een arbeiders-en boerenbeweging zes
Duitse Divisies aan de slag gehouden tijdens de oorlog en zo het noorden van het
land bevrijdt. Toen de Amerikaanse troepen eraan kwamen en Noord-Italië bereikten, dreven ze dit anti-fascistische verzet doodleuk uiteen en herstelden ze de basisstructuur van het vooroorlogse fascistische regime. God Bless enz enz. . De CIA
heeft in Italië ook de fascistische politie heropgericht, de macht van de vakbonden
gebroken en voedsel achtergehouden. Verder geven ze militaire steun aan ondergrondse operaties in Italië en dus is het zeker niet te verwonderen dat, als het land
(welk land dan ook) te veel naar échte democratie neigt, er verwoede plannen
gesmeed worden in het geheim om dat idee te ontmoedigen. Als het beleid van een
land te laks is, of te weinig de bevelen van Washington naar de letter opvolgt, en de
overkoepelende macht het tijd vindt worden dat de touwtjes maar weer eens ietsjes
steviger mochten aangetrokken worden, dan zal er een staatsgreep gepland worden
om een regering te instaleren die meer op dezelfde lijn zit en bereid is om het nodige
te doen om de belangen van de elite te dienen. Zelfs in Europese landen.
Het geheime genootschap P-2 had dan ook weer nauwe contacten met Lopez Rega,
oud-minister van president Juan Peron en leider van de moorddadige Argentijnse
‘doodseskaders’. Rega was een vooraanstaand lid van P-2.
Doodseskaders? Dat leidt dan weer naar het ’Grote Gebied’. Lopez Rega noemde
men ook ‘El Brujo’, de Tovenaar, omdat hij een meester was in het occulte. Hij was
één van de leiders van de Argentijnse zwarte magie ‘Umbanda-Voodoo’, waar uiteindelijk heel Argentinië in de ban van was begin jaren ‘70. Umbanda-voodoo heeft
onder meer tot doel om tegenstanders en vijanden last te berokkenen en zelfs te
doden. Kandidaten die wensen ingewijd te worden in de cultus moeten een initiatierite ondergaan waarbij ze volledig in trance geraken, gedoopt worden met bloed van
een gekeelde geit, een kip en een duif. De geesten worden opgeroepen onder een
almaar opzwepender ritme en gezang en uiteindelijk nemen de goden bezit van de
kandidaten, die naakt zijn en alle zelfbeheersing hebben verloren. God (oeps sorry,
god bestaat niet). . . euh. . de hemel weet wat er dan in hun hoofd gebeurt en veranderd wordt, want als je je zelfbeheersing verliest (en dat wordt dan nog als iets goeds
beschouwd tijdens zo’n rite) kunnen ze je vanalles wijsmaken. Wel even bij de zaak
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blijven en beseffen wat je denkt en doet is altijd mijn devies, wat me alleen maar
logisch lijkt. In de Umbanda-voodoo vonden de moordenaars van Rega’s doodseskaders de spirituele kracht en rechtvaardiging om te moorden. De met kogels doorzeefde slachtoffers van de doodseskaders werden naderhand op een publiek plein
gedynamiteerd! Rega’s idee van a good time.
Rega had op zijn beurt dan ook weer nauwe contacten met de ‘Internationale Luciférienne’, een sekte, bestaande uit kleinere sekten, en waarvan de aanhangers gericht
zijn op de verering van Lucifer. Let op: het verhaal over Maldek dat ik je heb verteld
kennen zij hoegenaamd niet. Zij zien Lucifer als een goede macht, maar tegelijkertijd erkennen ze ook dat er zoiets als het Ultieme kwaad moet zijn en dat rechtstreeks verantwoordelijk is voor het morele verval van de wereld en waar ze tegen
moeten strijden. Tijdens hun geheime bijeenkomsten bedrijven ze duivelse magie
en het oproepen van de mysterieuze dodelijke ‘groene straal’. Maar dat is niet alles.
Ze binden in de eerste plaats de strijd aan tegen de ‘mens van het type II ’ de ordinaire
en oppervlakkige mens en in het biezonder de communisten en de materialisten. Ze
hebben ook trainingskampen waar de militanten kundig worden opgeleid om de
strijd met de vijand ook lijfelijk aan te gaan, compleet met de nodige wapens en
bommen. Ook zij hebben bindingen met extreem-rechtse militante organisaties.
De Luciférienne had ook banden met andere Satanische sekten zoals die van Charles Manson en zijn ’family ’, die dacht dat hij Jezus Christus was en in 1969 in een
roes de mooie filmactrice Sharon Tate, toenmalige echtgenote van Filmregisseur
Roman Polanski, en een paar vrienden in haar huis in Beverly Hills ritueel vermoordde.
In 1975 tekende Rega in Madrid ultra-geheime akkoorden met de Internationale
Luciférienne. 1975 was een jaar dat er heel wat gaande was in de occulte kringen en
er werden heel wat allianties tussen vele verschillende geheime genootschappen en
ordes en satanische sekten gesloten om één groot geheel te vormen. Sindsdien is
dat almaar verder gegaan en het netwerk groeit en groeit. Is het er de tijd voor? Zouden ze iets vermoeden? Is er een bepaalde datum in de nabije toekomst die van
superbelang is voor het leven op Aarde en wil de macht zich steeds beter en beter
organiseren en zich wapenen om alsnog het ‘onheil’ af te wenden en willen ze zelf
hun eigen ‘ideale wereld’ creeëren? En waarop baseren zij zich? Op Liefde en vertrouwen of op Angst?
De Internationale Luciférienne is een collectief van sekten die in 1975 door de
Grootmeester van de ‘Groene Orde’, een Brusselse ridderorde, werd gesticht. De
’Grand Lug’ riep toen tijdens de ceremonie, waarbij alle sekten aanwezig waren, op
tot eenheid: ’De tijden zijn gekomen om een HECHTE UNIE te maken van al onze verenigingen; het is hoog tijd dat de zonen en dochters van de Hyperboreeër de vlam van de nieuwe tijden
en de goddelijke übermensch-erfgenaam van de Graal en de kroon van het Noorden-omhoog houden. Vanuit Shamballah, de heilige stad van Agartha, komt deze boodschap tot het Pollaire volk:
VERENIG U!. . . ’
Het klinkt allemaal goed als je je niet weet waar je je naar moet richten en als je niet
van kop tot teen weet wat dé waarheid is, maar uiteindelijk slaat het op niets.
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De Grootmeester van de Groene Orde heet Grand Lug. Pas op, dat is niet hetzelfde als ‘den dikke Lou van café Amigo’. Het is wel degelijk een titel. ’Lug’ was de
vuurgod bij de oude kelten en zou de reïncarnatie zijn van Lucifer, die ook wel eens
Mithras wordt genoemd. Vandaar dat de Groene Orde zich ook wel als ‘de kerk van
Mithras’ voorstelde. De cultus van Mithras, de Arische Lichtgod, de hoeder van de
kosmisse orde, drong in de eerste eeuw voor Christus via Perzië door in het
Romeinse Rijk, om er zich in de eerste eeuw na christus op grote schaal te verbreiden. De cultus werd gepropageerd door Romeinse soldaten en keizers die er een
magische kracht uit putten om zich te verheffen en, zich onoverwinnelijk wanend,
oorlog te voeren. Onthoud dit kleine verhaaltje voor later want het is belangrijk!
In het oprichtingsmanifest, eveneens in 1975, van de Groene Orde (de orde die dus
aan de basis ligt van de Internationale Luciférienne) staat het volgende: ’Het is allernoodzakelijkst dat alle Polaire-en Zonnekrachten zich verenigen voor de aanvang
van het Watermantijdperk. De nieuwe mens -de Uebermensch- moét zich gereed houden om het lot van de mensheid in handen te nemen, want wanneer de meest kritische ogenblikken van de Zwarte Tijd zullen zijn aangebroken, dan zal er slechts één
volk overblijven dat drager is van de Vlam: WIJ. Wij moeten dus een Arische Ridderorde in het leven roepen, en een elite vormen van Superieuren die de geheimen van
onze voorouders uit het Polaire Rijk bewaren. ’
Als de benamingen ‘Ariërs’ en ‘Uebermenschen’ al een belletje bij je doen rinkelen dan
kan ik dat vermoeden bevestigen en zit je juist. Maar wacht even, want er komt nog
een straf verhaal aan dat op zich weer een paar nieuwe linken zal leggen.
Ook de mysterieuze naam ’Hyperboreeërs-het Polaire volk’ valt. Als de groene Orde
over ‘Hyperboreeër’ spreekt, is al snel de link met het fameuze Thulé-genootschap
gelegd. Het nu volgende verhaal is erg belangrijk om de drijfveer van mensen en
hun soms wreedaardige daden te kunnen begrijpen. Het geheel is een hedendaagse
Aardse legende waar in andere werelden veel over wordt gesproken.
De Duitse Droom
Lang lang geleden, in een tijd van mythen en legenden, toen de dieren nog konden
praten, leefde ergens aan de rand van de Aarde, in het huidige Noordpoolgebied dat
toen een mild klimaat kende, een gelukzalig en vredig sprookjesvolk genaamd ‘De
Hyperboreeërs’. Over dat volk wordt veel gesproken bij de Egyptenaren, de Scandinaviërs, Babyloniërs en Polynesiërs. De hoofdstad van de Hyperboreeêrs was Thulé en
het zou in de oudheid het centrum zijn geweest van de Tuin van Eden, het Aards
Paradijs, waar de geheimen van de wereld waren geborgen en waar dus een superintelligent volk leefde. De Hyperboreeërs, ook Aryas geheten, werden gekenmerkt
door een zuiverheid van ras. Ze liepen er ook fysiek superieur bij: ze hadden lange
blonde haren en blauwe ogen. Het volk werd omgeven door een oceaan, de ‘Mare
Tenebrarum’, en was zo volledig afgesloten van de rest van de wereld. De Hyperboreeërs werden letterlijk en figuurlijk gevormd door ‘Intelligenties van Buitenaf ’. Die
verbonden zich met de vrouwen van de mensen en brachten hun Aardse nakome-
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lingen kennis bij over het land, de sterren, de astrologie, de kunsten,enz. . . De
Hyperboreeërs waren dus een uitverkoren ras, het ‘Ras van de tweemaal geborenen’, de
ontwaakten. De Intelligenties van Buitenaf werden de Goden van de Hyperboreeërs, en lagen aan de basis van de visies van oude volkeren als de Picten, de Kelten
en de Germanen. Op een dag, als gevolg van een kosmis cataclysme, waardoor de as
van de Aarde draaide en de klimaten veranderden, verdween Thulé. Door de zondvloed waren ze verplicht om zich op te splitsen en uit te zwermen. Sommigen onder
hen trokken naar het huidige Scandinavië om zich later in centraal Europa te vestigen en uit deze groep zou volgens sommigen het Germaanse Volk stammen. Anderen trokken naar de Gobi, om ettelijke eeuwen later weer verder te trekken omdat
de Gobi in een woestijn veranderde. De weinige overlevenden trokken met alles wat
ze nog hadden naar de Himalaya, waar ze teruggetrokken in een netwerk van catacomben en kelders in het Himalaya-massief leefden. Daar splitsten de nakomelingen van de ‘Intelligenties van Buitenaf ’ zich op in twee groepen. Een groep volgde
‘De Weg van de Rechter Hand, onder het wiel van de Gouden Zon’. Hun symbool was een
dextrogene swastika. De vier armen wijzen naar links, zodat het kruis draait volgens
de rotatie van de Aarde. De andere groep leefde volgens ’De Weg van de Linker Hand,
onder het wiel van de Zwarte zon’. Hun symbool daarentegen was een sinistrogyre swastika. Hier wijzen de vier armen naar rechts, tégen de rotatie van de Aarde in en volgens de weg van de ‘Zwarte Zon’. Het is hetzelfde beeld als het ‘hakenkruis’, symbool van de nazi’s.
De eerste groep zou sinds die tijd verblijven in de stad Agartha, de tweede in Shamballa. Twee magische centra die van levensbelang zijn voor onnoemelijk veel esoterische genootschappen. Agartha wordt gezien als de verborgen stad van het goede,
van de vrede en van de opperste zoektocht naar kennis. Shamballa daarentegen is de
stad van de macht en van het geweld. Shamballa betekent rebellie tegen de voorbestemdheid van de mens en erkent de creeërende, heersende mens, meester van de
natuurelementen. Maar Shamballah heeft twee gezichten: ofwel de opperste macht,
gelijke der goden, ofwel de totale verwoesting.
Via magische contacten met de Zwarte Stad en haar bewoners zou een geïnitieerde
wonderbaarlijke bovennatuurlijke krachten ontwikkelen.
Onder meer, en vooral, de gave om in te spelen én te heersen over het onderbewuste van volkeren.
De Thulé-legende voorspelde ook een duizendjarig rijk, gedomineerd door
een’Onbekende superieur’ via een ‘Golem’, een soort medium, een soort ‘messias’. .
In 1918 richtte Baron Rudolf von Sebottendorff, Meester van een Rozenkruisersorde, in opdracht van Theodor Fritsch, een andere Grootmeester van de ‘Orde der
Germanen’, in München het Thulé-genootschap op. Op het einde van dat jaar telde
de orde al 1500 leden, onder wie militairen, aristocraten en hoge ambtenaren. Zoals
je door het verhaal al wel kan vermoeden is er een sterke link met nazi-Duitsland en
was het de rechtstreekse aanleiding tot de holocaust van 1940-’45. De leden van het
Thulé-genootschap kenden allemaal de legende erg goed en waren er door gebiologeerd. Het was de doelstelling van het zeer geheime genootschap om het volk van
de Hyperboreeërs terug in al zijn oorspronkelijkheid te herstellen op de Aarde en
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een nieuwe Zonne-dynastie op te richten, bevolkt door een zuiver superras, de
‘Uebermenschen’. Eén van de leden was Karl Haushofer (°1869). Hij was een artilleriegeneraal die op zijn reizen door Centraal-Azië geïnitieerd werd in een geheim
esoterisch genootschap door een zekere Gurdjieff, een vermaard Russisch magiër.
Daarna sloot Haushofer zich in Duitsland aan bij een ander geheim genootschap
’het genootschap van de Vril’, dat zich baseerde op de geschriften van de Franse
schrijver louis Jacolliot (1837-1890). Die beschouwde de ‘Vril ’ als de levensenergie
waaruit de mens slechts een klein gedeelte put (zie ook’Ka’ en ‘Chi’. ). Hij die het
bestaan van de Vril ontdekt, zegt Jacolliot, wordt een supermens, meester van de
wereld. Dát mensbeeld, gecombineerd met de Thulé-legende werd de basis van
Haushofer’s ‘Geopolitik’, waarin de expansiedrang van de ‘sterke staat’ wordt
goedgepraat en die ideeën vindt je ook terug in de ‘lebensraum’ en de ‘Drang nach
Osten’(wat dan ook weer terug te vinden was bij de machtige Middeleeuwse Teutoonse Ridderorde). Hij werd samen met Rudolf Hess (nummer 2 van het Derde
Rijk), en Dietrich Eckhart dé stuwende kracht achter het Thulé-genootschap.
Toen de legende over een Duizendjarig Rijk sprak, gedomineerd door een Onbekende Superieur via een Golem, wilden de stuwende krachten van het genootschap
zo iemand ’creeëren’. Ze wilden ’. . . een werkman met een grote smoel. Hij hoeft
niet per sé intelligent te zijn, want politiek is de meest domme zaak ter wereld. Geen
officier. Het volk heeft geen respect meer voor officieren. Iemand die een mitrailleur kan aanhoren en die van geen kleintje vervaard is. Die smeerlappen (Joden,
Communisten) moeten de daver op het lijf krijgen. Ook moet hij ongehuwd zijn,
dan hebben we meteen alle vrouwen voor ons. ’ Zo’n gesprekken werden er zoal in
het genootschap gevoerd.
Op 10 september 1919 stond de toekomstige ’Onbekende Superieur’ aan de voordeur: Adolf Hitler. De toekomstige messias.
Eckhart was samen met Haushofer dé man die Hitler voorzag in zijn ‘spirituele’
behoeften. Ze indoctrineerden hem compleet en voorzagen hem van gefundeerd
anti-semitisch en pro-Arisch voer, totdat hij helemaal sappel was gemaakt en klaar
was om er aan te beginnen.
Volgens een Joodse legende, opgetekend door middeleeuwse kabbalistische en
alchemistische rabbijnen, is een ‘Golem’ een soort automaat, een zombie. Een artificiële mens, gecontroleerd en gemanipuleerd door een magiër. De magiër schept de
golem en trekt een magisch teken op zijn voorhoofd (zie ook het askruisje van de
Katholieke kerk). Maar als de golem dat teken kan wegvagen, houdt de bezwering
op en revolteert de golem. Dan wordt de magiër gewurgd en zijn ziel gestolen. De
golem wordt een demonische op hol geslagen figuur met een ongelooflijke kracht.
Je moet de strip ‘Het Gele Teken’ van E. P. Jacobs maar eens lezen. Het Thulégenootschap duidde Hitler aan als golem. Toch rees er na verloop van tijd onzekerheid en twijfel binnen het genootschap, want Hitler was, als golem, bezeten geraakt
door duistere machten die hij niet meer ten volle kon controleren (je ziet dat dikwijls op oude filmbeelden, hoe hij een demonische ongecontroleerde woestheid uitdrukt) en de hamvraag was: zal Hitler het plan kunnen uitvoeren? Langs de andere
kant wist men ook donders goed dat hij niet meer te stoppen was en overtuigd was
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van de missie. Later keerde Hitler zich wel fel tegen het Genootschap. Blijkbaar is
hij er in geslaagd om de magische bezweringen ongedaan te maken, en uiteindelijk,
op eigen houtje de tweede wereldoorlog te ontketenen. De droom bleef bestaan.
Nog een Thulé-lid was Alfred Rosenberg. Hij voorzag het plan van een bijbel, ’de
Mythe van de Twintigste eeuw’, waarin de ‘Mythe van het Bloed’ werd uitgewerkt en
later gestalte zou krijgen in de SS. De ‘Mythe van het Bloed’ en de ‘Zuivering van
het Ras’ was een nieuwe religie. Deze waanzinnige mythe was de rechtvaardiging
om een nooit geziene volkerenmoord te begaan en het ras te zuiveren van de
‘Untermenschen’: de joden en bolsjewieken. Het bloed staat voor de goddelijke
essentie van de mens, geopenbaard in het ras. Via het bloed wilde het Germaanse
Volk ‘het pact’ met de ‘Intelligenties van Buitenaf ’ herontdekken. Hun bijbel voorziet van religieuze rituelen gebaseerd op de magiër Gurdjieff en contacten via spirituele en meditatieve seánces (zoiets als de Umbanda-voodoo) met de voorvaderen.
Er werd een spirituele centrum opgezet waar de toekomstige leiders zouden
gemaakt worden en waar rituele huwelijken werden voltrokken. Er werden zelfs
expedities opgezet naar Tibet om de twee verloren steden op te sporen.
De SS, de elitetroepen van Hitler, was de Thulé-ideologie in volle glorie. De SS was
gevormd door mannen van het pure ras, eengemaakt in het symbool van het bloed,
en moest de voorvaderen leveren voor de komende generaties, die een onsterfelijk
Germaans volk zou voortbrengen. Sterke, fiere mannen met blonde haren en blauwe ogen, raszuiver en meegaand.
Je zou denken dat het Thulé-genootschap niet meer bestaat, maar niets is minder
waar. Anno 2002 heeft het nog altijd dezelfde droom en is ze druk aan het recruteren. Vandaar ook de Groene Orde en de Internationale Luciférienne en nog vele
anderen. De Thulé-tentakels zal je overal in esoterische geheime genootschappen
en in zeer machtige traditionele kringen terugvinden, overal ter wereld. Het gaat
hier tenslotte om een onvoorstelbare ideologie waar velen van dromen.
Dus je ziet, de tweede wereldoorlog had een heel spirituele basis en een groot verheven doel voor ogen. Ik zeg niet dat het de juiste aanpak was, maar het idee van een
nieuwe superwereld kwam in de twintigste eeuw al aardig op gang. Al wat je voor
ogen dient te houden en wat ik je wil zeggen met dit verhaal is dat de mens, of welk
wezen dan ook, nooit zòmaar iets zal doen. Het heeft altijd een reden. En die reden
zal altijd op geluk gericht zijn, ook al weet hij niet goed hoe hij dat nu juist moet aanpakken, want dat is nog altijd het ultieme streven van iedereen: Geluk. Als je dit eenmaal beseft is het gemakkelijker om iemands beweegredenen te begrijpen en daardoor vooral te vergeven. Dit is erg belangrijk. Ze wisten inderdaad niet beter. Als ze
dat wel deden zou het niet aldus zijn geschied.
Wat drijft hen?
Ik kan nog wel een uurtje doorgaan met het opsommen van genootschappen en
hun ideologieën, maar hoe je het ook draait of keert, feit blijft wel dat, als je begint
te pluizen je merkt dat ze allemaal op de één of andere manier met elkaar verbon-
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den zijn, en zo ontstaat er een gigantisch netwerk van broederschappen, ridderordes en machtige officiële organisaties die ogenschijnlijk niets met elkaar te maken
hebben. Die zelfs in de ogen van het grote publiek recht tegenover elkaar horen te
staan en waar de ene de kant van het volk zou moeten zijn en de andere de duistere
onderwereld is. Het is eigenlijk, alles goed beschouwd, 1 grote pot nat. Het is een
wereldje waar iedereen iedereen kent. Maar dat wil niet zeggen dat er geen onenigheid en verschil in opvattingen kan zijn.
Een wereld ook van ijdelheid, verwaandheid, pracht en praal, geheimen, leugens,
macht, eer, kleinzieligheid, manipulaties, arrogantie, uitbuiting en onderdrukking.
Vergeet ook niet dat Orde X altijd rechtstreeks de aanleiding geeft tot de oprichting
van één of meerdere andere ordes. Die oprichting is dan weer ‘in opdracht’ van een
nog hogere orde Y waar de eerste (X) dus een onderdeel van is. En zo krijg je een
hele hiërarchie van ordes waarvan je lid kan worden en waar je in kan groeien. Je
begint onderaan, als zoekende goedbedoelend mens, met een hoofd vol vragen, en
je weet niet meer waar je op den duur zal eindigen. Ze beloven, omdat ze het zelf
ook niet beter weten, dat ze je de geheimen van het leven zullen leren, dus nietsvermoedend geef je je er aan over.
Natuurlijk spreken dingen als reïncarnatie, alchemie, magie, teleportatie en uittredingen tot de verbeelding. Maar om dat nu meteen als hét antwoord te bestempelen
op de vraag ’wat is de zin van het leven?’ Akkoord dat het zaken zijn die een uitweg
bieden uit de alledaagse banaliteit en sleur en het hier duidelijk over magie gaat,
maar op zich, als je er even bij stil staat, is een boterham met choco smeren of de
w. c.-bril kuisen even magisch. Alles wat je kan en wat je doet bewegen of creeërt of
denkt of zegt is het leven en dus magisch, maar dat is voor hen niet genoeg. Die
mannen gaan het nogal ver zoeken en het wordt algauw een soort van vlucht. Is dat
dan dé essentie van het leven? Geesten oproepen en bezweringen uitspreken en wat
weet ik nog allemaal heeft niets te maken met de ultieme essentie van het leven. Het
is er een onderdeel van maar het is zeker geen antwoord. Het is nog niet omdat je
geesten kan oproepen en je er voor openstelt en ze bezit van je nemen dat je dan
verlicht bent, hoor. Integendeel, want je staat jezelf toe om uit het ‘nu’ te vliegen en
als je denkt dat geesten per definitie iets met verlichting te maken hebben en allemaal goedbedoelend zijn, alleen maar omdat ze ‘spiritueel’ zijn, etherisch, ben je
naïef en heb je er nog niet veel van begrepen. Deze cruciale tijd trekt onvoorstelbaar veel energieën en wezens vanandere sferen aan, en die willen allemaal een deel
van de koek zonder er al te veel voor te hoeven doen. Er zijn ontzettend veel ‘dolende’ geesten die de weg kwijt zijn en die niet liever willen dan mee op je rug rijden.
Als je dat ziet zitten, fijn, maar verschiet dan niet dat je je leeggezogen gaat voelen
en vreemde dingen zult beginnen denken en doen en dat je overal pijnen zal gaan
krijgen. Er is enorm veel interesse naar het occulte, maar er zijn dan ook enorm veel
misverstanden hierover en weinig echte kennis. De echte kennis is nog altijd de
directe ervaring van vrijheid, vreugde en creativiteit en van zelfzekerheid en zelfkennis. Werken en leren en groeien en ervan genieten, dat is het enige geheim. Dat
is leven. Dus als je dat niet eerst eens erkent, en je erkent ook niet dat jij al het middelpunt van de eeuwigheid bent, dan weet je niet op welke basis je alles wil doen en
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gebeuren er ongelukken. Toch wanen zij zich heel belangrijke mensen met een
belangrijke missie en voelen ze zich daardoor hoog verheven boven hun medemensen. Het gepeupel. Want zij zijn met spirituele fascinerende dingen bezig. En dat is
een grote fout want dat is de illusie van afgescheidenheid en dat kan nooit goed
aflopen. Als alles dan toch zo prachtig is zoals zij het voorstellen en je de hemel op
Aarde beloven, hoe komt het dan dat er ook ex-ridders en tempeliers zijn, die wakker
geworden zijn en maar wat blij zijn dat ze ingezien hebben dat er serieus met hun
voeten werd gespeeld? Die exxers zijn heel bang geworden en vrezen dikwijls voor
hun leven omdat het niet erg geapprecieerd wordt dat er uit de biecht wordt geklapt.
Een ex-tempelier zei: ’Alles wordt overdekt met een dikke laag geheimen en mysterieën. Eerst denk je dat die occulte verborgen zaken echt bestaan, maar na een tijdje
besef je dat die occulte leringen weinig voorstellen. Ook moest men alles over je
privé-leven weten. Je overtuigingen, je geloof, politieke overtuigingen enz. . . het
werd er uit gepeuterd tijdens gespreksonderwerpen bij sessies, die bepaald werden
door de zeer autoritaire Grootmeesters. ’ Op die manier weet men veel over de
leden en zijn ze psychologisch gebonden aan de orde.
Onderaan weten pas-ingewijden en zelfs ridders helemaal niets van de werkelijke
bestaansreden van de ordes en van de structuur. Daarover wordt niets aan hen verteld. De kleine groeperingen, zoals vb A. M. O. R. C. zijn, zo blijkt uiteindelijk, niet
meer dan ordinaire ‘rekruteringsstations’. Een stadium verder worden de spirituele
behoeften van de ingewijden bevredigd, maar dat komt eigenlijk alleen maar neer
op hen warm maken met een dooie mus. Maar aangezien de ingewijde niet beter
weet zal hij geen vragen stellen en het als hapklare brokken slikken en er genoegen
mee nemen. Vergeet niet dat die mensen in een gat zitten en zich eerder in een zwak
moment in hun leven bevinden. Als daartegenover hen dan zeer autoritaire Grootmeesters, Baljuws, Groot-Baljuws en Commandeurs staan die het allemaal wél lijken te weten uit ervaring ga je daar op zo’n moment niet aan twijfelen. Er wordt
voor je bepaald hoe je moet denken en wat je moet geloven en het wordt heel handig voorgesteld als dé Waarheid. Het is een groeiend leger en de naïeve en folkloristische schijn is enkel maar een dekmantel voor het grote publiek, want hoe dieper je
gaat hoe duisterder het wordt en hoe meer de motieven veranderen. Maar dat kom
je pas te weten als je je daar aan over geeft en besluit het spel mee te spelen omdat je
mogelijkheden begint te zien en je een goede kracht blijkt. Langzaamaan wordt hij
een ‘ander mens’ (niet noodzakelijk een beter mens) en wordt hij één van hen.
Elke orde heeft een soort van hiërarchische piramidestructuur en aan de top heeft
men altijd goeie motieven om datgene te doen wat ze wil doen. Er is altijd een hoger
doel en te denken dat het alleen om geld gaat is mis. Geld biedt zeker zekerheid,
maar is bovenal een middel om hogere plannen ten uitvoer te brengen. Er is veel
geld voor nodig, maar dat is geen probleem want zoals ik al zei zijn de mensen die
de ‘top’ zijn van de samenleving ook de mensen die de top zijn van de ordes. Zo zou
je kunnen zeggen dat vb. een Directeur-Generaal van een grote multinational overdag zijn bedrijf leidt. Dat is zijn werk. Maar dat werk is eigenlijk een rechtstreeks
gevolg van de orde waar hij lid van is en waarschijnlijk is hij een Groot-Baljuw of
Commandeur waar honderden ridders tot terdood trouw aan zweren. Ridders die
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op hun beurt ook weer aanzienlijke posities in de maatschappij bekleden en de controle hebben over duizenden werknemers die de burgers beïnvloeden. In de orde
wordt gezegd wat het grotere ‘Plan’ is (niet hetzelfde als datgene waar ik al de hele
tijd over spreek) en wat ze willen doen en daar vormen die directeurs dus één kliek
en krijgt het leiden van hun bedrijf een spirituele of zelfs goddelijke reden. Reken
maar dat elke directeur van welke grote onderneming ook ter wereld lid is van een
geheime orde. Zijn werk is in opdracht van de orde. Daarom is hij directeur.
Er gaan veel verhalen rond in die kringen. Verhalen die de brandstof zijn voor de
uitvoering van een plan en allemaal gaan ze wel terug tot een verre oudheid, naar
geslachten en bloedlijnen, hedendaagse wettelijke troonopvolgers van oude adellijke families die zouden zijn ‘voorbestemd’ om te heersen over nieuwe door hen
gestichtte rijken, en een Wereldorde te creeêren die, hoe je het ook draait of keert,
altijd ’zuiver van ras ‘ moet zijn. Weg met alles wat onrein is. Er is altijd wel een vijand die in de weg staat op weg naar het Ultieme Geluk en die rechtstreeks verantwoordelijk is voor hun ongeluk. Als die eenmaal weg is dan, ja dan, zal alles goed
zijn. Het klinkt naïef en dat is het ook. Zo denken ze.
Vele esoterische en occulte geheime genootschappen werken in het geheim aan een
groots plan, dat gebaseerd is op het volgende fantastische verhaal. Een verhaal dat
een enorme impact heeft in vele genootschappen.
Het Keizerrijk Europa
Volgens een bepaald groot genootschap was Jezus Christus niet de notoire celibatair die we nu kennen, maar huwde hij met Maria Magdalena en kregen ze kinderen.
Na zijn dood zou Maria met de kinderen naar het Zuiden van Frankrijk zijn
gevlucht en huwelijkte ze uit aan Visigotische prinsen. Hun nakomelingen zorgden
dan later weer voor bloedverwantschappen met de Merovingen. De Merovingen
was een dynastie die tussen 430 en 751 over het Frankische Rijk regeerde en opzij
werd gezet door de Karolingen. Door deze overname stierf de dynastie van de
Merovingen, die de rechtstreekse nazaten van christus zouden zijn, niet uit, maar
werd zij in het geheim verder gezet, wachtend op een nieuwe kans. Op het einde van
de 11de eeuw dook eindelijk een nieuwe Merovingische heerser op: Godfried van
Bouillon, die dus het Koninklijke Bloed in zich zou dragen en een afstammeling van
de Merovingers zou zijn geweest. Zoals ik al eerder vertelde voerde hij de eerste
kruistocht aan en in 1099 had hij eindelijk zijn rechtmatige Koninkrijk te pakken,
maar stierf een jaar later. Nochtans richtte hij voor zijn dood een zeer machtig riddergenootschap op die het Koninklijke Geslacht, de bloedverwanten van Christus,
voortaan zou bewaken: de ’Prieuré de Sion’. Van dan af werkten de mysterieuze ridders in het geheim aan een groots plan: de Merovingische dynastie moest in ere hersteld, op de troon zetelen van Frankrijk en zelfs heersen over een soort Verenigde
Staten van Europa. De nieuwe vorst zou een ‘priester-Koning’ zijn, een man die
zowel over een religieuze als een politieke autoriteit kon beschikken. . .
Natuurlijk is dit een vrij hypothetisch verhaal, nota bene zelf verteld door de rid-
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ders van Sion. Was er soms ook enig bewijs van? Ja, dat was er wel degelijk. Toen in
1891 Pastoor Bérenger Saunière restauratiewerken uitvoerde aan zijn kerk in het
Zuidfranse Rennes-le-Château, ontdekte hij in een van de pilaren waarop de altaarsteen steunde, een aantal oude perkamenten. Twee van die perkamenten bevatten
stambomen. Het waren de stambomen die het nageslacht behandelde waarvan
sprake is, en dat zich door de eeuwen heen heeft voortgezet via de Merovingische
dynastie. De stambomen werden nooit publiek gemaakt want hij werd door aartshertog Johann von Habsburg van Oostenrijk vriendelijk doch kordaat verzocht om
zijn mondje toe te houden in ruil voor flinke sommen geld. Als dit bekend zou
raken zou de samenleving immers grondig veranderen. De toekomstige ‘priesterKoning’ zou met zo’n documenten in handen rustig kunnen bewijzen dat ‘Hij’ het
is.
Zo is de Prieuré de Sion al die eeuwen verder blijven bestaan. Ze beschikken, volgens onderzoekers die lucht hebben gekregen van het verhaal (meerbepaald BBCjournalisten), over de stambomen en werken al jaren, samen met andere Rozenkruisersgenootschappen, Martinisten en Memphis-Misraïm-adepten (gelijkaardige
ordes), verwoed aan de droom om eens een nazaat van Christus op de troon van
Europa te brengen. Wie zou zich heden ten dage kunnen beroemen op die fameuze
titel? Volgens de Prieuré is dat de Oostenrijkse aartshertog Otto von Habsburg, één
der groten van Europa. En als hij het niet meer kan, zal het voor zijn oudste zoon
Karel zijn.
Er zijn ontzettend veel leugens verteld over Christus, allemaal om de belangen te
dienen van enkelen, dus ik zou maar niet te veel geloof hechten aan zulke stambomen noch het hele verhaal erachter. En wat dan nog? Wat zou zo’n stamboom in
werkelijkheid te betekenen hebben?Alsof er dan maar een paar mensen Koninklijk
Bloed op de Aarde zouden hebben. Dat is altijd wat jullie geloven: er zijn Koningen
en er zijn ‘gewone mensen’, sterfelijken, jullie, die dat gezag van die koning moeten
erkennen en er aan gehoorzamen. Wat is dat nu toch voor onzin? In mijn Bestaan is
iedereen Koning en Koningin hoor. Als vanouds. Nietemin is het zo dat, als hele
groepen van mensen in het stamboom-verhaal willen geloven omdat dat hun zaak
dient, omdat dat 1 iemand aan de macht zou kunnen brengen om te heersen over
velen, het wél een realiteit wordt en het zo z’n gevolgen zal hebben.
Hoe dan ook blijft voor vele groeperingen, en niet in het minst voor de adel, de verspreiding van het christendom over de gehele wereld dé opdracht. Dat was het
vroeger en dat is het nu in deze chaotische tijden meer dan ooit. Dat Verenigd
Europa zou dan een bolwerk van militant katholicisme en agressief anti-communisme (althans toen in de jaren ‘80 toen dat nog die naam had) moeten worden.
Von Habsburg kent het verhaal van de Prieuré de Sion maar al te goed, en voelt zich
geroepen om ten strijde te trekken. In een artikel van hem in één of ander mysterieus blad hield hij eerst een warm pleidooi voor aloude ridderidealen zoals moed,
eer, zelfopoffering. . . en vervolgt daarna verder:
’Momenteel zijn de meeste ridderlijke deugden zeldzaam geworden. Het geloof
taant weg, en daarmee ook het onbaatzuchtige dienstbetoon, ter ere van God. Ook
de moed verdwijnt uit het algehele conformisme. De persoonlijke eer (big deal) ver-
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dwijnt naar de algehele achtergrond ten voordele van het zogenaamde ideaal van de
levensstandaard. Er blijven maar weinig mensen meer over die aan de lokroep van
het materiële weerstaan om spirituele waarden na te streven of te verdedigen. Hoe
meer er over kwaliteit van het bestaan gepraat wordt, des te weiniger begrijpt men,
wat dit eigenlijk zou moeten inhouden. Want die bestaanskwaliteit kan niet verhoogd of bereikt worden door regeringsverklaringen of door nieuwe wetteksten.
En dat is dan ook de reden waarom ons Europa, dat een spiritueel-religieuze erfenis
werd nagelaten, zich op dit moment in zulk een diepe crisis bevindt. Op dit ogenblik is er meer dan ooit gebrek aan ridderlijke deugden. De vernieuwing van ons
werelddeel is voor alles een kwestie van persoonlijke inzet. Er moeten in onze maatschappij mensen opstaan, die zich weer tot de ridderlijke deugden wenden en die
bereid zijn er openlijk voor uit te komen. Dan eerst zullen ze kunnen overtuigen,
ombuigen en opbouwen. Zulke inzet vereist echter een bereidheid tot het nemen
van persoonlijk risico. Veel te dikwijls heeft men immers te maken met mensen die
uitwijken naar een neutraler terrein, om hun geweten te sussen. De waarlijk ridderlijke mens daarentegen zal bereid zijn daar te handelen waar er het meeste nood is
en waar voor hemzelf het gevaar het grootst is. Onze tijd is er geen van lauwheid
(da’s waar). De geschiedenis zal over ons allen een onbarmhartig oordeel vellen (dat
zal wel meevallen) omdat de toekomst van Europa hier en nu in onze handen ligt.
Steeds weer in de loop van de geschiedenis heeft de Almachtige afzonderlijke volkeren of hele continenten een zending toevertrouwd. Werden zij ontrouw aan die
zending dan nam God ‘het licht van hen weg’ en moesten zij tijdelijk of permanent
het toneel van de wereldgeschiedenis verlaten. Ons Europa had klaarblijkelijk de
opdracht het christendom en de christelijke beschaving over de hele wereld te verspreiden. Mochten wij er echter niet in slagen deze opdracht te vervullen dan zou
onze opdracht aan iemand anders gegeven worden. Het was zeer terecht dat een
duits denker ooit stelde, dat het kruis Europa niet nodig heeft maar wel Europa het
kruis. Europa gaat aan Materialisme ten onder; om dit materialisme te breken zijn
de heiligen en de ridders van nu nodig. ’
In een ander arikel (in het ultra-anti-communistisch tijdschrift van de moon-sekte,
ergens de jaren ‘80) schreef hij:
’Ik zal niet uitsluitend over het christendom praten maar over Godsdienst in het
algemeen. Europa is gevormd door en doordrongen van het christendom. Ik denk
dat de tijd is aangebroken dat alle religieuze krachten (help) zich moeten verenigen
om te vechten tegen de afbraakpolitiek van het materialisme. De tijd van de Godsdienstoorlogen tussen de gemeenschappen met verschillende strekkingen is voorbij. Vandaag hebben wij grote behoefte aan de eensgezindheid van allen die in God,
het bovennatuurlijke en de onsterfelijkheid van de ziel geloven. Enkel een verbond
van alle gelovigen kan een einde brengen aan het materialisme. ’
Het mag duidelijk zijn dat otto een kruisvaart voert tegen de ’communisten, de
marxisten, en de atheïsten (zij die niet in God geloven). Kortom: ’het materialisme’.
Het zijn natuurlijk allemaal heel mooie woorden over het Spirituele en de onsterfelijkheid van de ziel en zo, maar laat je niet vangen, achter deze façade schuilen minder verheven organisaties. Zoals ik al eens eerder zei heeft het spirituele en de bele-
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ving van het leven en de onsterfelijkheid van de ziel niets maar dan ook niets met
politiek te maken. Noch met Godsdienst. Als dat plots wel zo wordt wil dat zeggen
dat ze mooie woordjes gebruiken, ze voor hun kar spannen, om hun eigen minder
verheven doel te bereiken. Otto zal uiteindelijk niet per sé van kwade wil zijn en hij
zal het best wel menen wat hij zegt en hij gelooft wat hij wil geloven, maar daarom is
De Waarheid nog niet zoals hij het zich voorstelt. Nochtans is zijn geloof wel de
motor achter zijn daden.
Otto werkt al jaren aan dat doel en beschikt daarbij over een indrukwekkend relatienetwerk, want om de macht over een continent te verwerven moet je wel over een
grote organisatie beschikken. Zo kan hij vb rekenen op de volledige en toegewijde
steun van een heel mysterieuze organisatie, de ‘Cercle Viollet’. Het staat niet alleen
voor een imposant netwerk van machtige eminente Europese en Amerikaanse toppolitici en financiers (zoals vb Henry Kissinger). De organisatie onderhield ook
hele goeie relaties met Westerse inlichtingendiensten zoals de Franse SDECE, de
Duitse BND, de Britse SIS, de Amerikaanse CIA en de Vaticaanse geheime dienst
(Waanzinnig eigenlijk dat het Vaticaan een geheime dienst heeft). Dit alles werd aan
de hand van vertrouwelijk materiaal door de Franse journalist Pierre Péan bewezen.
De Cercle Violet is dan weer een spil waarrond tal van andere officiële organisaties
draaien en onderling met elkaar verbind. Organisaties zoals: de’ Ordre du Rouvre’
(een ridderorde); de World Anti-Communist League; de ’Centre Européen de
Documentation et d’Information’ (CEDI); de Paneuropese Unie; de ’Mouvement
d’Action pour l’Union Européenne’ (MAUE), en de Académie Européenne de
Sciences Politiques’ (AESP), en ze konden allemaal rekenen op steun en/of financiële hulp van de Cercle. De vier laatsten (allen op de politiek gerichte verenigingen)
staan allen onder het patronaat van von Habsburg en die is er zelfs voorzitter van.
Het zijn op hun beurt dan weer heel machtige organisaties met toppersonen uit de
politiek van allerlei landen, en ze dienen als achterban om de kruistocht te voeren.
De Cercle Viollet verlaat zich ook op psychologische oorlogsvoering tegen de eigen
bevolking om zijn rust te verstoren en hem bang te maken. Het boegbeeld van de
Cercle Viollet is. . . . Otto von Habsburg.
Ik overstelp je misschien met namen van personen en organisaties, maar het is echt
niet nodig om ze allemaal van buiten te blokken, hoor. Ik wil alleen maar aantonen
dat er heel wat beweegt achter de schermen en dat alles wat politiek en officieel is
uiteindelijk met elkaar samenwerkt, hoe tegengesteld ze ook mogen lijken.
Dus al die verenigingen moeten de planeet terug spiritueel maken? Kan een grote
macht dat dan? Als je nog naïef bent zal je dat misschien geloven en dan ben je een
vogel voor de kat, maar meer wakkeren zullen weten dat dit kletskoek is en zich fundamenteel tegenspreekt. Het zijn twee dingen die niets met elkaar te maken zouden
mogen hebben. Maar boven al deze politieke organisaties heen heeft von Habsburg
nog een andere troef. Een troef die eigenlijk de superstructuur is en die alle politieke activiteiten bindt, nl. de meest prestigieuze ridderorde ter wereld: ’De Orde van het
Gulden Vlies’, en die dient een zeer specifiek doel. De orde werd in 1430 door Filips
de Goede gesticht om God te eren en het christelijke geloof te verspreiden. Ik ga je
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de geschiedenis besparen, maar het is wel belangrijk te weten dat ze heden ten dage
Europese koningshuizen met elkaar verbind aangezien er velen lid van zijn.
Lid van Otto’s Orde van het Gulden Vlies zijn o. m. koningen, graven en keizers van
Spanje, Japan, België, Griekenland, Sicilië, Zweden, Noorwegen, Jordanïe, Nederland, Luxemburg, Denemarken. . .
Veel mensen zullen dat misschien weglachen en zeggen: ’Jamaar, zo’n titel als Ridder
van de Orde van het Gulden Vlies is enkel nog maar een eretitel. In tegenstelling tot in
de tijd van het Ancien Régime straalt ze geen macht meer uit. Het is folklore. ’
Niet zo snel, want een koning of Prins heeft wel degelijk macht en beïnvloed hij/zij
politiek,economie en religie heel duidelijk. Als een Koning een bezoek af legt aan
vb een kleuterschooltje hier of een textielfabriek daar dan heeft dat meer te betekenen dan enkel de verveling tegen te gaan. Zo’n daad, hoe klein ook, is een zuivere
politieke daad en heeft z’n politieke gevolgen. Als een Koningshuis wordt opgenomen in een ridderorde van een koning van een ander land is dat een zeer weloverwogen diplomatieke daad. Op zo’n niveau lacht men zeker niet met titels en al zeker
niet met de Orde van het Gulden Vlies. Als je weigert of aanvaard, dan zeg je duizend dingen zonder woorden. Een Orde van dergelijke omvang is niet meer of niet
minder dan een alliantie tussen koningen, prinsen, graven, baronnen, hertogen. . .
kortom tussen de Groten van Europa. De adel dus, die op hun beurt dan weer elk
afzonderlijk over een geweldig netwerk van politieke organisaties en eigen ridderordes beschikken. Ook huwelijken tussen verschillende koningshuizen zijn altijd een
heel weloverwogen diplomatieke zet. Toeval bestaat niet echt in die kringen. Als
Prinses Astrid van België huwt met aartshertog Lorenz van Oostenrijk, dan is dat
een alliantie tussen de Coburg en de Habsburg Dynastie en heeft dat grote politieke
consequenties. Liefde heeft daar meestal weinig mee te maken. Het zal er wel zijn,
maar zeker niet in de eerste plaats. Zulke allianties vindt je in heel Europa tussen
vele dynastieën en zo kan je dus zeggen dat ook dát een netwerk is dat zich weeft.
Het ‘Net‘ verbreid zich steeds verder. En zo’n alliantie tussen de Groten van Europa in het Gulden Vlies is zeker geen bridge-clubje, want er worden superbelangrijke
politieke beslissingen genomen, boven de hoofden van het gewone volk. Democratie of geen democratie.
Otto, of zijn nageslacht, wil wel degelijk Keizer van Europa worden en hij kan (ook
al betekent dat voor veel mensen geen bal) ook nog eens aanspraak maken op de
titel ’nazaat van Christus’ wat hem een onvoorstelbare macht zal geven omdat hij
dan meteen de hele christelijke zwik, compleet met SMOM, CIA, Vaticaan, achter
zich heeft. Niet mis. Je zou voor minder je hemdsmouwen oprollen en eraan beginnen werken. Dat is natuurlijk nu ook al zo, maar enkel in het geheim. De nietsvermoedende burger weet daar allemaal nog niets van. Maar als het officieel wordt
betekent dat: hard labeur voor iedereen. De keizer zou uiteindelijk de superheerser
zijn boven de Koningen, maar die zouden nog wel hun territoriale souvereiniteit
blijven behouden en over hun land blijven regeren, maar wel onder bevel van de
Keizer. Uiteraard kan het niet anders dat de leden van het Gulden Vlies (de ‘Vliesridders’) op de hoogte zijn van de plannen van de Grootmeester.
Nogmaals, dé centrale thema’s van organisaties die op de één of andere manier met
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dit alles zijn verbonden zijn de verspreiding van de christelijke waarden in het gezin
en de samenleving, de strijd tegen het communisme en het ‘morele verval’ van de
westerse samenleving (Europa, VS. . . ). Jaja, er wordt druk aan de weg getimmerd
in de hogere kringen, wat de burger ook in het stemloketje mag vertellen.
Keizer van een groot rechts en christelijk Europa, nauw verbonden met eenzelfde
soort supermacht als de VS. Gelijke belangen. Beeld het je in. En het instrument
om dat allemaal te bewerkstelligen is de machtige Orde van het Gulden Vlies, wiens
tentakels overal in de wereld aansluiten op organisaties met dezelfde idealen, zoals
de machtige SMOM ofte de Orde van Sint Jan in de VS.
Trouwens, veel Europese huidige of ex-presidenten en koningen sloten en sluiten
zich ook met graagte aan bij de SMOM. Tot die orde, die overal in Europa z’n afdelingen heeft, horen of behoorden ook enkele tot de verbeelding sprekende namen,
zoals uiteraard de Habsburgers, de Spaanse koning Juan Carlos, Franco, ex-president van Frankrijk Valéry Giscard d’Estaing (die tegenwoordig aan een zware
come-back bezig is) of de vroegere Argentijnse president Juan Peron, het Belgische
koningshuis, de Belgische Katholieke Kerk en de nog steeds zeer machtige prinselijke en grafelijke huizen, en nog vele anderen. Officieel zal je daar niet zo erg veel
over terugvinden en ze wijzen allemaal hun connecties met de Orde van de hand en
verder dan een eervolle vermelding of eretitel (zogezegd voor de show dus) gaat het
niet. Officieel wordt ze gewoon niet erkend, maar dat is enkel maar om niet te veel
vragen los te weken. Low profile is hier geboden, want dat is efficiënter. Kerk en
staat zijn achter de schermen nog steeds één en zo heeft het Ancièn Régime blijkbaar op de één of andere manier toch nog de tand des tijds doorstaan. De meeste
mensen denken dat dat, samen met het Heilige Roomse Rijk, tot de voorgoed voltooid verleden tijd behoort, maar net zoals in de goeie ouwe tijd bestaat de heilige
drievuldigheid: koningshuis, kerkleiding en grootadel, dus nog steeds. En hun
invloed is zeer groot, in feite allesbepalend. Ook Amerikaanse superdirecteurs van
Chrysler, scheepsmagnaten, eigenaars van grote internationaal gekende hotelketens, ereburgemeesters van New York en nog zovele vele anderen zijn ridders. Ook
groot-industriëlen die in hun vrije uren voorzitter zijn van organisaties, zoals vb de
ultra conservatieve ‘Heritage Foundation’, een privé-organisatie die toentertijd de
Reagan-administratie op zowel binnenlands als buitenlands politiek vlak van ideologisch voer moest voorzien. M. a. w. een hele hoop mensen het ‘juiste idee’ meegeven (indoctrinatie dus) zodat ze hun werk zouden doen en het gerechtvaardigd
wisten. In feite kan je er van op aan dat iedereen met een serieuze positie, waar ook
ter wereld, lid is van grote ordes.
Paniek
Het is een vreemd netwerk aan het worden, en ik kan me voorstellen dat je als gewone burger wel even moet slikken als je merkt dat alles waar je in gelooft ook meteen
verbonden is met alles waar je compleet niet in gelooft, zoals vb. terrorisme en
regelrecht fascisme.
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Je kan van het Vaticaan vinden wat je wil, maar als die nauw verbonden is met de
CIA, dat dan weer de (zeer twijfelachtige) Amerikaanse politiek is en je gaat dan ook
nog eens merken dat de Vaticaanse bank zeer nauwe contacten heeft met topfinanciers en financiële genieën die in dienst zijn van de internationale maffia, dan ga je
(hoop ik toch) helemaal aan het fronsen. Die twee hielden er (en heel waarschijnlijk
nog steeds) samen illegale transacties op na die hen een waanzinnige winst bezorgden. Groot geld werd over de plas getransfereerd en werd belegd via de Continental
Illinois, de grootste bank van Chicago.
Zo verdween bijvoorbeeld ook als bij toverslag een gigantisch bedrag van 1 miljard
dollar in de Banco Ambrosiano. Het was de bank van het financiële genie van the
mob en ze stond volledig onder controle van de Vaticaanse bank. Een groot gedeelte van dat geld heeft gediend voor de financiering van wapenaankopen in LatijnsAmerika en de ondersteuning van rechtse politieke groeperingen en verschillende
media en politici zowel in Latijns-Amerika als Italië en Polen.
Eind 1982 kwamen de onfrisse praktijken van de Vaticaanse bank (het ‘Instituto per
le Opere di Religione’ ofte het IOR) aan het licht. Het IOR werkte immers, buiten
de controle van de Italiaanse staat om (vergeet niet dat Vaticaan-stad een staat binnen een staat is en volledig soeverein is), als sluis voor ‘illegale transacties van deviezen tussen Italië en het buitenland’ en als ‘centrum voor het witwassen van zwart
geld. ’ Het IOR had enkele anonieme loketten in Vaticaanstad, een 15-tal boekhouders verplicht tot staatsgeheim en rigoureus uitgesloten van de bediendenvakbond.
Een perfecte burcht. Toen dit alles op de één of andere manier dan toch bekend
raakte, ging paus Johannes-Paulus II , vermanend dan nog, tekeer van: ’het geloof
moet sterker zijn dan wat men in kranten leest en op televisie ziet. Vooral in deze
moeilijke tijden. ’ Zou je hem nu niet. . . . ?
Jaja, wanneer zijn het eens geen moeilijke tijden? Vooral voor hen. Maar pas op, wat
er ook gebeurt, welk schandaal er ook boven water komt, zo’n woorden zullen nog
altijd miljoenen ‘onwetenden’ alles verklaren en zalven, simpelweg omdat men de
waarheid niet wil zien. Omdat men niet durft. Mensen geloven liever in illusies
tegen beter weten in omdat die een alibi verschaffen om niet te gaan leven. En zo
blijft alles lekker bij het oude en de macht weet dat maar al te goed. Ze weet dat jullie
alles wel door de vingers zullen zien want ze weet dat jullie toch te bang zijn om er
iets van te zeggen. Dat zou toch zo moeten zijn na millenia van indoctrinatie en
overheersing. Het heeft hen een lieve duit gekost.
De financiële genieën van de maffia, die er allerlei duistere financiële praktijken
voor het IOR op nahielden waarbij massa’s geld werden versluisd via fictieve firma’s
naar nog duisterder kanalen, waren dan ook weer vriend aan huis bij bepaalde
geheime genootschappen, zoals de machtige P2. Andersom gaf dit P2 dan ook
weer een connectie met de Vaticaanse bank waardoor ze een bijzonder machtig en
tegelijkertijd discreet financieel wapen in handen kregen om hun eigen plannen verder uit te werken, zoals de geplande staatsgreep in Italië en terroristische akties.
De toenmalige grootmeester van P2, Licio Gelli, nam in 1975 de macht in de orde
over, na heel wat duistere opdrachten te hebben vervuld voor CIA, KGB en de Italiaanse geheime diensten. Voor de tweede wereldoorlog sloot hij zich op 16-jarige
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leeftijd aan bij Mussolini’s fascistische brigade die Franco steunde in de Spaanse
burgeroorlog (nog zo’n zelfde verhaal als welk ander land die een gooi naar onafhankelijkheid wil doen) en in het algemeen hing hij de fascistische ideologie aan en
was radicaal tegen het communisme. De P2 werd onder zijn leiding (want hij had
grote plannen) op korte tijd een machtig genootschap met connecties met inlichtingendiensten, de bankwereld, het Vaticaan. P2 werd een staat in een staat, net als het
Vaticaan, met de bedoeling om de macht over te nemen in Italië.
NB. P2 was ook verbonden met de Italiaanse SMOM. En dan kan de overkoepelende Amerikaanse niet ver weg zijn. Gelli kende Reagan ook goed. Hij hielp hem
zelfs bij zijn herverkiezingen, samen met een uitgetreden priester die was verbonden aan de geheime diensten van het Pentagon en in contact stond met de Cosa Nostra.
Officieel leven jullie in een democratie, maar achter de schermen weet men wel
beter. Maar als de teugels ietsjes te los liggen in een land, en de gewenste financiële
resultaten blijven uit, dan heeft men al meteen een prima plannetje bedacht (politiek
noemt men dit) om daar wat aan te doen. Zoals ik al zei kan je in het ‘vrije westen’
niet zomaar iedereen gaan liggen bevelen als in een totalitaire staat omdat de mensen het gewoon niet meer zullen pikken. Dus, als je hoe dan ook een steviger (rechtser) regime wil instaleren dat er toch ook nog een beetje democratisch en vriendelijk
uitziet waardoor het niet zo opvalt, dus zonder meteen met tanks te komen binnendonderen, heeft dat enige voorbereiding nodig. Er zullen een aantal maatregelen
moeten worden genomen waardoor de burger er zelf naar zal vragen en het automatisch naar het gewenste regime leidt. Dat is allemaal psychologisch bestudeerd,
die gasten zijn ook geen uilen. Het is hun dagtaak om zich hiermee bezig te houden.
En aangezien ze zonder scrupules leven, mag het ook niet verwonderen dat het terrorisme hierin een rol speelt en daarmee is ook de link met het hele politieke riddergezelschap gelegd. Waar heb ik het in godsnaam over? Van terroristen wordt in het
algemeen aangenomen dat ze ofwel dolgedraaide Arabieren zijn ofwel losgeslagen
sexueel gefrustreerde marginalen die gewoon op hun dooie eentje handelen uit
wraak (ook al willen ze dat jullie dat geloven, want dat toont nog maar eens aan hoe
gevaarlijk de wereld toch wel is; ze liggen achter elke hoek met het schuim op de lippen op de loer om je te grijpen en het kan elk moment gebeuren). In tegenstelling tot
dit waanbeeld is het niet ongewoon dat terroristen opgeleid en bevolen worden tot
een ‘opdracht’ door hogere kringen om hier en daar wat voor spanning te zorgen.
Hoe vaak gebeurt het niet dat er na de arrestatie van terroristen een hele beerput
wordt ontdekt van allerlei officiële kringen en politiemensen? Denk je dat dat allemaal toevallig is? Wat is nu de strategie? In een te los land kunnen bommen ontploffen op openbare plaatsen. Dan zullen er zeer verontwaardigde nieuwe politici (oude
kan natuurlijk ook) opstaan die vol woede en vastberadenheid zullen verklaren dat ze
dit niét zullen tolereren en ze er álles aan zullen doen om te voorkomen dat hun
samenleving tenonder zal gaan aan zulke waanzinnige terreur. De burger hoort dit
graag, want er zijn net tientallen doden gevallen. Onschuldigen. En voor het zelfde
geld lagen zij nu onder de zoden. Dan zullen die politici nieuwe en dus altijd strengere maatregelen aankondigen die zo’n dingen in de toekomst moeten voorkomen.
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Meer wetten, minder vrijheden, meer politiecontrole. Dat is zogezegd goed omdat
het allemaal kadert in ‘de verdediging van de arme weerloze burger’. Het is een perfecte psychologische oorlogsvoering tegen staatsvijand n°1. Niemand vindt dat
natuurlijk echt prettig maar iedereen is er van overtuigd dat het nu eenmaal niet
anders kan. Zulke dingen kan je niet voorzien en je moet je toch verdedigen? ’Trouwens, het is niet tégen ons, het is voor ons welzijn. Toch?’ denkt men dan, ’en dan
laten we graag een keertje meer ons paspoort zien en onze broek zakken. ’ En op
den duur wordt dat allemaal zo gewoon dat mensen blij zijn als ze meer politie op
straat zien en om meer en nog meer vragen. Dat zie je vb nu heel veel overal in
Europa en dat is natuurlijk geen toeval. Bij elke verkiezing, jaar na jaar, zie je een
opmars van extreem-rechtse partijen die zogezegd ‘durven zeggen wat de mensen
denken’ en er schoon genoeg van hebben van al dat geweld en blablabla (lekker
opzwepend) en die er, weeral zogezegd, hun programmapunt n°1 van maken om in
te staan voor de veiligheid van de mensen. Elke verkiezingsuitslag noemt men
tegenwoordig Zwarte Zondag, daarna Inktzwarte Zondag en dan Zwartste Zondag
Ooit. (zwart is zwart, hoor. ) Waar gaat het naartoe? Meer politie schept een gevoel
van veiligheid (bij mij is dat toevallig net andersom). Net zoals in Derde Wereldlanden zorgt dat voor ‘stabiliteit en vrede’. Resultaat na die terroristische akties (grootschalig-kleinschalig): het gewenste rechtse en strakkere regime kan en mag geïnstalleerd worden van de burger. Joepie. Het moet zelfs. De mensen zijn er weeral eens
ingetuind. En dat bevorderd de algemene angst en paranoïa nog maar eens des te
meer, wat altijd goed is natuurlijk. Meer angst voor de medemensen ook, en dus
minder lol. Maar uiteindelijk is die ‘nieuwe aanpak’ allemaal niet meer dan een excuse, een rechtvaardiging om dieper liggende redenen te bedekken en behoeften te
bevredigen van een elite. Vinden jullie dat nu zo goed?Al die politie in de straat en al
die wetten en regels? Binnenkort ziet het hier blauw all over. En het is nu al zo erg.
Bij P2 was het dus vandattum. Gelli (grand chef) had een warm contact met de
beruchte neo-fascistische terrorist Stefano della Chiaie, kind aan huis bij verscheidene Latijns-Amerikaanse dictators en vriend ook van Lopez Rega (die met zijn
doodseskaders en gedynamiteerde burgers).
Samen (Gelli-Chiaie) hadden ze een diabolisch project. De ‘Strategie van de Spanning’. Zo noemde Chiaie (spreek uit:. . . . . euh. . ?) zijn ondermijningsproject voor
democratieën.
Op 2 augustus 1980 werd er een verschrikkelijke aanslag op het station van Bologna
gepleegd waarbij toen 85 doden en meer dan 200 gewonden vielen.
Misschien wisten ze het niet en waren ze verbaasd toen het gebeurde, maar de topmannen van P2 werden wél na de aanslag opgepakt en berecht. Toch (straffe kost
wel) wist Gelli na een miraculeuze ontsnapping uit een Zwitserse gevangenis in ‘83
te ontsnappen richting Zuid-Amerika, net zoals vele andere terroristen en kinderverkrachters in andere landen en tijden dat altijd kunnen. Toeval?
De psychologische rust van de Italianen was serieus verstoord, dus dat zat wel snor,
maar uiteraard zou het voor het publiek nooit door de beugel kunnen als de autoriteiten met lege handen kwamen aanzetten. Er moesten namen genoemd worden en
die zouden het mogen geweten hebben. Dus kwamen de autoriteiten met de hele
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P2 top op de proppen, waardoor alles, zelfs de geplande staatsgreep, aan het licht
kwam. Ze verklaarden met veel tamtam dat ze de fascisten bij hun kladden hadden
en zelfs de échte organisatoren, de opdrachtgevers achter de schermen in de vorm
van P2 te strikken hadden. ’Koppen zullen rollen!’. Zo haalde het publiek (publiek =
toeschouwers, niet deelnemers) opgelicht adem en het vertrouwen in de overheid kon
zo toenemen. Bijna was Italië totaal ontwricht, maar oef! hun grote Vader Beschermheer kon het allemaal nog net op tijd verijdelen. Wat zou er zonder hen toch van het
volk worden? Denk je nu echt dat dat allemaal toeval is? Een toneelstukje lijkt er meer
op. De daders zijn gepakt, het volk vertrouwt haar autoriteiten des te meer, de schrik
door de aanslag zit er goed in, en de weg ligt open naar een rechtsere staat. Wat kon je
nog meer wensen? Ze verklaarden, om alvast verder onderzoek in de kiem te smoren,
dat ze de mensen achter de schermen, P2, hadden gevat, maar dat was verre van de
echte top. Het is allemaal georkestreerd door organisaties die op hun beurt weer georkestreerd zijn door nog machtigere en die door een nog machtigere. Dikwijls kent het
ene niveau niet de hele omvang van het plan wat het volgende niveau wel kent. En ook
zij kennen er maar een gedeelte van. Maar een superniveau weet er alles van.
Het is allemaal heel misleidend, zeker als je ziet dat, ook al blijken er een hele hoop
politieke organisaties mee gemoeid te zijn, ze dan toch ook weer opgepakt worden
door officiële instanties. Dat lijkt zich tegen te spreken. Natuurlijk is niet iedereen in
de politiek op de hoogte van het hele verhaal, stel je voor. Veel mensen doen ook
maar hun job, maar weten langs de andere kant wel dat ze deel uitmaken van een
helse slangenkuil en dat er boven hun hoofd ook heel wat meer wordt bedisseld dat
het daglicht vreest. Onderzoekscommissies voeren ook maar orders van bovenaf
uit en weten er ook allemaal het fijne niet van (niet zelden gebeurt het dat als ze op
hun speurtocht één en ander ontdekken, je ze later in een dwangbuis of zwaar aan
de drank ergens ongeschoren terugvind). Het lijkt alsof er in de politiek goeie en
slechterikken zijn, maar dat is allemaal om je te misleiden. Vergeet niet dat ze je
nodig hebben en dat iedereen moet blijven geloven dat ze aan jullie kant staan. Het
zou mooi zijn als ze zomaar, vlak onder ieders neus, alles lieten gebeuren, zonder
dat iemand ooit opgepakt zou worden. Maar dat zou niet geloofwaardig zijn en er
zouden teveel vragen rijzen. Onthoud dat het in hoge politieke kringen een algemeen geldend idee is dat de gewone burger onwetend en dom moet gehouden worden. Hij moet worden geïndoctrineerd en bang gemaakt worden. Dat is hun hobby.
Misleiding werkt al jaar en dag. Het is niet de bedoeling dat iedereen vragen gaat willen stellen en het naadje van de draad te weten wil komen. Er wordt één en ander in
kaart gezet (de media doen hun werk) om iedereen te doen geloven dat de samenleving nog recht staat dankzij het harde optreden van de overheid. Het is een toneelstukje en jullie betalen de ticketjes. Maar achteraf komt dat dan wel weer goed, want
die daders hebben connecties in zeer hoge kringen, en dan ontsnappen ze of vluchten ze in priesterkleren naar Zuid-Amerikaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah.
(het wordt al laat)
Er worden veel bommen geplaatst en er crashen veel vliegtuigen op drukbevolkte
plaatsen tegenwoordig in de wereld.
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Met staatsgrepen, zoals vb die in Italië en Spanje, gebeurt ongeveer hetzelfde. Diegenen die hem plegen doen dat in opdracht van. . . en ze doen dat natuurlijk altijd
vanuit een ideaal, zoals vb anti-communisme, dus ze geloven er in. Op het uur van
de waarheid staat dan het land in rep en roer (zoals vb ook de staatsgreep in Spanje
van 1981), maar weeral oef! de koning kan nog net het merendeel van het leger achter zich houden en de ‘democratie’ redden. Maar voor diegenen die dat allemaal
achter de schermen in kaart hebben gezet is dat niet echt een verrassing. Zo’n mensen, meestal militairen (kolonels, generaals), die de staatsgreep plegen doen dat
nooit in een vlaag van waanzin, op hun dooie eentje, als zou het een daad van een
paar mensen zijn die een nieuw regime willen instaleren (dat altijd ultra-rechts wil
zijn). Dat zou geen steek houden. Ze weten natuurlijk ook wel waar ze, internationaal gezien, aan beginnen. De bedoeling is wel om mee te werken met de internationale politiek en niet er door gewurgd te worden eens die staatsgreep gelukt is. Ze
zullen wel moeten en aangezien ze heel rechts zijn kan het niet anders dan dat ze wel
connecties met de rest van de wereld hebben, die ook ultra-rechts is, dus. . . Zo’n
dingen worden allang opvoorhand in ordes gepland en in kringen waar poltiek met
de grote P wordt bedreven. Ook dit is allemaal een toneelstukje om de burger te
misleiden en het geloof in de ‘vrije democratie’ te verstevigen, maar ook om zo
zoetjesaan een officiële rechtsere politiek te ‘mogen’ voeren met strengere wetgeving en meer controle om zogezegd zo’n dingen in de toekomst te vermijden. Maar
in werkelijkheid is dat weer een sullig excuse om de burger nog beter te kunnen blijven controleren. De wereldmacht is sowieso ‘machtig’ dus is het nogal lullig om te
denken dat zo’n wilde staatsgreep toevallig, buiten hun medeweten om, gebeurt. Zo
ver komt het nooit. Als je het daar als enkeling wil tegen opnemen en op je eentje,
als een daad van rebellie en ontevredenheid over die macht, een staatsgreep pleegt
en de macht van een land wil overnemen, ben je gewoon goed gek en zal je nooit in
je eentje kunnen stand houden. Zo’n dingen gebeuren gewoon niet toevallig en als
je begint te speuren vindt je altijd een machtig netwerk erachter. Het is allemaal strategie en planning en politiek. Het wordt alleen wel verkocht als zou het om individuele akties gaan. En dát is nu juist het hele verwarrende. Snap je’t zowat? Diegenen
die de staatsgreep plegen komen er later, als ze ‘gepakt’ zijn, meestal ook goedkoop
vanaf en de meeste militairen worden er niet uit gebonjourd, maar, jawel, gewoon
terug in dienst genomen en in hun oude rang hersteld. Vindt je dat normaal?Je zou
toch denken dat ze op z’n minst ontslagen worden of zo, maar neen, het cirkus gaat
gewoon verder.
Zulke staatsgrepen, of het zijn eerder pogingen die niet slagen en ook niet die
bedoeling hebben, zijn natuurlijk andere staatsgrepen dan zoals vb die van Chili in
1973. Dat dient dan weer een ander doel, nl de socialistische en door het volk gekozen regering van Allende tot de voltooid verleden tijd doen behoren. Daar is het wél
menens.
Een ander voorbeeld van angstzaaierij is hooliganisme. Bij belangrijke voetbalwedstrijden is het tegenwoordig regel om massaal als supporterende bende af te zakken
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naar een stad waar een match wordt gespeeld en daar heel dreigend door de straten
te lopen en op de vuist te gaan met de bende van de supporterende tegenpartij. Als
het effe kan provoceer je de tot de tanden bewapende politiemachten die weten wat
hen te wachten staat want ze hebben al ervaring in dat soort situaties en moeten ten
allen tijde de orde bewaken. Meestal gaat het om rechtse skins. Mensen die ook wel
zien dat de wereld naar de kloten gaat, zich steendood vervelen, de politiemachten
háten en die frustraties moeten een uitweg vinden, en dan wordt dikwijls de hele
boel kort en klein geslagen. Zo’n groepen worden natuurlijk altijd aangevoerd door
leiders. Verschiet niet als die leiders in het geheim en absoluut buiten medeweten
van hun leden om op de één of andere manier contacten hebben met de top van
politiemachten en lang voor zo’n wedstrijden zullen zo’n confrontaties al lang op
touw gezet zijn, met medeweten van de politie op het hoogste niveau. Als een
toneeltje om de angst bij de onwetende burger te doen toenemen. De gewone politiemens en de gewone skin weten natuurlijk van niets, en dat maakt het allemaal
maar echter.
Samenvatting
Vaticaan-maffia-CIA-P2-Ridderordes-Europese en Russische grootadel-Luciferiaanse sekten-fascistische Duitse oorlogsmisdadigers in dienst van het Witte huisInternationaal Terrorisme en het bombarderen van weerloze Derde Wereldlanden. .
.
het is me wat, daamseneeren!
Je kan zo nog uren doorgaan, en er zijn nog ontelbare andere namen en organisaties
en ridderordes, gildes en broederschappen overal ter wereld bij betrokken, maar dit
zijn de voornaamste en van wie die kleinere er een deel van zijn.
Wat hebben we nu geleerd? Hopelijk dat de internationale politiek, die toch al alles
controleert, in hogere sferen nauw samenwerkt (althans nog nauwer dan je misschien denkt) om uiteindelijk dezelfde belangen te behartigen, ondanks de uiterlijke
tegenstellingen. En dat al die politiek wordt verbonden door zeer geheimzinnige
machtige Ordes die er compleet boven staan, dwars over landsgrenzen heen en
ongeacht de inbreng van de burger. Die ordes worden/ werden in hoofdzaak door
de internationale grootadel opgericht en geleid, en meestal bestaan ze al eeuwen en
is het altijd al zo geweest dat ze de politiek bepalen vanuit die ordes.
En zo krijg je dan een wereldwijd geheimzinnig, perfect sluitend netwerk, een
supersuperstructuur over de gehele planeet en waarbij alle politiek uiteindelijk er
niet meer dan een deel van is. En net zoals de structuur van von Habsburgs’ Orde
van het Gulden Vlies een specifiek doel dient en op zijn beurt deel uitmaakt van het
grotere geheel, dient de supersuperstructuur ook een heel specifiek doel. Het is één
gigantisch grote organisatie. Het is één grote Piramidale Hiërarchische Structuur die
rechtstreeks naar een nog véél geheimzinnigere top leidt. Een top waar bijna geen
kat iets van afweet. Het is datgene wat door jullie alom gekend is als ’Het Systeem ’.
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We hebben het hier dus over 1 motherfucking groot systeem dat door de millenia
heen is opgebouwd uit vele verschillende rangen, niveau’s, en hoe hoger je klimt,
hoe geheimzinniger het wordt en natuurlijk is er enorm veel volk bij betrokken en
is het onzin om te stellen dat al die mensen precies weet waar het over gaat (dan zou
je als gewone burger pas echt paranoïa mogen zijn). Integendeel: de Piramide werkt
alleen maar als de verschillende rangen hun werk effectief doen, datgene wat ze
geacht worden te doen, en dat werkt het allerbeste als ze misleid zijn en een bepaald
doel voor ogen hebben gekregen. En ze zijn er van overtuigd dat het een nobel doel
is. Een doel dat alles rechtvaardigd en dat de middelen heiligd. Onderaan staat de
gewone burger die gewoon niks van dit alles afweet. En daar gaat het het ‘m ook
om. Maar ook de rangen daarboven, zoals vb onderwijs, media. . , kennen uiteraard
niet het hele plaatje. In feite zijn zij, de ‘opgeleide klasse’, nog het meest van al geïndoctrineerd en verspreiden ze die foute kennis over de massa. Dat is ook haar taak.
Zo zou je dus kunnen stellen dat de geheime ridderordes en genootschappen, die
als het ware het gehele skelet van de Hiërarchische piramide vormen, een soort van
bastionnen zijn waar, zoals gezien, belangrijke personen die het aanzien van de
samenleving serieus bepalen, bijeen komen. Stations. En dit gebeurt op verschillende niveau’s, gaande van de bodem tot aan de top. In die bastionnen wordt er geïndoctrineerd, m. a. w. de personen die op een bepaald niveau staan worden daar
door de Grootmeesters, Baljuws of Commandeurs ‘het juiste idee’ meegegeven.
Ideologisch voer dat hen in de eerste plaats moet drijven en motiveren om zo hun
belangrijke werk te doen.
Iedereen weet in wezen natuurlijk wel dat alles en iedereen gelijk is en dat je eeuwig
bent en dat er niets is om bang voor te zijn en si en la , maar naarmate je ouder wordt
en al heel wat jaren van indoctrinatie (scholen, universiteiten enz. . . ) achter de rug
hebt, begin je dat dus allemaal schier te vergeten. En hoe verder je afdwaalt, hoe
meer ze je kunnen wijsmaken. En dat gebeurt dan in die ordes waar die ’belangrijke
personen in de maatschappij’ niet meer dan als marionetten worden gebruikt, en ze
in de waan worden gehouden dat ze toch zo belangrijk zijn. Dat is goed voor hun
ego, en dus slecht voor hun integriteit. Als hele grote groepen worden wijsgemaakt
dat er altijd wel een vijand is die de prachtige levensstijl van de ‘democratie’
bedreigt, in de vorm van het communisme (topper van de laatste decennia), het terrorisme, drugs of binnenkort waarschijnlijk buitenaardsen, en ze geloven het, dan
zullen ze ‘geheiligd’ ten strijde trekken en wat ook doen wat er voor nodig is, want:
het bedreigd hun leven. Hun leven staat zogezegd op het spel. Een goede indoctrinator weet dat, als hij het goed kan brengen en de mensen ervan kan overtuigen, dat
idee als een soort van drug werkt waarvan de werking almaar straffer wordt. Ondertussen, verblind door haat als ze zijn, verliezen ze uit het oog dat hun o zo mooie
democratie waar ze voor willen vechten, niet meer of minder is dan één groot fascistisch boeltje. Ook dat wordt nog eens extra onderstreept in die ordes; dat het
toch allemaal zo wunderbar is. En zo, als voorgeprogrammeerde robots, gaan ze op
pad en runnen ze hun mega-krant of televisiestation of hun Universiteit, en verspreidden ’Het Woord’, allen samenwerkend aan een Heilige Taak. En de Massa
slikt dat. Of het wordt hen eerder door de strot geduwd. Een mens moet ergens in
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geloven en een soort van ideaal in zijn leven voor ogen hebben, anders komt hij niet
vooruit. Zo zullen terroristen aanslagen plegen voor de CIA, gewoon omdat ze
ervan overtuigd zijn dat het communisme op het punt staat hun land te overweldigen. Onthoud dat het een systeem is dat is ontworpen vanuit de top en waar elk
niveau zijn functie heeft, en een doel beoogd zoals vb het te werk stellen van de
massa. Het is niet nodig dat het laagste niveau weet wat er in een hoger niveau zich
afspeelt. Het wordt er door ‘gedirigeerd’, dat is al genoeg. ’Opdracht van hogerhand’. Het is er in de macht van en gehoorzaamd bang. En dat hogere niveau voert
dan weer de orders uit van een nog hoger niveau, dat weer een breder beeld heeft
van waar ze mee bezig zijn. En zo gaat dat verder tot aan de ulltra geheime top.
Wat het ‘idee’ is op het niveau net boven de te manipuleren bevolking (media, scholen. . ) zoals vb. ’dood aan de communisten!’ is op hogere niveau’s uiteraard zeer
goed gekend als niet meer dan een ‘voorwendsel’. Daar wéét men dat het maar een
leugen is die verteld moet worden om iedereen aan het werk te zien. Daar weet men:
’Als we dit en dat zeggen (vb communistische dreiging), zullen wij in Indonesië een
rechtse dictatuur kunnen instaleren en ze zullen het nog goed vinden ook. Dan kunnen onze belangen gediend worden en rijven we de miljarden netjes binnen. ’ Daar
weet men uiteraard maar al te goed dat er nooit een echte dreiging van de Koude
Oorlog uitging, want het was een gecreeërde p. r. -stunt. Op dat niveau is persoonlijke rijkdom en macht dan weer dé stimulator. Daar huizen de multi-en supranationals
die de wereld lijken te regeren en die ook politiek en regeringen volledig in handen
hebben. Ministers en presidenten en dictators kruipen voor hen in de bijbehorende
ordes. Op nog hogere niveau’s, waar geld een eerder abstract begrip is geworden,
weet men dat geld en macht allemaal heel relatief is en uiteindelijk nog altijd niet
gelukkig maakt. Dat zijn al zulke hoge niveaus die ver boven multinationals en politiek staan, dat ze heel andere doelen voor ogen hebben. Natuurlijk, de mensen die
op dat niveau zitten hebben al een serieuze weg afgelegd. Ze hebben van generatie
op generatie, eeuw na eeuw, enorme imperiums op de planeet opgebouwd en zijn
over lijken gegaan om te zijn waar ze nu zijn. M. a. w. ze zijn er emotioneel erg aan
toe. Geld en macht kan hen niet meer bekoren, maar wel dingen als het eeuwige
leven en het scheppen van een ideale wereld. Maar dan wel eentje die vrij is van
allerlei ’gespuis’ en waar zij mee de macht zijn (als je op zo’n niveau bent gekomen
ben je allerminst verlicht en denk je niet in termen van: ‘iedereen is liefde’, dus. . . ).
Ze zijn er van overtuigd geraakt dat goud het ‘symbool is voor de transmutatie van
de beschaving en van Moeder Aarde. ’
Ze gebruiken goud en uranium en allerlei radioactieve materialen om zich een weg
naar de verlichting te banen en ‘s werelds topwetenschappers en alchemisten werken uiteraard voor hen aan dit doel en er wordt wat afgeëxperimenteert daar. Wat
natuurlijk allemaal dwaasheid is. Maar inderdaad, hun doeleinden en motivatie is
eerder spiritueel en zelfs verheven van aard (wat niet wil zeggen dat ze het ook op
de goeie manier doen). Merk op dat het Thulé-genootschap (dat ook nu nog erg
actief is) en die de tweede wereldoorlog in gang zette, dezelfde doelstellingen had.
Toeval?
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Zij hebben dus een ongelooflijke macht, de lucht wordt ijler en ijler en als je nu
eventjes naar beneden wil kijken (val niet, hé!) zie je wat voor gigantisch gebied ze
overschouwen en controleren en waar dus al het voorgaande (ook jij) een rol in
speelt en een deel van is. Toch zitten we nog niet aan de top (al is het niet ver meer).
De religies en in het biezonder het Vaticaan met zijn christelijke geloof in God zit
daar dan ook nog eens ergens tussen om vooral het volk in het gareel te houden en
ervoor te zorgen dat ze niet in zichzelf gaan geloven, want dan is het spel uit, maar
wel in Jeejses en in de Heer. Iets anders dan zichzelf dus, en dat kan nooit goed aflopen. Wees niet verbaasd over wat het Vaticaan en de paus weten want zij behoren
mee tot de top, of wat dacht je dan? Als je eens niet weet wat doen moet je maar
eens een commando organiseren en gaan snuffelen in de kelders van het Vaticaan
waar de geheimen van de wereldgeschiedenis supergoedbewaard liggen opgeslagen. Je zal nogal ogen trekken, denk ik.
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10. DE SYSTEEMPIRAMIDE
Democratie van mijn voeten
Jullie denken dus nog altijd dat je in een democratie leeft, het Vrije Westen, waar de
burger uiteindelijk nog altijd beslist? Eersteklasflauwekul! Jullie tuinen er allemaal
massaal in en de dag van de verkiezingen bekijk ik het altijd wat meewarig. Ik zie jullie allemaal tegen je zin naar de stembus sleffen, met toch wel ergens het gevoel (of
was het een inbeelding) dat het een belangrijke dag is waarop je allemaal samen
beslist over de toekomst en je voelt je weer even (al was het maar voor één dag) verbonden met alle andere mensen, en dat is het enige leuke en ware aan dit alles. Maar
voor de rest stelt het allemaal geen bal voor. De media verslaan de hele dag opgewonden de gebeurtenissen. Voor hen is het die dag een hoogmis, na maandelang
van opzwepende verkiezingsberichten en propaganda die iedereen in een staat van
ik-heb-er allemaal-ongelooflijk-veel-goesting-in (ook-al-is-dat-niet-waar) moet
brengen. Iedereen wordt de lulkoek in zijn hoofd geramd dat het allemaal weer
prachtig is, dat het heel belangrijk is en dat je blij mag zijn dat je het mag meemaken.
Wat een volksmennerij zeg, en dat allemaal voor een dooie mus. Doe eens normaal,
alstublieft! Ik weet niet, het valt mij allemaal ietsje teveel op, het wordt allemaal ietsje
teveel herhaald en in de schijnwerpers gezet en dan weet ik al genoeg. Mijn intuïtie
luidt dan altijd aan alle bellen: onoprecht en niet integer en leugens langs alle kanten
en steeds dezelfde beloften die toch nooit worden waargemaakt (waarom zouden
ze?). Het is bedrog. Het wordt allemaal, of je nu wil of niet, door je strot gedouwd
want. . . je zou het wel eens kunnen vergeten en je aandacht niet meer geven aan die
nonsens. Dat is de reden waarom er altijd zoveel tralala rond wordt verkocht: ze
hebben je nodig. Jij en je aandacht. Of je goedkeuring liever, want aandacht is altijd
heel ver te zoeken bij jullie. Natuurlijk zit iedereen thuis, bij familie of vrienden te
brommen dat de politiek gelul is en dat het toch allemaal zakkenvullers zijn en dat
het toch allemaal niets uithaalt. Maar dan denk ik: ’waarom gaan ze dan stemmen?’
Ach ja, natuurlijk! Het is verplicht. Ik woon in één van die idiote landjes (België)
waar het ’verplicht’ is om te gaan stemmen. Van democratie gesproken. Dus al die
mensen die het hele jaar door warm en koud blazen en de stoere jongen uithangen,
dat zijn allemaal maar blaaskaken, want. . . op stemmetjesdag gaan ze allemaal braafjes, dik tegen hun zin, hun ‘burgerplicht’ doen. Op een bevolking van 10 miljoen
moeten er 6 miljoen gaan stemmen en daarvan doen er een paar duizend gewoon
niet mee en blijven lekker in hun bed liggen. Dat zijn de echte mannen en vrouwen,
maar al die anderen zijn bange jongens en meisjes die een boete vrezen als ze niet
gaan. Iedereen staat een uur of zo aan te schuiven met een gezicht op half zeven,
ondertussen iets mompelend tegen elkaar over plicht van de burger en dat dat toch
wel goed is en als het dan uiteindelijk aan hen is om in dat hok te kruipen, vinden ze
me daar een lijst van allemaal clowns en waar er een onderscheid wordt gemaakt
tussen de goeie partijen en de slechte. De slechte zijn uiteraard de extreem-rechtse,
ronduit fascistische partijen. De goeie zijn de democratische. Nog zo’n gezever. De
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extreem-rechtse zijn inderdaad fascistisch en spelen enkel handig in op de zorgen
van heel bange mensen die hun eigen leven niet durven leiden en altijd maar alles en
alleman verantwoordelijk stellen voor de mislukking van hun eigen leven. En maar
zagen en maar klagen, maar eens iets zelf doen? Ho maar! Maar denk je nu echt dat
die andere partijen anders zijn? Ben je nu echt zo naïef ? Kijk, als je gaat stemmen,
en je verleent je steun aan politiek, welke partij dan ook, zelfs als je blanco stemt
(want dan gaat je stem gewoon naar de grootste partij), stem je in met de daden van
de politiek. Punt. En dat dat allemaal niet zo fris is heb ik je al in geuren en kleuren
uitgelegd. Alle, werkelijk alle, partijen van alle regeringen ter wereld zijn per definitie fascistisch.
Waarom? Ze leggen je toch wetten en verplichtingen op niet? Ze vertellen je toch
wat je moet doen en laten, niet? Er bestaat toch een wereldwijde politiemacht, niet?
Er zijn toch gevangenissen waar je in kan wegkwijnen, niet? Religies vertellen jou
toch wat de waarheid is en wat ze niet is i. p. v. dat je je eigen conclusies trekt? Als
dat geen fascisme is weet ik het ook niet meer. Het doet er niet toe welk kleurtje je
favoriete partij heeft, want het is toch allemaal één pot nat.
’Fascisme ‘ is alles wat de fundamentele aard van de mens aanvalt, beledigd en verwerpt en het heeft altijd te maken met de inperking van de individuele vrijheden. En
daar heeft niemand maar dan ook echt niemand ooit om welke verdomde reden dan
ook het recht toe. Jullie leven in een fascistische wereld, maar je weigert het te zien.
Daardoor wordt er lekker op die manier verder gedaan, omdat niemand er ooit toch
wat van zegt. O, en ze verpakken het allemaal zo mooi en het heeft allemaal een
vriendelijk familiaal imago gekregen, gezellig zelfs, maar wat wil je, ze moeten je
toch met iets kunnen lokken? Ze verkopen het alsof het een soort van ‘vrijheid’ is
en daar zal je het mee moeten doen. Beter dan niets. Wel, ’een soort van’ is nog altijd
niet de real thing, dacht ik zo. Ze pakken zelfs uit met prachtige programmapunten
zoals: ’meer vrijheden voor de burger’. Waauw! Zonder dollen. Vrijheden die ze je
zelf hebben ontnomen (en jij hebt in de eerste plaats toe-gestemd), en daar gaan ze
je nu zelfs een klein beetje meer van terug geven (althans, na de verkiezingen wordt
dat allemaal terug heel snel vergeten, want dan hoeft het plots niet meer.). Hoe billijk van de heren, zeg ! Danku mijnheer de Exellentie. . Goh. Beseffen zij dan niet
dat een mens niets anders dán vrij is? (neen) Het is allemaal zo onnatuurlijk dat het
allemaal met heel veel woorden moet uitgelegd worden om het je te doen snappen
(lees:vangen). Kijk, het is heel simpel hoor. Alles dat vanzelfsprekend is, zoals vrijheid en liefde, rust en vrede, dat moet helemaal niét uitgelegd en verklaard worden.
Omdat dat nu eenmaal de aard van de mens is. Je bént vrijheid en je bént liefde.
Hoezeer je het ook wil ontkennen en er van wegvluchten, je wordt er constant toch
weer aan her-innerd. Het is de aard van de ziel en die wil dat ‘natuurlijk’ constantaltijdpermanenttoujoursnu ervaren. Voelen. Die ziel ben jij, elke dag. Je kan gewoon
niets anders zijn, het is onmogelijk en het houdt geen steek. En dus (je kan me
tegenspreken als je wil, maar ik betwijfel of dat oprecht zou zijn) wil jij constant vrij
zijn en leven. Maar omdat het je allemaal nog eens goed is ‘uitgelegd’ door de heren
politiekers en pausen ben je dat allemaal vergeten en twijfel je er danig aan. Je wordt
zwaar ontmoedigd, denkt dat het iets anders is dan dátgene waarvan je hoopt dat
het het is en zoekt het elders. Illusie. Leugen. Daarom ben je in je hoofd beginnen
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leven en telkens (constant dus) als je ziel zegt: ’hé, zullen we lekker dit of dat gaan
doen?’, zegt je geïndoctrineerde hoofdje: ’oh neen, dat kan niet! Daarom en daarom
en daarom niet. ’ Floep. Weg mooie droom. Spanning. Dit is wat men een leven in
‘dualiteit’ noemt. Een leven in ‘eenheid’ is een verschil van dag en nacht en je mag
twee keer raden hoe dat zou zijn.
Jullie kop zit vol nonsens. Trash. (Troost je, die van mij ook!)
In verlichte werelden is het ondenkbaar dat er zoiets als politiek bestaat die enkel
een elite dient. Politiek is er zowiezo niet omdat iedereen weet: ’What’s the bloody
point?’ Iedereen heeft zoiets van: ‘hahaha. Politiek!’. Iedereen weet dat politiek een
systeem, een organisatie is om iets te verkrijgen, opgezet door een groep die in de
illusie van armoede verkeert om zich zo te verrijken. Bij ons amuseert iedereen zich
kostelijk in het leven, zonder wetten en regels. En het is net daardoor dat we meer
en meer van onze werkelijke aard kunnen ontdekken. Het opent fantastische mogelijkheden om zonder wetten en regels te leven gewoon omdat niets, geen enkele
imaginaire beperking in je hoofd, je dan nog in de weg staat en je kan doen wat je
maar wil. Wetten, zoals die van jullie, lachen we weg en die hebben we echt niet
nodig, want ze werken niet en we leven enkel naar één simpele wet, en dat is die van
de liefde, van ons hart. ’Doe wat je graag wil doen. ’ En die heeft altijd gelijk, en we
twijfelen er nooit aan. Jamais. Stel je voor dat het leven om iets anders zou draaien
dan datgene wat je graag wil doen. Belachelijk. Mensen, het is allemaal toegestaan
hoor. Wij zijn allemaal heel goeie vrienden en zouden elkaar nooit of te nimmer
belazeren. We respecteren elkaar en houden van elkaar. We respecteren in de eerste
plaats de heiligheid van ons eigen persoonlijke bestaan en eren dat permanent (dit is
niet hetzelfde als narcisme). Daardoor zijn we in de eerste plaats gelukkig op onszelf, voelen we ons nooit bedreigd door een ander omdat we ten eerste heel zelfzeker zijn en ook weten we dat een ander niet verantwoordelijk is voor ons geluk,
want dat zijn we zelf. Life is what you make it. Dus verwijten en veroordelen is er
ook al niet meer bij. En het geluk dat je dan zelf ervaart, stelt je in staat om het te
delen met mensen die net hetzelfde doen. Dat wil je gewoon als vanzelf. Zo krijg je
één grote vriendenplaneet/ster waar duchtig wordt samengespeeld en gecreeërd,
waar het almaar beter wordt, nooit slechter. Alles gebeurt in openheid en eerlijkheid
omdat we maar al te goed weten dat het tegenovergestelde zou leiden naar pijn en
chaos en uiteindelijk naar zelfvernietiging, en dat vinden we nogal onnozel. Dat is
iets wat de meeste Aardbewoners nog altijd niet willen inzien.
En weet je waarom?
Simpel, het is niet de kennis, want die kennen jullie maar al te goed. Nogmaals: het is
een gebrek aan durf.
Aan Moed. Onbevreesdheid. Vertrouwen. Zelfzekerheid. Zelfrespect. Onverschrokkenheid. Bereidwilligheid. Daadkracht. Levensvreugde.
Dat is alles. Iedereen kakelt er maar lustig op los, maar dat is enkel om je gebrek aan
moed te verbergen, hoor. Je kan je gezwets wel aan de meeste mensen verkopen,
omdat die met net hetzelfde bezig zijn en nooit vermoeden dat je lulkoek verkoopt.
Maar als je dan eens een echt integer en moedig mens tegenkomt die compleet zijn
eigen spel speelt, en die reageert niet zoals je verwacht en die dan één wenkbrauw
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fronst, voel je meteen de grond onder je voeten wegzakken. En dan vindt je hem
nog arrogant ook. Al die leugens en excuses ben je op den duur nog zelf gaan geloven ook. Het is een realiteit voor je geworden en je voelt je er heel prettig bij omdat
het je ontslaat om moedig te zijn. Lafheid is een wereldwijde norm geworden. Je
denkt zelfs niet meer na over een ander soort van leven. Een echt leven. Want je
functioneert volledig op geïndoctrineerde automatische piloot zonder het nog maar
zelfs in de smiezen te hebben. Zover staat het van je af. En als je dan zo eens iemand
tegenkomt (akkoord, ze zijn dun gezaaid maar ze bestaan wél) wordt je er pijnlijk
aan herinnerd dat de klok tikt en de kous nog niet af was. Dan kan je twee dingen
doen. Ideaal gezien zie je in wat voor zak je bent geworden en spring je in de hel van
zelfonderzoek. Of je ontkent alles zoals gewoonlijk, maakt jezelf wijs dat ie er toch
niks van snapt en wendt je af en blijft in je illusie geloven, en sterft weer een klein
beetje meer. Maak een keuze.
Democratie? Laat ons er eens goed mee lachen. Alles is allang in kannen en kruiken,
lang ervoor en lang na de verkiezingen, waar ook ter wereld. wat dacht je? Het gaat
hier om grof geld hoor. En machtige belangengroepen die wel degelijk, integenstelling tot de meeste mensen, met een plan bezig zijn. Democratie bestaat niet op jullie
planeet en het zal er ook nooit komen als mensen niet eens spiritueel verlicht geraken en inzicht hebben in de meest fundamentele aard van de mens. Waarom dan
heel dat verkiezingscirkus? Om iedereen toch tenminste het idee te geven dat ze er
iets in te betekenen hebben. En het enige doel daarvan is jullie te kunnen stimuleren
om mee te draaien in dat systeem. Want als jullie eenmaal je ogen zouden openen en
niet meer zouden meespelen en de werkelijke reden achter alles gaan beginnen vermoeden, zijn jullie weg (hopelijk toch)en dan staan ze er alleen voor. En dan wordt
het wel overuren kloppen, denk ik. Zonder het volk van de miljarden lukt het niet.
Het is een geniaal systeem, dat moet je toegeven. Het werkt, en hoe!
De Aarde is werkelijk een koningkrijk in gevangenschap. No shit. En jullie allemaal
zijn de koningen en koninginnen die het niet meer weten. Machtig verhaal eigenlijk
(al zeggen we ‘t zelf). De Aarde is een soort van werkgevangenis geworden, waar je
vrijwillig naar toegaat en ook weer vrijwillig kan weggaan of het veranderen. Wat je
maar wil. Je kan ook blijven zitten waar je zit, wat je nog meer heerlijke frustraties
zal opleveren. Maar omdat het aanzien van een echt gevangeniskamp met cipiers en
strenge regels en muren en niet te vreten prak en kettingen en bollen en liederen en
tralies niet meteen zou werken en iedereen al snel het spelletje zou door hebben en
in opstand zou komen, hebben ze het zo aangepakt. Jullie doen geloven dat je ‘vrij’
bent, maar dat ben je, als je in dit systeem meedraait, allerminst, want je hebt een
hoop te doen zo. Met allerlei zorgen en ziektes en pijnen tot gevolg. Zolang ze jullie
dat kunnen aanpraten zitten ze snor en werken jullie mee en zijn jullie uiteindelijk je
eigen beul. Je doet het jezelf allemaal aan en je bent zowel slaaf als je eigen slavendrijver. Ik voelde dat al vrij snel aan. Toen ik twintig was begon mijn mayonnaise te
draaien en dacht ik: ’hier klopt iets niet. Ik weet niet waarom, maar dit is een leugen.
Ik was toen nog vrij goedgelovig, maar mijn intuïtie won het uiteindelijk en ik begon
alles in vraag te trekken, totdat er niks meer van overbleef. Op een bepaald moment
vielen alle stukken van de puzzel in elkaar en bleek ik juist te zitten. Het klopte
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inderdaad niet, en nu weet ik eindelijk waarom dat dat zo is. Maar het duurde wel
een poosje voor ik het allemaal had uitgevist. Want ook ik ben hier geboren en
geconditioneerd opgevoed en dus versuft.
Dus als je er geen snars van gelooft, maar je jezelf toch afvraagt waarom het leven
zo suckt, is mijn suggestie: Stel jezelf en de wereld om je heen eens lekker in twijfel.
To the bone. Of durf je misschien niet?
Voor de notoire dwarsliggers onder ons: Over al die ridderordes en die geheime
genootschappen zou je nog kunnen inbrengen: ’Ja, maar... och, ik weet niet. Ik
bedoel. . hoe kan je nu zo’n dingen zeggen en ze verdenken van allerlei duistere
praktijken? Misschien is het allemaal wat overdreven en hebben ze inderdaad verheven idealen en wie weet, misschien kennen ze dingen die wij niet weten over het
leven. Misschien hebben zij inderdaad het antwoord. Laat ons niet te snel oordelen,
a. u. b. ’ Als je het na al het voorgaande nog niet doorhebt, zal ik je even vertellen
wat ik, for what it’s worth, er van vindt en waarom ik er niet in geloof en er niets maar
dan ook helemaal niets mee te maken wil hebben. Voor mij is het duidelijk dat al die
mooie doelstellingen en woordjes niets te betekenen hebben. Hoeveel mensen er
ook in mogen geloven. Het heeft niets met de waarheid te maken, en daar gaat het
‘m nog altijd om, vindt je ook niet? Waarom niet? Omdat het hier over ‘geheimen’
gaat. Over dingen die ‘gewone mensen toch niet kunnen begrijpen’. Onze (familie
van Licht) overtuiging is altijd geweest dat iedereen in staat is om alles altijd en overal te kunnen begrijpen, maar het hangt van hem/haar af of ze dat willen of eerder
durven. Wij hebben niet liever dan dat iedereen alles begrijpt, en zeker de dingen die
hem pijn berokkenen en waardoor ze met bepaalde kennis een einde kunnen maken
aan hun lijden. JezusMina, daarom schrijf ik dit boek ( plots begon het hem te
dagen. ). Wij willen alleen maar kennis, wat licht is, delen opdat het Bewustzijn zich
verder zou kunnen uitbreiden en wat ook haar enige doel is. Bewustzijn zal zich
voor eeuwig uitbreiden. Duisternis wil alles voor zichzelf houden. Ze werken met
geheimen en houden dus alles angstvallig geheim. Wie iets geheim houdt en er alles
aan zou doen om het zo te houden is ergens bang voor. Heel erg bang. En daarom,
lieve kijkbuiskinderen, is wat ze in hun kliekjes bedisselen en bekonkelfoezen, alles
behalve de waarheid. Omdat het op angst is gebaseerd. En angst komt voort uit veronderstellingen die je maakt in onwetendheid. En onwetendheid is de afwezigheid
van ware kennis en dus het tegenovergestelde van de waarheid. Any questions?
Angst impliceert altijd een gebrek aan totaal-inzicht. Angst voor het onbekende en
dus een totaal gebrek aan vertrouwen in het leven en in de eerste plaats in zichzelf.
Maar toch pretenderen zij dé waarheid in pacht te hebben, ook al zijn ze bang.
Klopt dat volgens U?
Al die groeperingen zijn op hiërarchie gebaseerd en ze zijn selectief en vergiftigd
met angst. Er is moordende financiële en persoonlijke competitie en de individuele
leden kruipen en grienen om maar in de gunst van de autoritaire grootmeesters te
vallen. Bwéééek. Wat een voos sfeertje moet daar hangen. Mij zul je daar niet tegenkomen.
Die hoge toppers hebben het gevoel van: ’njéhnjéhnjéh. We horen erbij en laat die
dommerikken daar beneden maar zwoegen in die zweetlucht. Wij (dat zegt onze
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grootmeester toch altijd) kennen de ware kennis van het leven en weten waar het over
gaat. We moeten vechten, we moeten strijden (daar gaat ie weer)’. We moeten deze ijskasten verhuizen. We moeten deze televisies versleuren. . . ’ Dit is een illusie. Ze voelen
zich erg verheven en gedragen zich er dan ook naar, dat zie je wel. Ze hebben zo’n kotsair over zich. En de meeste mensen geloven dat dan ook nog omdat dat intimideerd en
bevestigen graag die onzin. Ze geven geen zier om anderen want ze geloven in strijd.
Het gáát niet om geheimen, maar juist om het delen van kennis. Het gaat om het delen
van het leven met elkaar. Niet om in een donkere kerker van één of ander château, verkleed als ridders het zwaard te heffen en holle spreuken als ’het bloed voor alles’ en
‘dood aan de atheïsten’ te roepen en dan een heel plan in elkaar te steken om de wereld
te onderwerpen aan één bepaalde overtuiging. Christelijk of niet, maar als je zo gaat
beginnen, dan ben je evengoed met fascisme bezig hoor, broertje. Ideologieën zijn ideologieën. Wat hebben hun ‘verheven doelstellingen’ te betekenen als ze daarvoor moeten gaan moorden? Waar ben je dan mee bézig? Dat zien jullie toch ook, hoop ik?
Ze strijden ‘voor’ iets en ‘tegen’ iets anders. Voor het goede en tegen het kwade.
Woeha! Teveel films gezien zeker? Get real. Er is niet zo iets als goed en kwaad. Iets
is wat het is, maar het zijn jouw veronderstellingen erover die het goed of slecht
maken. Een mes is een mes, maar een gezond mens zou dat nooit tussen iemands
schouderbladen planten. Die zou het gebruiken om vb een brood mee te snijden of
een appelsien mee te pellen. Moeilijk hé? En die veronderstellingen zijn gebaseerd
op ofwel liefde ofwel angst. Kennis of onwetendheid. Kies maar. Maar weet zeker
dat je de juiste keuze maakt. Erken het goede. Zie en voel de waarheid van iets dat
zo duidelijk is dat het geen uitleg behoeft. Weet het leven te waarderen. Maar maak
er geen karikatuur van. Verwerp het niet en vervang het niet door onzin, want dan
kan je later wel de stukken bijeen gaan rapen.
Je krijgt sowieso toch ooit, als het cirkeltje zich letterlijk sluit, de rekening gepressenteerd. Wat hebben verheven doelstellingen in godsnaam te maken met de maffia,
de CIA, politiek, geld, corruptie, hebzucht, verwaandheid, ijdelheid, titels van hier
tot in Tokyo (voor de japanners onder ons: van hier tot in Schevezwevezele, België),
moorden, leugens, manipulatie, intimidaties en misleiding en uiteindelijk met pure
angst? Naar onze mening heeft dat er niks mee te maken. Au contrair, mon cher. Als
je iets wil zeggen over ‘ware kennis van het leven’ luister dan eens wat de wind je te
zeggen heeft. Neenee, ik ben hier niet aan het dichten geslagen, ik zeg je: luister naar
wat de wind, het ruisen van de bladeren, het stromen van de rivier je zegt. Of
bedrijf eens écht de liefde met een vrouw/man in plaats van die gymnastiekoefeningen die er meestal voor door moeten gaan. Teken eens iemands gezicht of leer
een instrument bespelen of heb gewoon in het algemeen een fantastische tijd met
een groep vrienden en lach omdat je ervoor hebt gezorgd dat je gelukkig bent, en
niet uit leedvermaak. Dat is ware kennis van het leven. Maar al dat Dick Turpin-en
Lancelot-gedoe waar overdreven trouw wordt gezworen aan één of ander sullig
ideaal dat toch maar alleen goed is voor enkelen, neen bedankt. Daar willen wij niets
mee te maken hebben.
Die mannen in hun kantoren, in hun kathedralen of op hun geheime bijeenkomsten amuseren zich ook niet. Leedvermaak en zo waarschijnlijk wel, maar echt ple-
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zier is er echt niet bij. Hoe kan het ook, als je je de hele tijd moet bezig houden met
alles geheim te houden en te verbergen en te liegen? Plezant is dat allemaal niet. Wij
begrijpen dat. Die gasten nemen dat allemaal veel te serieus, en kijk, daarom heeft
het in onze simpele ogen niets te betekenen en staan we er heel sceptisch tegenover.
Er is geen lol. In de kerk ook niet. Daar zie je nooit iemand eens lachen. Lollige religie, hoor. Datgene waar de kerk zooooooveel over tettert, dat kent ze niet: Soul. Ze
veronderstelt alleen maar wat het is maar kent het niet uit ervaring omdat ze niet
durft te voelen. Ze denkt enkel. Het is enkel een instrument dat de macht dient. En
dat is nu net het verschil met echte bewuste zielen. Die houden van het leven. Marvin Gaye, dié had soul. Of Led Zeppelin. Of de la Soul. Die hebben het ook. Of
Michael Jackson. En Leftfield, dié hebben allebei soul. Of Mozart, jongelief. En
Outkast en Janet. En Lenny. Wow! (Kravitz rules). En nog zoveel anderen. De kerk
heeft enkel dogma en doctrine. En dat swingt niet echt. Het is niet funky genoeg.
Jullie leven in de waanzinnige veronderstelling dat alles altijd zo seriéus moet zijn en
met God mag je al helemaal niet lachen, want dat zal je vroeg of laat bezuren. Kut
met peren nog aan toe. Een onzeker godje is dat dan als je’t mij vraagt. Eéntje die
precies niet goed tegen een stoot kan en die alles als een persoonlijke aanval beziet,
lijkt me. Is dat dan God? Langtenige god hoor. Of is het de projectie van je eigen
schaamte over jezelf op zo’n almachtige energie (die in wezen enkel goedheid is) die
je zoiets doet veronderstellen? Als jullie religie, welke dan ook, dan toch de enige
waarheid is en als het dan toch het antwoord voor iedereen is, waarom zie ik dan
enkel bange mensen in de kerk die nooit lachen en niet gelukkig zijn? Dat is allemaal
voor ons het teken dat jullie serieus scheef zitten. Het leven is vreugde, en al de rest
is kul. Stel je voor dat de hele wereld rechts-katholiek wordt, dan zijn we nog niet
aan de nieuw patatjes. Dan wordt jullie wereld de Slechtepleemoppen-planeet (kan
jij dit tien keer na elkaar zeggen op een beetje tempo en zonder te stotteren? ben je
zo in de stemming. exit wiet ).
Of de Flauweverkeerdgeprogrameerdelachband-planeet, waar je alleen mag lachen
als de partij het zegt. En dan zingt iedereen van die christelijke liederen waarvan je
bijna uiteen valt van ellendigheid. Totaal geen swing en ritme zit er in. Melodie nihil.
Ken je dat? Zo van ’Hohohosanáááhááhááá. Looft den Heer en leidt mij door de
Valeiheiheihei. ’ Als christenen in de kerk of op evangelische tv-programma’s vol
schieten en je ziet ze lyrisch worden over hoe ze God hebben gevonden en nu zo
gelukkig zijn, en je ziet ze dan een poging doen om het voor alle zekerheid te bewijzen en ze toveren een soort van lach op hun gezicht, dan denk je toch ook van’ wat
the fuck doe ik hier toch op deze clownsplaneet?’. Stop met te faken, christenen,
want het is werkelijk geen gezicht en loop die kerk uit en begin eens wat te leven. Je
hoeft niet bang te zijn want dat is zo saai en daar heb je toch niks aan.
De hele wereld is zo serieus en niemand lacht nog echt gemeend, tenzij ze hun
voordeel kunnen halen en er een andere de peer is. Alles wordt persoonlijk genomen omdat niemand zichzelf kent en onzeker is en je mag al blij zijn als je na een
grap geen mep krijgt. Leuk hoor. Dat is allemaal het teken dat de laatste van de 4
hindoe-Juga’s, de Kali Juga, op z’n einde is gekomen en het weer eens tijd is voor wat
nieuws.
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Koningen en koninginnen
Maar toch bestáán de genootschappen. En toch bestáát de politiek. En toch bestáát
de Godsdienst en de kerk. En toch, hoewel alle mensen gelijk zijn, bestáán koningen en koninginnen. En allemaal geloven ze heilig in wat ze doen, en bepalen ze
dagdagelijks het aangezicht van de wereld. En voor hen is het dus bloedernstig, dus
moeten er wel grote dingen op het spel staan. Ze zijn allemaal, hoe waanzinnig het
ook mag klinken, verenigd en verbonden met elkaar en vormen één gigantisch netwerk dat over de planeet Aarde regeert. Jullie planeet. Ze zijn niet tegen elkaar, ze
werken mét elkaar samen. Op alle terreinen. Dat is het grote geheim. Het systeem
werkt duidelijk naar behoren. En dat doet het al millenia lang. Zo’n systeem moet
dus wel het werk zijn van één organisatie, anders kom je zo ver niet. Eentje die er
alle belang bij heeft dat ze geheim blijft, want als bekend zou raken hoe de vork in
de steel zit is hun spel uit. Dat willen ze niet en daarom hoor of zie je hier nooit iets
van in de zichtbare wereld. Maar in de underground is er wel heel wat over geweten
en daar is dan ook een hele wereld op zich bezig. Helemaal anders dan de banale
gewone en vervelende werkelijkheid die de meeste mensen kennen. Die underground is eigenlijk helemaal niet geheimzinnig. Ze is zelfs heel duidelijk aanwezig in
de sub-cultuur, maar je moet het willen zien. Je moet het opmerken, en als je geen
referentiekader hebt, denk je dat dat allemaal maar nietszeggende ontspanning is,
terwijl het in feite honderdduizenden zijn die dagdagelijks tegen jullie spreken. Ook
zij (wij moet ik eigenlijk zeggen) werken heel nauw samen aan één doel, maar dan
wel zonder al die geheimzinnigheid en mét veel plezier en ongedwongenheid en
met veel als-van-zelf-heid gaat dat allemaal lekker vooruit. En we hebben er veel
plezier aan want we weten dat het toch allemaal goed komt en zingen we de hele dag
van ’johoo-johoo,’t is bijna gedaan ’. Dat is het doel en dat zal zowiezo bereikt worden.
Het verhaal is nog niet helemaal af, en hoe verschrikkelijk het ook nu kan zijn op de
planeet, toch moet het belangrijkste nog komen, maar dat is gewoon een kwestie
van tijd. Het is op Aarde een confrontatie tussen Licht en duisternis van het hoogste niveau. Maar het is niet tégen elkaar hoor. Het is veeleer zo dat de duisternis
dénkt dat ze Licht is en dénkt dat ze moet strijden tegen het kwade. Zij dénken dat
het echte Licht de duisternis is. Zij dénken dat het Licht tégen duister is. Tegen hen.
Dat merk je heel goed in die ridderordes en in de kerk. Die zijn altijd ergens tegen.
Ze weet uiteraard niet vanzichzelf dat zij duisternis is. Het is zoiets als tegen je moeder willen vechten. Het Licht, daarentegen, wil enkel schijnen ‘in’ die duisternis en
zo de frequentie van de Aarde veranderen. Ze wil allerminst vechten want dat is zinloos. Ze wil enkel informatie geven over dingen die nog niet gekend zijn. Heel liefdevol allemaal. Relax. Wij zijn degenen die met de ontbrekende puzzelstukjes af
komen die onder de kast gesukkeld zijn en die niemand kon vinden. Dat is het verschil. Het ene is vechten en het andere is dansen. Het ene is in de eerste plaats
ergens tegen en de andere is in de eerste plaats ergens voor. Dat lijkt een subtiel verschil, maar als je er over nadenkt is het een verschil van dag en nacht. Er kan geen
groter verschil tussen twee dingen zijn. Als je ergens tegen bent, ga je je daar dag en
nacht naar richten en dan blijf je vechten want als je wil is er altijd wel iets waar je

336

1

tegen kan zijn. Als je ergens voor bent en waar je echt goed van weet dat het liefde
is, verdwijnt alle shit als sneeuw voor de zon, en ervaar je niets anders dan liefde en
good times. Beiden dromen van een ideale wereld, maar het hangt ervan af hoe het
wordt bereikt. Als je in openheid leeft, leef je in licht, en besef je dat je al in die
ideale wereld bént. De duisternis werkt met een ‘systeem’ dat gebaseerd is op het
tegenovergestelde nl. onwetendheid van die simpele kennis. Het gebruikt geheimhouding, en dus angst, om zijn doel te bereiken. Het ‘systeem’ op jullie planeet is té
perfect en té sluitend en té hiërarchisch (en té alomtegenwoordig) om zomaar ‘toevallig’ te zijn ontstaan, of te kunnen bestaan zonder hogere organisatoren en bevelhebbers. In die kringen bestaat toeval niet. Het is dus duidelijk dat het ontworpen is,
en dat met een heel specifiek doel.
Je moet goed beseffen dat het uiteindelijk de Dynastieën en de Katholieke topadel
(prinsen, graven, baronnen, hertogen) is die op jullie planeet de touwtjes toch strak
in handen hebben, en die de Systeempiramide volledig beheersen. Ze staan ver
boven het banale politieke gebakkelei en dirigeren het geheel. Het zijn kunstenaars
in wat ze doen. Ze overschouwen vanuit hun magistrale kastelen hun hele gebied en
via hun financiële macht in de topholdings van het land, trekken ze aan de touwtjes
van de sociaal-economisch-politieke staat.
Hebben jullie je ooit afgevraagd wanneer je nu juist een koning wordt? Je zal zeggen: ’Goed. Dat komt omdat je pa het ook was. ’ Maar hoe werd hij het? Tja, zal je
zeggen, zelfde scenario zeker? En zo kan je wel een hele heuse stamboom gaan
opgraven en duik je eeuwen en eeuwen terug in de tijd. Maar de vraag blijft nog
altijd: ’Wie was dan de eerste? En waarom? Hoe kwam dat? Door wat wordt dat
bepaald?’ Toch niet de eerste de beste boerenzoon kan opstaan en zich tot koning
van een land uitroepen, neem je aan, want er mag toch ook wel een speciaal tintje
aan zijn anders is er ook niks meer aan en wordt het wel heel relatief allemaal (dat is
het in wezen natuurlijk ook). Dus hoe komt dat eigenlijk? Wat maakt dat gewone
burgers het gezag van een koning erkennen en er voor buigen? Het antwoord is
wederom verbijsterend als boeiend tegelijkertijd, jongens en meisjes, dus ga maar
even zitten.
Nibiru is de 12de, totnutoe onbekende, planeet (hoewel wetenschappers beginnen
te vermoeden dat dit effectief zo is) van jullie zonnestelsel. Althans, het is zo dat
Nibiru aanvankelijk een buitenplaneet was van Sirius A. Probeer het je simpel voor
te stellen. Ongeveer een half miljoen jaar geleden werd ze gedeeltelijk door jullie
Zon in diens baan getrokken en daardoor vormt ze de buitenste planeet van het
Zonnestelsel en verbindt ze de Zon met het Siriusstelsel. Daardoor werd de invloed
van Nibiru enigszins verlegd van het Siriusstelsel naar dit zonnestelsel. De baan van
de Aarde om de Zon duurt 1 jaar. Die van Nibiru om de Zon duurt 3600 jaar. Om
de 3600 jaar draait de baan van Nibiru door het Zonnestelsel en staat dan het
dichtst bij de Zon. M. a. w. om de 3600 jaar brengen de Anunnaki, na een lange reis
door de ruimte, een bezoek aan de Aarde. Aangezien ze in één van de Aardse jaren
3600 jaar ouder worden, lijkt hun 200-jarig bezoek op een luxevakantie van 3
weken. Dan landen hun ruimteschepen op speciale plaatsten en verblijven ze in
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daarvoor gebouwde tempels, die een soort van 5-sterren hotels zijn.
De laatste keer dat ze landden was 2000 jaar geleden, op punt 0. Toen stonden de
Romeinen op de balustrades van hun grote tempels te wachten op de fysieke landing van de ruimteschepen van de goden, terwijl recht onder hun neus Christus in
het Midden-Oosten werd geboren om te verklaren dat het ‘einde der tijden’ wreed
nabij is (‘t is bijna gedaan mannen. ). Uiteraard werden deze dingen zorgvuldig verzwegen en geheim gehouden, o. m. ook door het Vaticaan. De keer daarvoor, was
het in 3600 VC. in de Soemerische cultuur (‘Soemeriërs’ was de toenmalige benaming van de Nibiruanen). Ze stelden toen het patriarchaat in en schiepen een
wereld die gebaseerd was op hun beeld als mannelijke goden, de wereld zoals jullie
hem nu nog kennen. Ze bouwden enorme tempels in de valleien van de Eufraat en
de Tigris in Soemerië (het huidige Irak en Koeweit) en brachten de culturele idealen
van Nibiru naar Aarde - hun taal, hun schrift en de tempel/stadscultuur. De keer
dáárvoor was het in 7200 vC. enz. . . enz. . .
Met de landing was het Imperialistische Rome - door de vervanging van de
Hebreeuwse kalender door de huidige Juliaanse kalender (gebaseerd op de Zon)
om de tijd volledig opnieuw te laten beginnen op punt o - klaar om een volledige
Nibiruaanse wereldheerschappij, de Nieuwe Wereldorde, op Aarde te instaleren,
wat anno 2000 nC. , ondanks forse tegenberichten in de geschiedenislessen op
school, toch voor het overgrote deel is gelukt (herinner je Bush sr. en zijn Nieuwe
Wereld Orde).
Punt 0 was tevens ook de ‘Kosmisse Herstartknop’ van de Andromedanen, waardoor het huidige ‘Transformatieplan’ van de familie van Licht, met de komst van de
Christus, pas goed van start kon gaan.
Zo was punt 0 zowel voor de Duisternis als het Licht een heel belangrijke datum en
beide partijen bereidden gemeenschappen, land en tempels voor als plaats van aankomst. Herinner je dat ik tijdens de astrologieles zei dat tijdens het Ramtijdperk
(2160 vC. tot aan punt 0) iedereen met macht werkte en er veel werd gevochten.
Vanaf punt 0 zou er een 2000-jarige periode aanbreken waarin jullie je diepste emoties zouden doorworstelen en zo zouden te weten komen (omdat je dat in de eerste
plaats zelf zo wenste) wie je nu werkelijk bent en wat je hier in godsnaam doet en
hoe je wil dat Aarde verder evolueert.
Kort na de moord op Julius Caesar in 44 vC. stond de grote goden-planeet Nibiru
aan de hemel en kon men ze met het blote oog zien. De Romeinen herbouwden de
Tempel van Zeus op Baalbek als mogelijke landingsplaats en noemden hem de ‘Jupitertempel’. Ze lieten gedenkmunten slaan met de beeltenis van de 8-puntige ster Nibiru erop en hadden zelfs verschillende priesteressen voorbereid om de goden als
geliefden te ontvangen, zoals Salome, Cleopatra en Aurelia, de moeder van Julius Caesar.
En nu komt het. Tijdens dat 200-jarig bezoek selecteren de Anunnaki de godinnen
van de Aarde op grond van hun genetische lijnen: De zonnepriesteressen en - prinsessen worden door hen bevrucht tijdens heilige sexuele ceremonieën in heilige
tempels en zij baren dan hun kinderen. Enkele van die kinderen kiezen ervoor om
Aarde te verlaten en met hen mee verder te reizen door de ruimte, en anderen bren-
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gen nieuwe koninklijke en adellijke genetische lijnen voort op Aarde in de periode
die volgt. En het zijn die kinderen die de toekomstige koningen en koninginnen zijn
van de Aarde. Dus de huidige koninklijke families overal ter wereld zijn Aardse afstammelingen van een buitenaards ras!
Als dat de cover van de grote magazines en kranten niet haalt, weet ik het ook niet
meer. Als de Anunnaki niet hier zijn en verder reizen en hun ding in de ruimte doen,
houden hun nazaten alles in de gaten en de boel draaiende. Wees niet verbaasd over
wat de adel en de koningshuizen werkelijk over dit alles weten. Het is een hele gesloten gemeenschap (waar iedereen toch wel een beetje naar opkijkt) met een hele
eigen gedragscode en leefwijze en natuurlijk ook voor het grote publiek goed verborgen gehouden geheimen. Geheimen die over deze dingen gaan.
Zo zijn die koningen en koninginnen altijd de baas geweest op Aarde de afgelopen
duizenden jaren. Dat is geen geheim. Meer recenter had je de Caesars die over
Rome heersten en nog dichter vb. de Franse Zonnekoningen, zoals Louis XIV ( de
veertiende) in de zeventiende eeuw die met zijn ongeziene pracht en praal aanbeden
en verheerlijkt werd en waar iedereen voor kroop. Nazaten van de Anunnaki zijn
nooit bescheiden en simpele lieden zoals de échte koningen en koninginnen zijn. Ze
maken het altijd met veel trompetgeschal duidelijk voor iedereen die het niet
meteen begrepen heeft en ze laten zich in veel geuren en kleuren majestueus afbeelden en ze wonen in riante paleizen. Ze zijn een beetje verwend. Ze hebben dus een
ego probleempje, maar voor de rest zijn het goeie lieden, hoor. Zij zijn het dus die
over de Hiërarchische Piramide heersten en heersen (wie zou het anders kunnen
zijn: iedereen weet dat koningen de machtigsten van het land zijn maar kent ook
iedereen duidelijk hun ware functie?). En het moet onderhand duidelijk zijn dat de
Piramide hét instrument bij uitstek is om het plan uit te voeren van hun buitenaardse voorvaderen en familie: de Annunaki en met aan het hoofd de grote Vader God:
ANU.
De Top
Die is de werkelijke top van de piramide en zo is het cirkeltje mooi rond gekomen.
Als de geheimzinnige Anunnaki om de 3600 jaar terugkeren in het zonnestelsel en
naar de Aarde komen verwachten ze dat daar een aantal dingen op hen liggen te
wachten die ze nodig hebben op hun lange reizen door de ruimte en die het mogelijk maken hun bestaan voort te zetten. De Aarde is als een soort van ‘tankstation’
voor hen. Aarde-Petrol. Maar de huidige situatie is zo precair dat er de volgende keer
weleens geen tankstation Aarde meer zou kunnen zijn en als de Aardbewoners sterven sterven zij ook. Anu is de baas over Aarde die iedereen gebruikt als werkers. Hij
ontdekte dat, als iedereen maar bang genoeg werd gemaakt, en met name voor de
dood, dat hij jullie dan elke kant die hij maar wilde kon laten opdraven. Dus wilde hij
gewoon iedereen overheersen zodat ze de Aardbewoners konden gebruiken.
Omdat ze dus hulpbronnen nodig hebben op hun lange reizen hebben ze iedereen
opgepord om te hamsteren en voorraden aan te leggen dat het een aard had.
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Wat zijn die ‘spullen’ dan die ze nodig hebben? Om te beginnen goud. Véél goud.
De gigantische hoeveelheid goud die de Aarde bevat (nota bene het metaal met het
allerhoogste trillingsgetal nl. de liefdesfrequentie) hebben ze nodig om de aura van
hun planeet te beschermen telkens ze het zonnestelsel binnenkomen. Zij zijn 4D,
en om fysiek binnen te komen in deze sfeer en te landen op de 3D Aarde hebben ze
ook goud nodig. Dat is het metaal dat voor hen, mits het in grote hoeveelheid wordt
gebruikt, de dimensionale poorten opent waardoor ze binnen kunnen komen en
3D worden. De Pleiadiërs komen deze wereld via sugaliet en saffieren binnen en de
Siriërs middels diamanten. Ook is het voor hen een communicatiemiddel op Aarde
als ze niet in het zonnestelsel zijn, want goud wordt meestal met kwartskristallen
gevonden, die de moderne basis vormen van al jullie communicatiemiddelen.
Radioactieve materialen, zoals Ur-anium, willen ze ook en die geven toegang tot
sterrenfrequenties van superhoge dimensies. Daarom zetten ze jullie aan tot de
grootschalige produktie ervan, wat allemaal maar in het milieu terechtkomt en jullie
wereld verwoest. Straling zuigt sterrenintelligentie aan en zij hebben jullie aangepraat om met deze elementen te experimenteren omdat ze erachter wilden komen
hoe ze juist werken. Ondertussen wanen atoomfysici zich goden zonder terdege te
beseffen wat er echt aan de hand is en hoe ze gemanipuleerd worden en ook jullie
bezien hen als een soort van goden.
Daar gaat het ‘m dus om. Om de complete ontginning van Aarde’s vele hulpbronnen. Je kan het moeilijk ontkennen: al deze zaken spelen een cruciale dagdagelijkse
rol in jullie wereldeconomie. Daar draait de economie en politiek ook helemaal om.
En om al die grondstoffen, en nog andere, naar boven te halen, te produceren, te
verwerken en netjes klaar te leggen is er een enorme organisatie voor nodig. Het kan
niet zo zijn dat Anu met zijn bende hier aan kwam en maar wat ongeorganiseerd
liep rond te suffen. Zo van: ’Goed, euh. . Baarlik. . ga jij daar wat graven en jij, Goelbong, jij kan misschien ginder eens gaan zien of er niks ligt. Breng alles maar naar
hier in stapeltjes van 3 en ondertussen ga ik hier een dutje doen. ’ Neen. Het moest
serieus georganiseerd worden. Het moest bijna een kunstwerk worden. Vandaar
dus de door Anu gecreeërde SysteemPiramide, geleid door zijn Aardse nazaten (het
heilige koningschap) en bestuurd via de geheime broederschappen/ ridderordes en
het Vaticaan/ religies. Dat zijn de beheersingsapparaten die het werk moeten doen
terwijl die kat van huis is. (zie fig. 8)
Zo zie je meteen waarom men met alle geweld de wereld rechts en katholiek wil
maken. Dat houdt de orde erin en laat iedereen in de pas lopen. Geloof in God, en
dus niet in zichzelf, brengt allerlei plichten en angsten met zich mee. Het is ironisch
maar als je in God en de kerk gelooft sluit je eigenlijk (bij wijze van spreken) een
pact met de duivel. Dát is je excuse om niet zelf ten volle te gaan leven en zo je leven
door anderen te laten leiden. De naam God is voor ons helemaal niet zo almachtig
hoor. Het is veeleer een eigennaam. Geloof in God wil zeggen: geloof in en overgave aan. . .Anu. Hij is de Heer. De Vader. Big Brother. En dat god een plan heeft waar
je blindelings en zonder vragen in moet vertrouwen, dat zal wel zijn. Op jullie planeet is het ‘God’ (zeg deze naam eens 20 keer rustig na elkaar en zoals bij alle woorden verliest het z’n betekenis en wordt het een abstract gegeven dat z’n (misleiden-
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de) betekenis kwijt raakt. ) Maar op andere planeten heb je zoiets als Zorg of Bunk
(spreek uit: ’boenk’). ’Hé, man. Geloof jij in Bunk? Bunk de Vader. In Bunksnaam.
Bunkverdomme!! Bunk’s wegen zijn ondoorgrondelijk’. ’T is maar hoe je’t bekijkt.
Telkens als de familie van licht op een planeet aankomt waar iedereen min of meer
in één of andere Grote Naam gelooft en er kerken en speciale tempels voor zijn
opgebouwd, weten we meteen hoe laat het is. Dan hebben we zoiets van: ’Ok, aan
het werk jongens. ’ Sorry, maar als ik hier gedurende het hele boek in jouw ogen
nogal ‘godslasterend’ bezig ben, haal dan eens diep adem en lach met me.
Natuurlijk weet de adel en het Vaticaan dat het niet gaat om de communistische of
weet-ik-veel-wat-voor-vijand dreiging tegen te houden, maar wel dat de religie hele
andere doeleinden dient. Dat weten ze. Dat is een goed bewaard gebleven geheim
en het maakt deel uit van hun exclusieve en geheime inwijdingen.
De Piramide is één grote familie van duisternis. Het is de Piramide van het Ego. De
Piramide van de Nonsens. Het is een slangenkuil waar je je in begeeft om het licht te
vinden, maar dat vergeet je al snel. Het is puur drijfzand. Als je erin zit: Eruit! Als je
er uit bent: blijf in godsnaam uit de buurt. Hij wordt gekenmerkt door haat, nijd,
afgunst, concurrentie, grote verwarring, beschuldigingen en vervolgingen, moord
en nog veel meer. Het is het systeem en de meeste mensen houden er zelfs van en hij
is algemeen aanvaard, want hoe dan ook probeert iedereen, in een poging tot overleven, zich er een plaatsje in toe te eigenen. Het is belangrijk om door het systeem,
de Piramide, de maatschappij, de samenleving, ’aanvaard’ te worden. Op deze
wereld wordt je niet zomaar aanvaard voor wie je bent, je moet er blijkbaar eerst
vanalles voor doen. Doe je dat niet, dan wordt je uitgelachen. Sommigen zijn ambitieuzer dan anderen (dan de meesten) en willen meteen naar de top. Dit noemt men
dan ‘opklimmen op de sociale ladder ’ en status en aanzien verwerven. Wat dus gewoon
‘macht over anderen hebben’ betekent. Iedereen kan bij de organisatie. Je begint
onderaan, en klimt dan met veel ellebogenwerk moeizaam en met veel zweet en
geslijm naar boven. Je denkt dat dat zo moet want iedereen doet hetzelfde. Je begint
waarschijnlijk naïef en dus idealistisch (zoals vb in de politiek) als jonge snaak en
met de gedachte dat je goeie dingen kan doen in dat systeem, maar algauw merk je
in wat voor wespennest je je hebt gestoken. En dan kan je niet meer terug (althans
dat is toch je overtuiging). Je besluit het spel mee te spelen,je moet tenslotte toch
overleven,en je wordt er goed in. In feite is het zo dat, hoe hoger je klimt, trap voor
trap, je listiger en sluwer en behendiger en leugenachtiger en hypochrieter en valser
en meedogenlozer en harder en kouder moet en zal worden. Anders kom je er niet.
Hoe hoger je klimt in de ridderordes, die toch nog altijd het skelet, de basis, vormen
van de samenleving, hoe duisterder en geheimzinniger, en als je bereid bent om
meer en meer over lijken te gaan en eeuwige trouw zweert aan de Piramide of aan
één van zijn grootmeesters die in dienst staan van de macht, van god, hoe meer je
zal ingewijd worden in de donkere geheime kennis van de hedendaagse Aardgeschiedenis en hoe meer je ervan te weten zal komen. Maar pas op! De vijand, wie dat
dan ook moge zijn, loert om elke hoek. Dus je zal ook wantrouwig moeten worden.
In feite is ‘het vernemen van de ware kennis over het leven’ enkel datgene wat zij
kennen over het leven:nl. strijd.
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Het is één grote vormings-en indoctrinatiepiramide en er zijn beloningen en drijfveren en misleidingen op elk niveau. Iedereen is eigenlijk uitgenodigd om de hoop,
de macht, groter en sterker te maken. Waarom niet? Een goeie kracht is nooit weg.
Maar pas op: je denkt misschien dat je al klimmende en schietende op de goeie weg
bent, op naar het succes, het geluk, maar in werkelijkheid is het zo dat je allanger
hoe meer verdwaalt van het licht en van jezelf en van het ware succes en dus van de
liefde en de tederheid en de vreugde. Net datgene wat je zoekt. Isn’t it ironic? Het
wordt steeds donkerder maar je houdt jezelf voor dat het net lichter wordt. Je wordt
allanger hoe harder en dénkt (je denkt alleen maar, je voelt niet meer en kan dus
onmogelijk eerlijk zijn) dat dat erbij hoort en wordt daardoor, met enkel je denken,
ook alleen maar gevoellozer en dus onvermijdelijk banger en almaar meer verdedigender en blinder en zotter. Je wordt banger omdat je je ware zelf verafschuwt en
verwerpt en ontkent. Liefde is zogezegd voor zwakkelingen en softies. Het is iets
onnozel. Maar diegenen die zoiets zeggen zijn er erg aan toe en kennen het gevoel
niet en weten dus niet wat ze zeggen. Daardoor mis je de kracht en de schoonheid
en zelfzekerheid die dat ware zelf ‘is’. En dat leidt naar nog meer frustratie en dualiteit want datgene wat je echt wil verwerp je constant. Je denkt dat je jezelf bent maar
helemaal zeker ben je ook nu ook weer niet. En dat knaagt. Je kent jezelf niet omdat
je hem niet ervaart. Je doet niet wat je werkelijk graag wil doen. Maar hoe dan ook, je
kan nooit je ware zelf verliezen. Nooit. Je bént je ware zelf en je zal het altijd zijn.
Het is. Everything is everything. Het is al perfect. Al wat je moet doen is je daar bij
neer leggen, het bewustworden, het aanvaarden en niet zo moeilijk meer doen. Je ziel
legt zich natuurlijkt neer bij al jouw zotte kuren, want die weet wel beter en het is zijn
taak om je ooit het licht te laten zien, zodanig dat je je ware zelf ervaart. En dan kan
de lol pas echt beginnen. Daarom blijft hij je steeds jennen en vragen wanneer we
nog eens iets leuks gaan doen en wanner we eens gaan stoppen met die poespas. Je
vermoedt, in je fundamentele wantrouwen tegenover alles, hierin misleiding van de
duivel en wordt woest en zwiert hem buiten. Maar dat gaat niet want je kan jezelf
moeilijk buiten zwieren. Blijven proberen toch maar. Je vecht alleen maar tegen
jezelf, hoor. En dat is nu eens een gevecht dat je nooit kán winnen. Zelfmoord of
geen zelfmoord. In stille momenten mis je hem zelfs heel erg en dan wordt je nog
gekker van verdriet want hoezeer je ook prachtig en krachtig en liefdevol wil zijn, je
kán niet. Je kán het gewoon niet meer omdat je jezelf daar nu eenmaal ooit van hebt
overtuigd: ’We zijn zondig en sterfelijk en niet perfect en zeker niet almachtig en we
zijn slecht. ’ Je weet dat het bullshit is en toch kan je die beperkte gedachten niet loslaten. Je wordt hierdoor wanhopig en machteloos en ziedend en gefrustreerder. Het
overheerst je. Je wordt nog banger en je denkt: ’er is maar één mogelijkheid: verder
klimmen naar de top. ’ (rechtstreeks naar je ongeluk) en hopen dat er toch een middel
is, desnoods een uitvinding, of een alchemistische formule die je onsterfelijk kan
maken (terwijl je dat al bent). Je zit op een dood spoor, maat. Rechtstreeks naar de
verdoemenis. Rechtstreeks naar de fysieke dood. Is dat wat je wil? Och, doe wat je
wil. Mij niet gelaten. Maar vroeg of laat valt de bijl toch. Geef het op, man. It’s so
easy.
If 6 was 9 zong Jimi Hendrix. Als al hetgene wat je nu eens voor waar en verheven
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houdt nu eigenlijk niet meer is dan een hoop ellende dat rechtstreeks naar de vernietiging leidt. Eén grote illusie. If 6 was 9 is het principe dat in jullie oppervlakkige wereld
geldt. Dwaasheid wordt voor wijsheid gehouden en ware wijsheid is zogezegd waanzin. De wereld op z’n kop. Freakshow 2000. Eigenlijk is het zo dat jullie allemaal rechtstaan met een gezwollen verward hoofd en het niet beseffen. Maar diegenen die er ooit
eens genoeg van krijgen en wakker worden beseffen opeens tot hun verbazing dat
iedereen niet rechtstaat, maar dat ze juist allemaal onderteboven hangen, met hun voeten naar boven en hun hoofd naar beneden. Net als kippen in een slachterij aan een
haak hangen. Geen wonder dat iedereen met een verhitte kop rondloopt. En maar
bazelen dat alles toch zo fijn is. Staat de wereld op z’n kop of is dat overdreven? Antw.
’ja,want anders zou alles zonneklaar zijn en zou er niet zoiets als filosofie en allerlei
moeilijke vragen-waar-toch-geen-antwoorden-op-bestaan-in jullie wereld zijn. ’
Als je de top zou bereiken zou je uitroepen: ’YES! ik heb eindelijk de hoofdvogel
geschoten. IK heb gewonnen. ’ En dan kom je tot het zeer pijnlijke besef hoé je
daar bent gekomen en dan zijg je neer en besef je: ’ik heb helemaal niets gewonnen.
Ik heb alleen maar verloren. Wat ben ik toch een dwaas !’ (ideaal gezien dan toch).
Ik hoop dat het duidelijk is dat, als je een (technologisch dan toch) vergevorderd ras
bent en je komt op je reis een planeet tegen die op een gigantische schat lijkt en je
vecht om de heerschappij ervan, je wint en je begint je schat te tellen en te verdelen
en netjes in pakjes op te stapelen enz. . dat dat in het geheim moet gebeuren. Als je
van plan bent om de soort die er woont te gebruiken als werkers is het zeker niet
wenselijk om ze over al je snode plannen in te lichten. Integendeel. Er werd zwaar
geknoeid met het brein van de mens omdat ze die technologie hadden om dat te
doen. Ooit was jullie DNA volledig intact en was het als een fraaie bibliotheek waar
de informatie goed gecatalogiseerd en gerubriceerd was en waar je onmiddellijk
alles kon vinden over het bestaan wat je maar zocht. Je beleving van de realiteit was
toen een ietsiepietsie ander dan nu. Van de 12-strengen DNA (de mens in z’n oorspronkelijke superstaat) werden er 10(!) onklaar gemaakt zodat de mens heel
gemakkelijk controleerbaar en manipuleerbaar zou zijn. Zo zou iedereen geloven
dat zij Goden met een grote G zijn. Het is alsof bijna alle miljoenen boeken van de
bibliotheek ruw van de planken werden gerukt en op één hoop in het midden van
de vloer werden gesmeten. Daarom loopt iedereen er als een zombie bij die doet
alsof hij niet weet wat voor prachtig en machtig wezen hij in wezen is. Eén van de
fascinerendste dingen van hier nu te zijn is dat de Aarde met nieuwe vloedgolven
van galactisch licht en energie word overspoeld en gebombardeerd. Dit houdt in dat
er een herschikking of een nieuwe bewerking plaatsvindt van het DNA. Het DNA
evolueert nu heel snel en nieuwe strengen worden gevormd. Alles wordt weer bijeen gebracht en terug in z’n oorspronkelijke staat herstelt. Het is een proces dus
vertrouw daarop en raak niet in paniek als er ongewone dingen gebeuren want dat
houdt je bewustwordingsproces alleen maar tegen. Zorg voor ‘aarding’ en blijf ten
allen tijde in het hier en nu. Met je gedachten erbij blijven dus. Zie dat je niet teveel
begint te flippen.
De Anunnaki of Nibiruanen weten ergens wel dat ze met niet al te kosjere zaken
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bezig zijn en dan is het principe: houdt het stil. Geheimhouding is hier geboden. Als
je een bank gaat overvallen ga je dat toch ook niet overal rondbazuinen? Geheimhouding werkt heel effectief voor de top. Het is zoals die slijmerige schrijfmachine
tegen de gedrogeerde schrijver/gedrogeerde geheim agent in ‘The Naked Lunch’
zegt: ’Een oningelichte agent is een effectieve agent. Hoe minder je weet hoe beter. ’
De leuze van de Anunnaki is: ’Laten we door leugens, manipulatie, indoctrinatie,
angstzaaierij en misleiding ons doel bereiken. ’ Hoe anders? Dit gaat per definitie
altijd samen. Vraag het maar aan de maffia of de Japanse Yakuza (die twee zijn trouwens ook volwaardig lid van de clan). Die zullen dat beamen en het is trouwens ook
geen geheim. En de mensen die voor je werken speldt je ofwel wat op de mouw,
ofwel licht je ze maar ten dele in. Net genoeg. Net als een huurmoordenaar in dienst
van de maffia ook niet alles hoeft te weten over de plannen van zijn baas. Hij doet
het omdat het zijn broodwinning is en daarmee basta. Hoe minder pottenkijkers
dus hoe beter. En aldus geschiedde.
Als het dan toch één groot samenwerkend systeem is, zul je misschien zeggen,
waarom is er dan zoveel concurrentie tussen vb grote bedrijven onderling? Ten eerste weten de meeste werknemers van zo’n groot bedrijf niet in welk spel ze meespelen en zitten ze in een pure dagdagelijkse overlevingsstrijd gevangen. Dan is in een
goed daglicht bij de baas komen te staan altijd heel goed. Er mag mensonwaardig
geslijmd worden. Hun onwetendheid en daardoor onderlinge concurrentie (zowel
werknemers onderling als bedrijven zelf) is een prima stimulans om het werk te
doen. Net zoals het een goeie is om tegen het communisme te strijden. Maar pas op,
de topperdetop van zo’n multinationals weten dat ze dan toch weer deel uitmaken
van dezelfde baas, die eigenaar is van de 2 (of meerdere) zogezegde ‘rivaliserende
bedrijven’. De economie, bedrijven. . . denken ook enkel maar in termen van ‘Winst
op korte termijn. ’Altijd. Het effectiefste instrument daarvoor is ‘concurrentie’. Het
gaat erom om zoveel mogelijk eruit te halen op zo kort mogelijke tijd, rapraprap en
zonder respect uiteraard. Als je met respect gaat beginnen kom je als bedrijf nergens. Betekent dit het milieu en de wereld vernietigen op lange termijn? Who cares?
Dan zijn zij er toch allang niet meer, dus. . .
Concurrentie is een soort van stimulerende zweep. Tussen mensen, tussen bedrijven, maar ook tussen landen onderling en zelfs tussen continenten. ’Snel, voor de
anderen er mee weg zijn. Een beloninkje wacht wel. ’ Concurrentie is gebaseerd op
de waan dat als je niet snel genoeg werkt, je ernaast gaat vallen en dat de andere dan
zal ‘winnen’. Het is weeral die eeuwige angst.
Als je de Piramide bestudeerd zul je zien dat dat tot op bepaalde niveau’s een regel
is. Maar daarboven weet men dan weer meer.
Dé manier om iedereen op Aarde te stimuleren en te motiveren is natuurlijk nog
altijd in de eerste plaats: GELD.
Het is een heel handig systeempje dat werd bedacht om iedereen aan het werk te
zetten. Het gaat, zoals iedereen wel weet, om het principe: ’Niks is gratis in het leven
(nog zo’n wijsgemaakte illusie) en je zal moeten werken voor alles wat je wil en
nodig hebt, anders overleef je niet. Het is nu eenmaal zo. ’
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Kijk, de Anunnaki zijn hier om jullie grondstoffen. Dat is duidelijk. En daar is veel
volk voor nodig. Iedereen wil eigenlijk gewoon niet liever dan enkel maar vrij zijn in
zijn leven en zich amuseren en weet ergens goed dat dat ook de bedoeling is. En
aangezien niemand het echt ziet zitten om in de Systeempiramide, om wat voor
reden die dan ook mag bestaan, in de eerste plaats vrijwillig mee te draaien, moest je
‘geloven’ dat je geen andere keuze had. Je kan niemand dwingen om voor je te werken. Maar als je hem op de één of andere manier kan doen geloven dat het niet
anders kan en dat je leven op het spel staat, tja, dan zal het wel moeten en doet hij
het, tegen zijn zin weliswaar, toch. Zo is iedereen goed wijsgemaakt dat je geld moét
hebben om te overleven. Niemand vindt dat echt prettig natuurlijk, want dat houdt
een hele hoop verplichtingen en opofferingen in. Maar in de loop van de eeuwen is
dat zo’n gemeengoed geworden en de geld-gedachte is van generatie op generatie
overgeleverd, dat practisch niemand zich daar nog vragen bij stelt. Integendeel!
Iedereen is er zodanig van overtuigd geraakt dat het de enige weg naar geluk is zodat
de meeste mensen gewoon op automatische piloot staan en de godganse dag met $tekens in hun ogen rondlopen. En daar wordt dikwijls voor over lijken gegaan en
het heeft jullie in meer of in mindere mate harteloos gemaakt. Dus die hele piramide is één grote manipulatie en misleiding. Op welk niveau van het systeem of de
samenleving je je ook bevindt, in welke ‘belangrijke’ positie ook: je wordt misleid.
Waarom? Om datgene te doen wat je geacht wordt te doen. Ze hebben jullie nodig.
Jullie zijn er ingetuind, schatjes. Tout le monde. Tijd om the music te facen, zou ik
zeggen.
$
Laat me je wat vertellen over geld.
Er is een algemene term: ’geld scheppen. ’ D.w.z. geld wordt gecreeërd door een
eenheid geld toe te voegen aan de totale geldhoeveelheid die reeds in de maatschappij circuleert.
M. a. w. er wordt een dot geld ‘bijgedrukt’ zodat het kan gebruikt worden.
Telkens als er ergens in de wereld behoefte is aan nieuw geld, dan kan daar voor
gezorgd worden. Dan drukt de nationale bank een hoop briefjes bij. Er is constant
behoefte aan nieuw geld. Waarom? Omdat er ook altijd wel ‘nieuwe behoeftes ‘ zijn
die moeten bevredigd worden. En daar is geld voor nodig. Dus hoe meer noden en
behoeftes, hoe meer geld er nodig is. En hoe meer geld men nodig heeft, hoe meer
men moet werken daarvoor. Als het nu van jullie alleen zou afhangen, zouden jullie
na een tijdje zeggen: ’mannen,’t is welletjes geweest, maar voor ons hoeft het niet
meer. Wij hebben niet zoveel meer nodig. Salukes. ’ Die houding kan de wereld best
missen, dus is daar wat op gevonden:
De consumptiemaatschappij.
Misschien is het je nog niet zo opgevallen, maar jullie worden constant overstelpt
met de nieuwste rages, onnodige behoeftes en spullen en prullen van het ergste
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soort en die op zich alleen al de wereld naar de kloten helpen. Dan is er een hele
reclamebizz die jullie aanpraat dat je al die onzin nodig hebt want je wil toch mee
met je tijd kunnen en zonder dat kan je niet echt gelukkig zijn en blablabla. Die
behoeftes worden welbewust vanuit de top gecreeërd! Regeringen creeëren, vooral
via het militaire apparaat, een door de staat gegarandeerde markt voor nutteloze
produkten. En pas wanneer iets verkoopbaar is, mag de privé-sector het over
nemen. Dit noemt men dan vrije markt.
Daarom zie je in reclame op tv, op de radio, in kranten, magazines, op straat, op bussen en trams en god, waar eigenlijk niet?, hoe het ideale gezin (lees: het meest geïndoctrineerde en bange gezin dat braaf zwijgt en doet wat er gezegd wordt en oersaai
is en de hele dag loopt te faken en in werkelijkheid ligt te schelden op elkaar) toch
zo gelukkig is geworden. Dat komt doordat het al die spullen heeft, natuurlijk. En
dat wil jij toch ook! Ja of ja? Daarom wordt het ook allemaal zo prachtig voorgesteld. Al die mensen die in een marvuleuze wereld leven en waar ze voor niets meer
bang hoeven te zijn want ze zijn verzekerd door InterSuck en vader en moeder rijden lachend met twee ideale auto’s naast elkaar naar hun cel. Voor elke leeftijd is er
wel een levensstijl die je van het moet voorstellen en blijkbaar droomt iedereen volgens de reclame van een leven op één of ander muf techno-kantoor waar je verder
rustig kan wegkwijnen. En maar lachen. Het is eigenlijk pijnlijk om te zien. Zo kan
iedereen rustig vergeten dat de wereld er erg aan toe is. Iedereen begint onderhand
door al die dagelijkse poespas effectief met het idee rond te lopen dat de wereld een
fijne plaats is. En dan wordt het wel heel gevaarlijk, want dat is nu net wat ze willen
dat je gelooft. Dan blijf je op je kont zitten en laat je de boel de boel en maak je het
alleen maar erger. Dus als iedereen gelooft dat ze al die prullen en verzekeringen en
blitze levensstijl producten ’nodig’ hebben, dan ga je dat per sé willen. Als een klein
drammerig kind. En dat is dé stimulans om je dagdagelijkse klotejob tegen je zin te
blijven doen. Dan kan je die dingen ooit lekker kopen. En dan zal je heel gelukkig
zijn. En o wee als je de laatste nieuwe rage niet hebt want dan loop je kans om, net
als in de lagere school, uitgestoten te worden door je collega’s. En het is nooit
genoeg, want de ene behoefte brengt alweer een nieuwe met zich mee en er is altijd
wel een huidige trend. Je bent een slaaf van je eigen illusies want je doet het enkel
jezelf aan. Jij bent in de eerste plaats ervoor verantwoordelijk dat je jezelf wijsmaakt
dat je al die shit nodig hebt en niemand anders. Zo blijft iedereen dus aan het werk
in de Vrije Wereld. En dat was ook alweer de bedoeling. Heel die alomtegenwoordige gefakete boel is een typisch kenmerk voor een duistere vampierenwereld. Dát is
het misleidende van de hele zaak. Al die blote tanden. Net ietsje té.
Nog straffer. Het geld dat jullie zogezegd nodig hebben dient ook nog een ander
hoger doel. Als er geld wordt bijgedrukt omdat er weer meer behoeftes in de lucht
hangen die moeten bevredigd worden, moet dat wel een waarde hebben. Er moet
iets tegenover het geld staan. Het moet ‘gedekt’ zijn. En ook dat kent een geniale en
voorbedachte evolutie.
In de oudheid was dat makkelijk. Toen werkte men met een os, een schaap en 4
gedroogde vissen. Maar erg practisch was dat allemaal niet. De eerste vorm van het
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papiergeld ontstond, toevallig of niet, in 2000 vC. in Babylonië en Syrië: De Soemerische beschaving dus. Een simpele brief verleende de houder ervan (vb handelaars) het recht een op de brief aangeduide hoeveelheid metalen of granen op te
nemen op een overeengekomen plaats en datum. Deze brief werd zodoende een
legaal betaalmiddel en het niet voldoen aan deze voorwaarden leidde tot zware
straffen. Met het verdwijnen van de soemerische beschaving verdween ook deze
betalingsvorm en het zou tot de Italiaanse Renaissance duren vooraleer de wisselbrief weer tot stand kwam. Nog later kreeg het geld de waarde van een bepaalde
hoeveelheid metaal. Zo had de Romeinse denarius de waarde van het zilver waaruit
de munt bestond.
Vanaf de grote ontdekkingen van continenten nam de handel in het algemeen aanzienlijk toe. Aangezien de betaling van grote bedragen in munten en edele metalen
een echte rompslomp was geworden werden munten en edele metalen bij een geldwisselaar gedeponeerd. In ruil daarvoor kregen zij van hen een bewijs van deponering ter waarde van het gestortte bedrag. Aanvankelijk werd het bedrag dat op de
brief stond omgewisseld, maar later bleek het handiger om altijd ronde bedragen
op die brief te zetten en die om te wisselen. Dit was de directe voorloper van het
papieren geld dat jullie nu kennen. Volledig gedekt door een depot van edele metalen. Nog wat later werd de inwisseling van het papiergeld overbodig. Niemand wilde nog effectief het bedrag op het papier wisselen tegen de edele metalen. Het was
voldoende dat men wist hoeveel het waard was en dat het gedekt was en dat er dus
effectief een lading metaal in de kluizen lag. Zoals ook nu dus het geval is. Van dan
af werd het eigenlijk een heel abstract spel. Iedereen was bezig om zoveel mogelijk
papiergeld te verzamelen en de nood verdween om de tegenwaarde effectief elke
keer te zien.
Op een bepaald moment werd het geld ‘gedematerialiseerd’. D. w. z. dat het niet
meer gebonden was aan de metalen, de stof waaruit het werd gemaakt. Daarom was
er een nieuwe dekking nodig. En dat werd dan uiteindelijk goud. D. i. de ‘goudstandaard ’: de inwisseling van papiergeld met daarop het vooropgestelde bedrag voor
een hoeveelheid goud.
Aanvankelijk hadden de bankbiljetten van de overheden een volledige gouddekking. Dit stelsel bleek niet houdbaar omdat, vooral in de 20ste eeuw, de economieën
fors groeiden en voor het toenemend aantal transacties meer geld nodig was dan er
bijkomend goud kon worden gedolven. De goudvoorraad begon te slinken en daarom werd er tussen de twee wereldoorlogen overgestapt op de ‘proportionele gouddekking’. D. w. z. het papiergeld had nu i. p. v. een volledige maar een derde dekking
door goud. Een briefje van honderd stond dus eigenlijk maar garant voor 33%
goud. De rest was gebakken lucht.
Maar na de tweede wereldoorlog groeide de westerse economie zo snel (sneller dan
ooit te voren) en moest men de volledige inwisselbaarheid voor goud laten varen.
Enkel de Verenigde Staten hielden het langst stand maar op 15 augustus 1971 kondigde Nixon aan dat de dollar niet meer inwisselbaar was voor goud, en dus kwam
er in dat jaar een einde aan de goudstandaard. Er was teveel geld in de wereld nodig
om iedereen te blijven ‘belonen’ en het opdelven van en het dekken door goud kon
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niet meer volgen. Goud zou niet langer meer aan geld gekoppeld worden en het zou
voortaan een ‘gewone grondstof ’ worden. Toch nog bewaren de meeste grote westerse landen duizenden en duizenden tonnen goud in hun kluizen. D. w. z. er is één
centrale plaats ter wereld waar al het goud van de Westerse landen, netjes omgesmolten in blokken van 5 op10 op 30cm (ongeveer dan toch) en torenhoog opgestapeld, in gigantische hoeveelheden ligt te blinken, zeer goedbewaakt door het
leger: In de kluizen van Fort Knox, USA. Feit.
Dus: Hoe onwetender jullie blijven, hoe banger jullie worden voor alles in het leven.
En hoe banger, hoe minder gelukkig en hoe meer er een soort van compensatie voor
het geluk moet komen in je leven, m. a. w. hoe meer jullie je gaan willen omringen
met spullen en prullen die je helemaal niet echt nodig hebt die je een schijn van
geluk moeten geven. Dat zijn aangepraatte behoeftes waar je geld voor nodig hebt.
Als je werkt kan je dat geld krijgen. Dan bevredig je je (schijn)behoeftes, geloof je
dat je gelukkig bent en komt dat geld in roulatie. Daarmee is met enkele spullen de
kous niet af want het gaat niet om éénmalige behoeftes. De bedoeling is dat het als
werkstimulans dient, dus worden er almaar meer behoeftes bijgecreeërd, spullen worden slecht gemaakt en vallen na een tijdje uit elkaar en dienen constant opnieuw
aangekocht worden, en moet er na verloop van tijd dus ook meer geld bijgedrukt
worden. Dat geld moet een tegenwaarde hebben, dus hoe meer behoeftes, hoe
meer geld en dus hoe meer goud er moet voor opgedolven worden. Héhé! We zijn
er. Eindpunt Terminus.
Daar ging het ‘m al die eeuwen om: het verzamelen van grote hoeveelheden bepaalde edelde metalen en vooral goud. Waarom denk je dat net goùd de waarde bepaald
van geld? Het had evengoed iets anders kunnen zijn, maar het werd goud. Dat is
allemaal weeral niet toevallig, natuurlijk. Het geld is jullie stimulans om te werken
omdat je denkt dat je dat nodig hebt, maar eigenlijk is het een voorwendsel dat moet
verhullen dat het om goud gaat. Hoe banger je bent, hoe meer je werkt, hoe meer
goud er naar boven komt. Je zou denken: ’So what?’
Onthoud dat de Aarde een Levende Bibliotheek is en dat ze een Koningin is. Ze
werd ontworpen om een bonte verzameling van vele vele prachtige levensvormen
van overal in het Universum te herbergen en tentoon te stellen. Goud heeft de
hoogste trilling die er is en het is een uitstekende geleider van electrische stroom.
Daarom is zijn glans ook zo schitterend. Er zijn enorme onderaardse aders en rivieren van goud die de hoogste liefdestrillingen, het hoogste bewustzijn, door de Aarde geleiden. Dit is enorm essentieel voor de planeet. De oude Egyptenaren geloofden dat de aders van de goden van goud waren. Wel, hetzelfde geldt voor de Aarde.
Het zijn letterlijk haar aders en ze bevatten vele grote geheimen die gebruikt worden om deuren te openen en energie te verankeren. Goud dient niet alleen maar om
voor te moorden of te hamsteren of om te smelten tot kronen en maskers. De oude
Tibetanen mummificeerden een overledene, net als in Egypte (kennis die teruggaat
naar Atlantis) in goud. Als iemand een uitzonderlijke staat van bewustzijn had
bereikt en die trilling gedurende zijn hele leven had gehandhaafd, dan verscheen er
tegen het einde van dat leven een oproep voor die persoon met het verzoek zich
diep in het gigantische Himalaya-gebergte terug te trekken. Geroepen door de
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meesters wachtte die persoon in een bepaalde houding de tijd van zijn dood af.
Wanneer de dood intrad en de geest het lichaam verliet, begonnen koeriers, die de
dode gingen opzoeken, onmiddellijk met een procedure om het lichaam te conserveren. Ze bedekten het lichaam met lagen goud om de fijne bewustzijnstrillingen,
die boven alles gewaardeerd werden, te stabiliseren en vast te houden. Onder de
bergen van Tibet bestaan honderden van deze ‘beelden’ en ze zenden constant
belangrijke informatie uit over de gehele wereld.
Uiteindelijk is er één gigantisch grote roversbende aan het werk, die er in alle onwetendheid lustig op los plunderd en de planeet die bovenal, net als jij, een levend
wezen is, kaal plukt. One big mob. Als je in één of ander jobke zit, of kantoor of
weet ik veel wat en waarvan je, heel eerlijk, niet het gevoel hebt dat het is waar jou
leven om zou moeten draaien (ook al leer je er bepaalde dingen bij in je leven die
goed voor je zijn zoals vb doorzettingsvermogen), dan -iémand moet het je vertellen- ben je deel van die roversbende, want je steunt ze. Je bént ze mee. Hoe zou jij
het vinden als gigantisch veel microben door misleiding en manipulatie in één grote
organisatie, dag in dag uit, jouw lichaam leegroven en verkrachten omdat ze van je
denken: ’O, die? Die leeft toch niet echt. Het kan geen kwaad. ’ Njamnjam. En
ondertussen kwijn jij maar verdrietig verder weg. Wie weet gebeurt dit wel op dit
moment, maar je weet het niet.
Als je je met die dingen in je leven tegen beter weten in bezig houdt, wil de wet van
karma dat je zowiezo hetzelfde meemaakt. Wat je geeft ontvang je ook terug. En
daarom zijn er ook zoveel onverklaarbare ziektes en verschrikkelijke virussen bij de
mensen.
Dus het ongebreideld leegroven van Aarde’s goudaders - en wees gerust er zijn er
nog steeds, ondanks wat ze zeggen - zal z’n tol eisen. Net als het op grote schaal
kappen van de regenwouden zijn tol zal eisen. Net zoals grote groepen diersoorten
die met het uitsterven worden bedreigd. Enz. . .
Hoe meer er wordt gewerkt hoe dieper de planeet in de afgrond zakt. Duidelijk?
Dus voor de eerste keer in millenia tijd kwam er in 1971 een einde aan het ‘metallieke geldstelsel’ (= geld heeft de waarde van het metaal waaruit het werd gemaakt. ).
Van dan af zou geld onafhankelijk worden van een metaal.
Munten werden altijd in koper, in zilver en in Rome zelfs ook in goud geslagen. Dat
gebeurde ook niet zomaar.
Het principe van de Anunnaki was eenvoudig en geniaal en bedenk ook dat ze niet
in termen van een paar jaar denken, maar wel opvoorhand een plan opstelden die,
millenia na millenia, uiteindelijk tot een soort van climax moest leiden waarbij heel
effectief en op ongelooflijk grote schaal hen net datgene gaf wat ze precies wilden.
Opwerkend naar een tijd waarin de technologie hen dat mogelijk zou maken.
Het idee was: Eerst introduceren we de ruilhandel. Dan laten we de mensen werken
en geven hen daar een aantal ’fishes’ voor waar ze spullen mee kunnen kopen. Die
fishes, geld genaamd, worden eerst in een bepaald metaal geslagen omdat dat ten
eerste meer uitstraalt dan vb hout en ook om al te gemakkelijk namaak tegen te gaan
en ten tweede omdat we zo al de link hebben gelegd met de grondstof die we wer-
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kelijk willen. De eeuwen gaan voorbij en de mensen geraken goed gewend aan het
idee dat geld verbonden moet zijn aan een edel metaal. Daarna, vanaf de renaissance, werd het geld plots ‘gedematerialiseerd’. D. w. z. door de rompslomp die het telkens meebracht werd het papiergeld geïntroduceerd dat wel gedekt was door metaal
in de kluizen, maar wat niet meer uit die stof was gemaakt. Het metaal verdween
min of meer uit het dagelijks leven en alles werd van dan af vrij abstract. Maar: men
wist dat het nog altijd waarde heeft. En zo is langzaamaan naar het goud overgeschakeld. Niemand heeft de behoefte effectief steeds het goud te zien en vast te
houden die vb 10 dollar vertegenwoordigt. Het briefje is genoeg. Daarom lag niemand nog wakker van de dekking, maar wel over hoeveel papiertjes er konden verzameld worden. En dat was de hele opzet van meet af aan. De mensen op automatische piloot krijgen waardoor ze dag in dag uit hun best zouden doen om iets te verzamelen dat waarde had. Hoe meer geld, hoe meer goud er kwam.
Maar het bleek zo’n succes dat het delven van goud niet meer kon bijgehouden worden. Van dan af werd goud afgekoppeld van geld en werd het een gewone grondstof. In 1971 was er al een onvoorstelbare buit aan goud binnen, dus. . . Wat konden
ze doen? Zeggen dat jullie wat minder geld moesten gaan verdienen en wat minder
hard moesten gaan werken? Neen, de mensen wilden werken en ze wilden veel
centjes verdienen. Geld wordt zodanig verheerlijkt in jullie wereld dat het één van
de belangrijkste dingen in het leven is geworden want het biedt een perfecte compensatie voor geluk en het is het beste excuse om niet je echte leven te moeten aanvangen. Voor velen is geld geluk. Dus in plaats van geld af te schaffen bleef het de
aloude zweep om het werk te doen. Het is zoiets als die ezel die door zijn berijder in
gang gehouden wordt door een wortel aan een koordje te binden dat bevestigd is aan
een stok die boven zijn kop hangt. Het gaat natuurlijk niet alleen maar om goud. De
Aarde heeft vele interessante hulpbronnen waar ze vanalles mee kunnen doen, dus. .
1971 is alweer eventjes geleden en toen kroop ik hier welgeteld 1 jaartje rond. Wat
bepaald dan sindsdien de waarde van geld?
Wel, men is vanaf toen overgeschakeld naar het ‘nominalistische geldstelsel’ dat
stelt dat ‘de hoeveelheid goederen die je nu kan kopen voor een bepaalde geldeenheid, de waarde
van dat geld bepaald. ’
Als die hoeveelheid groot is, dan heb je een munt met een hoge geldwaarde en als
die hoeveelheid klein is heeft de munt een lage geldwaarde.
Als je in land A 10 goederen voor 100$ kan kopen en in land B kan je maar 5 van
dezelfde goederen voor datzelfde bedrag kopen, dan heeft land A de sterkste munt.
Dus wordt de geldwaarde vooral bepaald door de prijzen van die goederen. En dus
is het zaak om je produkten zo goedkoop mogelijk te laten maken. Zo kan je zoveel
mogelijk goederen tegen een zo laag mogelijke prijs op de markt brengen.
Dat is allemaal wel leuk, maar dan krijg je ook wel een verbeten concurrentiestrijd
tussen landen (aha!) om toch maar het goedkoopst te zijn. Vandaar dus lage loonlanden en kinderarbeid. Die produkten worden tegen een klets gemaakt, maar worden wel verkocht tegen het hondervoudige maar waarvan iedereen toch nog zegt
’O, maar dát is goedkoop zeg!’ Het hangt er maar vanaf wat de standaard, de norm,
is natuurlijk.
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In elk geval, het is allemaal zo relatief. Dat was het altijd en dat is het nu, goud of
geen goud, nog steeds. Het zijn maar papiertjes en daarom, of ze nu waarde hebben
of niet, jullie gaan ervoor door het vuur en diegene die ze heeft heeft macht over
anderen. Diegene die ze niet heeft is het niet waard om naar te zien. Triestig. Jullie
nemen het allemaal veel te serieus en het is niet meer zo’n leuk spel. Maar het allerbelangrijkste is dat je moet beseffen dat geld nog altijd een stimulans is die je, omdat
je denkt dat je niet anders kan, dingen laat doen die je liever niet doet en die uiteindelijk een buitenaardse elite dienen. Een reptielenelite.
Ik zeg niet dat er iets mis is met beloond te worden voor iets wat je doet. En in het
geval van geld zou het normaal mogen zijn als je ineens tonnen ervan in je leven ziet
verschijnen. Maar het hangt ervan af op welke manier het is gebeurd. Geld mag
nooit een doel op zich zijn, zoals voor de meesten. Want dan ga je over lijken, en in
de eerste plaats over jezelf. Dan denk je enkel in termen van ‘overleven’ i. p. v. leven.
Geld zou ook een logisch ‘gevolg’ kunnen zijn van iets wat je heel graag doet en wat
zinvol en integer is en het plan en de Aarde dient. En dan zou je met dat geld, dat je
op een integere manier en conform de wensen van je diepste ziel hebt verdiend,
allerlei nieuwe prachtige dingen kunnen doen, zoals vb een paar helikopters kopen
en een commando op poten zetten om gigantische hoeveelheden voedsel te droppen boven hongerlijdende gebieden (ik zeg maar wat). Op een nog hoger niveau
dan dat zou je wellicht geen behoefte meer hebben aan geld als beloning en zou je
weten: ’ hé! het is al fantastisch dat ik de dingen doe die ik doe. Niet voor het geld,
niet voor de roem of de aandacht, want dat is toch maar relatief en nooit-volledig
bevredigend. Dat is allemaal fake en het werkt niet. Ik doe het louter voor mezelf en
voor het geluk van iedereen en uit behoudsgezindheid voor de planeet waar ik op
leef. Uit respect. Bottom line is nog altijd of ik me goed voel bij wat ik doe. Ik wil
me elke morgen nog wel graag in de spiegel kunnen aanzien, zonder spontane
braakneigingen te krijgen. Daarom leef ik dus en doe ik de dingen die ik doe: om
me goed te voelen. Om het spel. Om de ‘ervaring’ van het leven. Voor mijn persoonlijke groei en ontwikkeling en evolutie en constante wording van alles wat maar
mogelijk is. Want ik weet uit ervaring dat als je je de hele dag depressief en gefrustreerd door het leven moet zeulen, dat dan ook echt verschrikkelijk is en dat dat
nooit de bedoeling kan zijn van het leven. Angst of geen angst. ’
Jullie laten je graag wijsmaken dat geld enige waarde bezit, maar dat heeft het niet.
De enige waarde die het zou kunnen bezitten is de hoeveelheid liefde die je ergens
in hebt gestoken en waarvan geld een soort van graadmeter zou kunnen zijn, maar
voor de rest. . . . Vergeet niet dat het enkel maar een afspraak is. Geld is nu abstracter
en relatiever dan ooit. Zeker met cheques en bankkaarten en automatische elektronische betaalapparatuur waarbij de hoeveelheid geld niet meer dan een cijfertje op
een schermpje wordt dat al naargalang langer of korter wordt. Piep-piep-piep, en ‘t
is gepiept.
Je krijgt allanger hoe minder vettig papiergeld in handen. Het wordt meer een
‘afspraak’ en mensen scheppen, hetzij met woorden hetzij met spullen, op over
hoelang hun cijfertje is. Het is nooit meer dan een motivator geweest en dat is nu
niet anders. Maar jullie zijn je er heel zielig mee gaan identificeren.
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Eigenlijk is het grappig, want iedereen zit hier op werkkamp Aarde zijn nestel af te
draaien. Je wordt beloond (of gemotiveerd) met fishes, monopoly-speelgeld, waar
je voor moord, maar je moet wel zelf je eigen eten en onderdak kopen in de gevangenis. Je krijgt zelfs geen kost en inwoon erbij. Jullie doen altijd zo heel gewichtig
over hoe deze fantastische wereldbeschaving tot stand is gekomen en waar we nu
zijn en dat het dankzij de grote inspanningen is van iedereen dat we nu op een welvarende en veilige wereld leven waar iedereen het min of meer goed heeft. Welvarende wereld my ass. Een armere wereld dan deze bestaat er niet! Al waar jullie leven
om draait is in de eerste plaats om onwetendheid, angst en schone schijn. Om een
leven te leiden dat er geen is maar het wel pretendeert te zijn en waarbij je constant
dingen tegen je zin moet doen van jezelf (of liever je ego). Het draait enkel om eten,
lekkerder eten, kleren kopen, ergens wonen, inrichten, autootje rijden, 1 keer per jaar
uitblazen op een strand, zorgen dat andere mensen een positief en benijdenswaardig
beeld van je hebben. . . allemaal materiële dingen die het ware eeuwige avontuur nooit
kunnen en zullen vervangen. Het geeft je een leeg gevoel en daarom wil je alleen maar
meer spullen, om het gat te dichten. Wat je alleen maar nog leger doet voelen. Vicious.
Jullie houden jezelf voor de gek en je weet het goed genoeg, maar je ziet geen andere
uitweg. Daarom dit boek. Omdat jullie tegen het plafond zitten en wanhopig nood
hebben aan iets nieuws. Vandaar dat dit boek ook zo’n groot succes is.
Het is wel komiek eigenlijk. Je krijgt wat geld voor bewezen diensten en daarmee
kan je eigenlijk niets anders doen dan leuke dingen kopen in de gevangenisboetiek
om je cel wat aangenamer te maken. Hoe meer spullen, hoe zwaarder het blok aan je
been wordt en dat je belet om vrij en vrolijk rond te bewegen, want daar ga je je dan
ook nog eens emotioneel aan hechten. Wat nog stommer is.
Eens per jaar dien je er eventjes voor te gaan zitten. Dan moet je heel zorgvuldig
berekenen hoeveel je terug moet geven aan de staat. Diegene die je in de eerste
plaats het geld heeft gegeven. Het sommetje dat overblijft mag je houden. Dat geef
je natuurlijk uit, want je moet toch in leven blijven. Dat geld komt dan op verschillende plaatsen terecht en elk van die plaatsen dient evenals jij eens per jaar de rekening te maken en een som terug te geven, allemaal in verhouding tot wat het binnenkrijgt. Dus er stroomt al een gigantisch groot deel terug. En de persoonlijke
winst wordt door de meeste mensen naar bepaalde plaatsen gedragen: Banken
genaamd. Wie heeft er geen rekening? Al dat geld wordt daar verzameld en banken
doen natuurlijk heel graag alsof ze je nieuwste en allerbeste vriend zijn, maar dat is
alleen maar zodat ze enorme sommen kunnen verzamelen die ze dan weer investeren in allerlei door de Piramide opgezette noodzakelijke activiteiten zoals de financiering van oorlogen en de aanmaak van wapens, wat enorm veel poen kost.
Natuurlijk blijft dat geld van jou maar eens je een rekening hebt laat je dat geld
meestal staan en groter worden. Eerst open je een zichtrekening dat moet dienen
voor kleinere dagdagelijkse aankopen. Maar je hebt ook spaarrekeningen waar je
groter geld op kan laten staan. Jaren en jaren. Denk je dat dat daar zomaar in een
kluis ligt weg te rotten, wachtend totdat je eindelijk eens grijs en oud bent geworden
om het af te halen en ervan te gaan genieten? Er worden natuurlijk dingen mee
gedaan. Hoevaak gebeurt het trouwens niet dat banken zogezegd failliet gaan of dat
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de directeur ‘m is gesmeerd met al dat geld? Veel te vaak als je’t mij vraagt. In verhouding wordt er dus gewoon veel minder geld afgenomen dan dat er wordt
gestort. Er wordt wel veel met cijfers over en weer gegoocheld, maar daar hoef je
het geld niet bij te ‘zien’. Het geld veranderd gewoon van plaats. En bank A of B of
bedrijf C, het is uiteindelijk allemaal één en hetzelfde monster. Het is min of meer
hetzelfde systeem als bij verzekeringen. Iedereen betaalt per jaar een fors bedrag
(‘want je weet toch nooit?’). Natuurlijk is het niet gezegd dat er iets zal gebeuren, des
te beter, maar als er iets gebeurt ben je gedekt. Zo kan er jaren niets gebeuren, maar
elk jaar betaal je wel dat forse bedrag. Dat is nu eenmaal het spel en daar betaal je
graag voor. Er gebeuren wel accidenten en zo, maar dat is zeker niet in verhouding
met het tegenovergestelde (nochtans als je de reclame zou mogen geloven, en die de
angst alleen maar propageren, gebeuren er ongelooflijk veel accidenten per dag).
Er wordt dus relatief gezien veel meer door de mensen betaalt, dan dat er uitbetaalt
moét worden. Verzekeringsmaatschappijen maken zo ongelooflijke winsten en dat
geld wordt ook opnieuw geïnvesteerd in dingen die de Piramide dienen. Bij banken
werkt dat net zo. Daarom lokken ze jullie ook langs alle kanten met al die tandpastasmiles en debiele reclame en welkomstcadeautjes. Om toch maar de beschikking
over je geld te krijgen, want miljoenen in een kous onder bed waar alleen jij toegang
tot hebt als het nodig is, daar heeft niemand wat aan. Dat wordt trouwens ook langs
geen kanten gepromoot want dat zou een teken van zwakzinnigheid zijn en in deze
tijden is dat onverantwoord omdat de dieven en de schurken om elke hoek loeren.
Angst, dat wordt wel gepromoot langs alle kanten, omdat gebleken is dat ze jullie
daardoor dan alle kanten kunnen op laten draven. Ik wil maar zeggen dat al dat geld
op de één of andere manier toch weer terug naar de bron terugstroomt. Banken zijn
grote Verzamelpunten. Stofzuigers. Er zijn een hele rits ‘commerciële banken’ en
onder het superviserende toezicht van een ‘Nationale bank’. En al die nationale
banken ter wereld zijn verenigd in de ‘Wereldbank’ en het ‘Internationaal Monetair
Fonds’ (IMF).
Jullie betalen dus zelf de gevangenis, de directeur en de cipiers.
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geld geld geld geld geld geld geld geld geld geld geld geld geld geld geld geld geld
geld geld geld geld geld geld en nog eens geld is al wat jullie schijnt te interesseren.
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De ultieme tirannie
De hele maatschappij is heel knap ontworpen om je van de echte kennis over jezelf,
je goddelijke identiteit, weg te houden, zoals je wel ziet. De ultieme tirannie in een
wereld is niet de overheersing door vreemde machten met wapens en stenen gevangenissen. Het is in de eerste plaats overheersing via psychologische manipulatie van
bewustzijn, waardoor de realitiet zo wordt bepaald dat diegenen die er in leven in de
verste verte niet eens beséffen dat ze gevangen zitten en dat er daarbuiten nog iets
anders bestaat. Dit is bij jullie danig het geval.
Elk mens is verbonden met de allerhoogste bron. Mijn allerhoogste bron is ook die
van jou en die van jou is dezelfde als die van je buur. Het is de Absolute Vonk van
waaruit alles eeuwig straalt en bestaat: het Relatieve. Het is de vonk die de hele realiteit die je om je heen ziet ‘droomt’. Het leven is een eeuwige droom. Jij bent als individuele ontvanger verbonden met dat ‘Radiostation’ die eeuwige onbeperkte wijsheid en liefde en kennis uitzend en die onmiddellijk antwoordt op welke vraag je
maar hebt. De verbinding is een frequentie, een golflengte. Die golven dragen de
informatie die je nodig hebt. Echt. Doch, er is al eeuwen, en zeker nu in deze tijd,
een heel welbewust programma aan de gang om je van deze kennis en wijsheid weg
te houden en af te leiden. Er werden sluiers van misleidende informatie gelegd om
je eigen golflengte. Kennis wordt weggehouden d. m. v. ’frequentiebeheersing’. Daardoor wordt er een wereldwijde angstfrequentie geschapen die je bang en mak en
manipuleerbaar houdt en die de afgescheidenheid tussen mensen onderling propageert en in stand houdt. Verdeel en heers was het motto van Caesar in Rome en dat
is nu niet anders. Als mensen bang zijn van elkaar, voedt dat de angst nog meer en
zeker niet de eenheid. Als je dat niet begint in te zien zal de wereld ontploffen. Het is
onvermijdelijk. Moderne technologie (hoezeer jullie het ook een zegen vinden) is
één van de grootste wapens van frequentiebeperking.
Apparaten voor vermaak en gemak hebben er allemaal iets mee te maken en hét
belangrijkste wapen dat dagdagelijks wordt gebruikt om je bewustzijn te manipuleren is wel de televisie. Het is een technologie die ontwikkeld is in samenwerking met
buitenplanetaire wezens die in een ver verleden grote ervaring hadden opgedaan in
hoe je een volk dom en mak kan houden. Besef dat als je naar tv kijkt, je constant
bent bloot gesteld aan subliminale boodschappen en het kaske zendt de hele tijd,
zonder dat je het zelfs maar door hebt, terwijl je onschuldig en naïef zit te lachen
om een komische tv-show, storende golven uit die je in de war sturen. Programma’s
zijn overladen met gemaskeerde beelden en geluiden die je niet ziet maar die wel
heel goed hun werk doen. Deze uitgezonden onzichtbare boodschappen dienen
om je te ‘coderen’ met bepaalde gedachtevormen waarnaar je gaat handelen. Het is
werkelijk Anu’s Hypnoseshow.
Misschien weet je dat al allemaal en zeg je: ’ ik kijk enkel naar goeie en educatieve
programma’s en ben er voor de rest immuun voor omdat ik me er bewust van ben. ’
Maar je moet beseffen dat tv zo allesdoordringend is dat, hoe helder je ook zegt te
zijn, je niet in staat bent om datgene wat de technologie momenteel met je trillingsfrequentie uithaalt, te weerstaan. Ik raad je sterk aan om tv-ke het raam uit te keilen
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want het houdt je dom en het weerhoudt je ervan om het leven uit de eerste hand te
ervaren. Dagdagelijks stel je je bloot, en geef je miljoenen emoties vrij door datgene
wat je ziet. Meestal oordelende, verwijtende angstemoties, en daarmee voedt je de
WereldAngst en de overheersers nog meer. Zij leven van jullie angst. Je onderbewuste staat bloot aan beperkende frequenties die je verhinderen om oorspronkelijk
te denken. Het houdt je verlamd en gevangen en je blijft er de robot door die je
denkt niet te zijn. Als je bedenkt dat er in sommige gezinnen 2, 3 of zelfs 4 toestellen zijn moet je toch toegeven dat het een heel succesvolle onderneming is geweest.
Overal zie je tegenwoordig meer en meer tv-kes. Bij de kapper, in grootwarenhuizen, mode-boetieks, zelfs op trams-en bussen (nieuw experiment om de burger ‘te
informeren’). Er is gigantisch veel geweld op tv. In programma’s, het nieuws, films,
en dat maakt je alleen maar banger. En het is die angst die je als energie de wereld
instuurt, en als miljoenen hetzelfde doen (wat ze ook doén) dan komt al die energie
bij elkaar en manifesteerd zich op een bepaald tijdstip in de werkelijkheid. M. a. w.
je schept datgene waar je bang voor bent. En dat komt dan ook weer op tv. En zo
gaat dat maar verder totdat je eindelijk eens wakker wordt en begint te beseffen dat
het ook omgekeerd en positief kan. Als het goed weer buiten is zeggen jullie tegen
je kindjes: ’Maar ga nu toch eens buiten spelen in plaats van de hele dag voor dat
kaske te hangen!’ Maar zelf zitten jullie ook altijd voor de buis. Als je tv kijkt hoef je
natuurlijk niet iets anders te doen. Gemakkelijk. Wat jullie juist aan het Nieuws vinden is mij nog altijd zeer onduidelijk. Is er iets saaier dan het Nieuws? En op de
radio is het om het uur, voorafgegaan en gevolgd door reclame, ook al van ‘t zelfde.
Dan komt die onheilspellende jingle aangeraasd en moet iedereen in de houding
gaan staan om ‘het nieuws’ van de dag van buiten te leren (je hoofd zit blijkbaar nog
niet vol genoeg) om het dan wat later tegen je soortgenoten (die het ook al hebben
gehoord) tot vervelens toe na te papegaaien en te doen of je er net een ietsiepietsie
meer dan hen van weet, waardoor je je belangrijk en wijs voelt. Jullie doen dan ook
heel gewichtig over alles. Net alsof je er alles van afweet. En jullie hebben ook overal een mening over, zelfs als je er geen snars van snapt. Ik dacht dat het Johnny Rotten was van de Pistols die zei: ’Opinions are like ass holes. Everybody’s got one. ’ Wat er in
het nieuws gezegd wordt moet jullie meestal in een staat van grote opwinding brengen. En waar gaat het dan altijd over? Over kouwe kak. Wat interesseert mij in godsnaam wat de beurs doet vandaag en welk kutbedrijf met welk ander bedrijf er nu
weer is gefuseerd en welke hypochriete idioot die oorlog voert tegen een burgerbevolking nu weer de nobelprijs voor de vrede heeft gekregen? Big fuckin’ deal.
Nieuws is pure indoctrinatie en ik moet er niks van hebben. Met computers is het
min of meer hetzelfde. Zeker en vast diegenen die op een groot wereldwijd netwerk
zijn aangesloten. Als je voor een groot bedrijf werkt en de hele dag voor het scherm
zit wordt je zeker leeggezogen en gehersenspoeld zonder dat je het weet. Waarom
denk je dat ze zo’n gigantische campagne voeren tegenwoordig om iedereen per sé
op het inter-Net(dat door het Amerikaanse leger is ontwikkeld,30 jaar geleden) te
krijgen? Internet hier en internet ginder. Iedereen op het Net, want je wil toch ook
een hippe vogel zijn. Het begint wel op te vallen, zeg. En wat vindt je van de onzin
die je daar voorgeschoteld krijgt? Alles is er te koop. Wil je een bom ineenknutselen?
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Geen probleem. Even je creditcard nummer intikken en klaar is kees. Personal
Computers die niet zijn aangesloten op een groot netwerk hebben dat veel minder,
maar toch, in de regel kan je zeggen dat alle technologie je persoonlijke frequentie
verstoort, zelfs als ze daar niet toe gebouwd is. Het heeft iets onverenigbaars met de
natuur. Als je wil evolueren en werkelijk wil beginnen leven en voelen lees dan geen
kranten meer, zet geen radio meer aan, kijk geen televisie meer want die promoten
heel de dag door, welbewust, een angst - en chaosfrequentie. Zelfs als je die toestellen niet eens aan hebt staan zenden ze hun beperkende golven uit, dus trek gewoon
de stekker eruit of zwier alles buiten.
Technologie is op zich niet goed of slecht. Het is, net als wat dan ook, wat het is. Ik
wil hier zeker niet de geitenwollensokker gaan uithangen, technologie is ok, maar
het hangt er allemaal vanaf waarvoor je het gebruikt. In verlichte samenlevingen die
vrij zijn en een grotere uitwisseling heeft met andere systemen en reizen door
hyperspace maken, is technologische vooruitgang verbazingwekkend en zielsverheffend, zoals vb de kristaltechnologie, waarmee je in samenwerking met je geest de
mafste dingen kan manifesteren in de werkelijkheid. Of geluids-en lichttechnologieën. Het zijn techno’s die met verstand en met het hart worden bestuurd. Dan zijn
het levende technologieën, apparaten die werkelijk tot leven zullen komen en wonderbaarlijke dingen creeëren. Ook hier is de sleutel weeral de liefde. Datgene wat in
deze beschaving ontbreekt maar wat alles mogelijk zal maken. .
Frequentiebeheersing is de reden waarom jullie je niet meer verlaten op je zesde zintuig: je intuïtie of het gevoel. Je denkt dat je de werkelijkheid volledig door je zintuigen waarneemt terwijl ze in feite je waarneming van dé werkelijkheid beperken. Je
gebruikt enkel op een heel beperkte manier ogen, neus, oren, mond en tastzin om
ervaringen op te doen, maar het plaatje is niet volledig en het belangrijkste ontbreekt nog. Maar dat is ok. Het beste werd voor het laatste gehouden.
Hologrammen & dimensionale poorten
Een andere vorm waarmee ze jullie voor het zotteke houden zijn hologrammen. Er
bestaat in de ruimte een hele holografische industrie. Net zoals ze in hollywood
films maken die de werkelijkheid uitbeelden, maken ze daar holografische beelden.
Ze projecteren die naar de Aarde, waar ze door de poorten in deze werkelijkheid worden binnengestraald. Het zijn dus projecties van drama’s die er heel echt uit zien,
maar wat eigenlijk boerenbedrog is. Jullie hebben geen idee van wat er allemaal
mogelijk is. Ze lijken precies op de driedimensionele werkelijkheid, je kunt er binnenlopen en er aan deel nemen en zelfs voelen. Virtual Reality is er niets tegen en je
zou zweren dat het echt is. Maar dat is het niet. Deze techniek wordt al sinds honderdduizenden jaren toegepast en heeft maar 1 doel: Jullie om de tuin te leiden. Ze
zijn bedoeld om jullie een bepaalde kant op te laten draven en ergens in te doen
geloven wat helemaal niet waar is. Om jullie op een bepaalde manier te laten denken, voelen en je in een bepaald bewustzijn te laten trillen. Zo kunnen ze jullie manipuleren en niemand heeft het door vanwege enkel de 2 strengen DNA die aan staan.
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Het is een ideaal instrument om ‘wonderen’ die je in religies wel eens vindt voor ieders
neus te laten gebeuren zodat iedereen er van overtuigd is dat die en die godheid echt
bestaat of verschenen is en daardoor zal men gemakkelijker zijn steun aan een religie
of geloofsovertuiging geven i. p. v. soeverein te blijven. Niet alle maar wel heel veel
UFO’s zijn vb holografische projecties. Het zijn beelden in de lucht en er is enorm veel
energie voor nodig om ze te maken en het heeft te maken met het fuseren van dimensies. Het is heel moeilijk om het door te hebben, maar zoals alles is het wel mogelijk.
Het zal raar aanvoelen en je bent er sowieso niet helemaal van overtuigd. Het zal ergens
verdacht en vreemd aanvoelen. Maar je gevoel is de sleutel tot de ontmaskering. Als je
gevoel zegt:’Njet!’, dan is het ook zo. Respecteer het. Leer daarop te vertrouwen. Begin
je intuïtie terug na een lange lange slaap wakker te maken en te gebruiken.
Al een paar keer liet ik de term ’dimensionale poorten’vallen.
Dimensionale poorten zijn toegangswegen die elke planeet heeft. Als je vb vanaf
hier opstijgt en naar een planeet reist, zoals vb Mars, dan dien je de planeet binnen
te komen via de juiste poort. Doe je dat niet dan vindt je er waarschijnlijk een leeg
en desolaat landschap. Maar als je via de juiste poort binnenkomt dan kom je terecht
in het tijdssegment of dimensie van je keuze en zal je er een florerende (of minder
florerende)beschaving aantreffen. Poorten leiden naar daar waar leven is. Daarom
is er nog niet zo erg veel op Mars gevonden door jullie. Moest je iets van de poorten
af weten zou je met een heel ander verhaal naar huis komen. De top weet dat
natuurlijk wel allemaal. Jullie komen op Mars aan en zeggen:’Nop! Er is hier niks te
bekennen. ’ En dat terwijl er allerlei ongelooflijke dingen om je heen gebeuren die je
niet kan zien. Hoewel het evolutieverhaal van Mars al lang geleden is zou je er, door
de juiste poort te gebruiken, toch nu middenin kunnen belanden. Alles gebeurt in
het nu, weet je nog? Verleden-heden-toekomst. . . dat is allemaal relatief en vanuit
het hoogste bewustzijn (je fantasie) is dat allemaal mogelijk en gebeurt het allemaal
NU. Tijd bestaat niet, het was een verzinsel, een illusie dat altijd wordt geïntroduceerd (bij jullie gebruikt door de Anunnaki om jullie op tijd op het werk te laten verschijnen) in werelden die naar de ultieme bewustwording evolueren. Het is belangrijk om te weten wanneer dat juist gebeurt. Tijd zoals jullie hem kennen, eigenlijk
niet meer dan een afspraak, wordt in deze grote cyclus gebruikt, maar in de volgende heeft niemand daar nog behoefte aan (zie je engelen al met een horloge om hun
pols door de lucht vliegen?). Alles loopt door tijd nu af naar een bepaald punt en
wordt gesynchroniseerd, waarna alles opnieuw begint. Maar dan tegoei.
Uiteraard heeft de Aarde ook vele dimensionale poorten. Een poort is vb de Bermuda-driehoek. Vandaar dat er wel eens vliegtuigen of boten ploeps verdwijnen en
terecht komen in andere dimensies, tijdssegmenten. Andere poorten zijn het Himalaya-gebergte, het Titicaca-meer(Peru), de Gobi-woestijn, Uluru (Ayers-rock in
Australië), maar de allergrootste en belangrijkste poort op Aarde, en waar sinds
mensenheugenis veel om te doen is, is die van het Midden Oosten. Ze heeft een
radius van wel 1600 km en het is een poort waar vele dimensies samenkomen en
waardoor entiteiten van andere dimensies op deze planeet kunnen komen. En laat
het nu toevallig zijn of niet, maar Koeweit ligt aan de toegangsweg tot dit gebied.
Het is zo dat wie de poort beheerst daardoor ook meteen de hele planeet in handen
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heeft. En de afgelopen 450. 000 jaar zijn dat. . . O, je weet het al? Het is de poort die
de ‘Hagedissen’ gebruiken en er wordt nu duchtig om gestreden. Ze voelen dat ze
de heerschappij over de Aarde verliezen, daarom trekken ze zich terug naar deze
poort, waar ze hun controlecentra onder de grond hebben en vanwaaruit ze opereren, om angst en chaos te creeëren. Daarom is het ook zo’n crisisgebied. Het is een
hotspot op Aarde. Het is van daaruit dat vb. Washington en het Pentagon worden
bestuurd. En het is door deze poort dat er vb heel veel holografische projecties of
fake drama’s op Aarde werden/worden ingevoegd. Als je het nagaat zijn er de afgelopen 50. 000 jaar nogal wat religieuze drama’s in dit gebied ontstaan. Holografische
projecties zijn in dat gebied gemakkelijker te produceren vanwege de energetische
draaikolk, net zoals films gemakkelijker te maken zijn in Hollywood. Een potentiële
holografische projectie in dit portaal is de ‘aankomst van buitenaardsen vanuit de
ruimte’. Of de terugkeer van Christus waar de halve wereld op zit te wachten. Of de
terugkeer van één of andere god of heiland. Alles is goed, als jullie maar in iets geloven wat jullie nog afhankelijker kan maken. Let op, want de komende jaren zullen er
vele buitenaardsen op de planeet ‘landen’. Holografisch of niet. En de meesten zullen jullie voorhouden dat ze jullie ‘redders’ zijn. Jullie Goden zullen terugkeren.
Diegenen die alles terug goed zullen maken en wonderen voor je neus zullen voltrekken. Maar in werkelijkheid zijn ze helemaal niet in het Licht en komen ze naar
hier om onder valse voorwendselen de tirannie strakker dan ooit aan te trekken.
Heel veel mensen zullen ze waarschijnlijk vereren en aanbidden (wat ze ook willen
want dan hebben ze je in hun macht),ofschoon ze geen lichaam hebben dat op dat
van jullie lijkt. Ze zullen tot veel in staat zijn en ze zullen veel technologie met de
wereld delen. Ze zullen ziektes, waar ze in de eerste plaats zelf voor verantwoordelijk waren, genezen en jullie wetenschappers inzicht geven in bacteriële oorlogsvoering (dat is niet genezen, dat is oorlog voeren). Ze zullen hun oude huichelachtige
technieken gebruiken die ze nu ook gebruiken. Ken je die serie ‘V’ nog van in de
jaren ‘80? Waarom zou zo’n serie, zoals zovele films, net nu in jullie tijd worden vertoond? De Aarde zal een drukke plaats worden, let maar op. Het gaat gebeuren,
mensen, hou je vast aan de takken van de mast. Je zal echt moeten leren onderscheiden. Geloof niet zomaar blindelings alles en iedereen die een konijn uit zijn hoed
kan toveren is nog niet per definitie spiritueel bewust. Dáár gaat het ‘m om. Je kan
de grootste magische vermogens hebben ontwikkeld en je kan doen alsof je god
bent, maar toch nog altijd een bullebak zijn die niets van de liefde en integriteit moet
hebben. En wat ben je dan? In de geheime genootschappen trapt men daar dus met
beide voeten in. Daar denken ze dat als iemand een paar fantastische woorden zegt
over reïncarnatie en magie dat ze dan hét geheim van het leven hebben ontdekt. Net
zoals de Paus over liefde en vergeving lult. Dus let er voor op en leer te onderscheiden want anders ben je een vogel voor de kat. Als een energie of entiteit je bang
probeert te maken, je wil overheersen of manipuleren dan weet je hopelijk hoe laat
het is en kan je maar beter de plaat poetsen. Als je je sterk en zelfzeker genoeg voelt
mag je natuurlijk blijven en kan je je kracht aanwenden om hem te helpen het licht te
zien.
Ik weet het, ik weet het! De realiteit is ingewikkeld. Vertel mij wat. Althans ingewik-
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kelder dan je denkt. Misschien is ‘anders ‘dan je denkt een nog beter woord want
eigenlijk lijkt het alleen maar ingewikkeld omdat jullie zijn gebrainwashed en weinig
kracht hebben om hele simpele dingen goed te snappen en te voelen. Daarom vinden jullie dat ‘ingewikkeld’. En je vraagt je soms af:’ Wat moet ik in godsnaam met
al deze informatie?’ Het is de tijd der tijden, dus je kan maar beter een beetje voorbereid zijn op wat gaat komen want de hagedissen zullen terugkomen in de realiteit.
Dit proces is al gaande zoals je wel kan zien aan films en speelgoedjes en strips. . . Je
moet begrijpen hoe rijk de realiteit is, veel rijker dan je je ooit kon voorstellen, en
hoe dat eigenlijk allemaal een deel van jou is. Van ons allemaal. Sluit er vrede mee en
smelt er mee samen. Alleen zo kan je je ziel terughalen. Kan je je voorstellen dat je
zo gaat leven? Gewoon als je zelfzekere goedbedoelende en niets kwaads in de zin
meer hebbende eigen ouwe zelf die door elke werkelijkheid kan gaan die hij maar
wil, kan omgaan met wie en wat dan ook, als een ontdekkingsreiziger en er nog de
grootste lol aan kan hebben ook? Onbevreesd en waardig. Dát is pas interessant.
Strijden kan verleidelijk zijn en o zo stoer en mannelijk en wat weet ik nog allemaal,
maar vrienden hebben in het hele bestaan is toch nog een trapje hoger vind ik.
Eigenlijk zou de naam van dit spel dat je nu speelt kunnen zijn: ’Quest for Paradise. ’
Dat zou op de doos van dit Universum kunnen staan. Het is moeilijk en verwarrend
maar besef dat de beloning groot en definitief is. Dat is het doel: terug in het verloren gewaande paradijs te komen. Dus kom op. Nog eventjes de schouders eronder
en we zijn weer allemaal thuis en dan zal ik voor iedereen wel een kopje thee zetten
en kunnen we gezellig napraten.
Duisternis wil niet dat jullie vrijheid van keuze hebben. Blijkbaar is dat gelukt want
iedereen schijnt er op één of andere maffe manier van overtuigd te zijn dat ze geen
keuze hebben en dat je nu eenmaal beperkt bent. Wij willen net het tegenovergestelde en we willen dat jullie allemaal weten dat er wél een keuze is. AL-TIJD en OVERAL. Je kan kiezen tussen gelukkig zijn en tussen ongelukkig zijn. Als je ooit dood
wil gaan...Vas-y. Als je nooit wil doodgaan, ga dan niet dood. Doe iets anders. Er is
geen barrière behalve die je in je hoofd hebt geconstrueerd en je kán ouder, veel
ouder, worden dan pakweg 80 jaar hoor. Dit lijkt wel de slotscène van Logan’s Run
(seventies-movie waar iedereen onbewust in een futuristisch en mooi verpakt totalitair systeem leeft en denkt dat alles goed is en dat hij/zij maar 30 jaar kan en mag
worden en waar Logan (een gedesserteerde en ontwaakte politieman) het tegendeel
bewijst en wanhopig aan de geïndoctrineerde bevolking wil uitleggen dat het niet zo
hoeft te zijn (waarna hij nogal glazig wordt aangestaard door de terminale 29-ers)).
In elk geval, zij indoctrineren je en wij spelen hetzelfde spel. Zij zeggen dat het niét
kan, en je gelooft het. Wij zeggen dat het wél kan, en hopelijk begin je dat nu ook te
geloven. Maak het zelf maar uit. Ik ben je moeder niet.
De poort in het Midden Oosten is dus ook een plaats waar andere, multi-dimensionele, entiteiten door kunnen komen en Aarde kunnen bezoeken. Zo zijn er altijd
leden van de Familie van het Licht door deze poort gekomen. De Christus kwam
ook door deze poort, alleen was hij niet 1 persoon zoals algemeen wordt aangenomen. De Christus is niet zoiets als ‘den Eddy’. Het is een verzamelnaam voor verlich-
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te wezens en in de loop der tijd kwam De Christus in verschillende entiteiten naar
hier, in het donkerste uur van de mensheid, om licht en waarheid te brengen en om
te laten zien waartoe het menselijke lichaam zoal in staat is. Hij kwam jullie de
gebruiksaanwijzing terugbrengen die je verloren was. Het waren de eerste rebellen,
system-busters, en velen volgden daarna. En kijk met hoeveel we nu zijn. Miljoenen. Jong en oud. We zijn een pest voor het systeem. We zijn overal, man. Je buur
zou er ook één kunnen zijn zonder dat je het echt door hebt. Come join us.
Eén van de meest geslaagde holografische projecties (en nou wordt ie helemaal
mooi) was de kruisiging van Christus. Het was fake. Je moet het je voor stellen: Je
bezit al tijden een planeet en bent de succesvolle zaakvoerder van de onderneming.
Plots komt er een baard langswaaien die allerlei truuks uithaalt en de mensen vertelt
dat ze zich niet zo moeten laten doen. Wat zou jij doen? 9-dimensionale wezens
hebben wel degelijk de power en controle over hun leven. Zij en alleen zij beslissen
voor zichzelf wat er in hun leven gaat gebeuren, en niemand anders. Ze weten dat
ze zelf de ster, het centrum, van hun eigen leven zijn. En het zou nogal onnozel zijn
van hen om zich zomaar te laten pakken en zich te laten kruisigen, en dan een pijnlijke dood sterven, met een gepijnigd niet-begrijpende uitdrukking van ‘hoe is’t in
godsnaam mogelijk?’ op hun gezicht en een traantje erbij. Neenee, zo werkt dat
niet. Met die gedachten zijn ze gewoon nooit bezig omdat hen dat niet interesseert
en ze wel wat beters te doen hebben. Als ze wel met die dingen zouden bezig zijn,
zou dat willen zeggen dat ze hun angst-gedachten laten heersen. En dan kan je nog
moeilijk van meesters spreken. Ze kwamen hier wel degelijk iets anders doen dan
zich bij verrassing te laten boeien. Zoiets zouden ze nooit meemaken, simpelweg
omdat ze er niet voor hebben gekozen. Het was niet wat ze voor ogen hadden om te
doen op de Aarde. Ze weten dat dat alleen maar medelijden zou opwekken, en meer
angst en onzekerheid en dat is nu net niét de bedoeling. Ze kiezen leukere scenario’s.
Dat is het verschil met jullie. Jullie geloven dat alles toevallig, buiten je om gebeurt,
maar dat is alleen maar omdat je wilskracht en verbeeldingskracht en droompower
te zwak is. Je kent dus niet beter dan dat en gaat er zowiezo van uit dat dat iedereen
kan overkomen, ook de zoon van God. Wordt sterker. Zij, de meesters, wéten dat
alles wat ze zullen meemaken het resultaat is van hun gedachten. 100%. Wat zou
anders hun realiteit bepalen? Als ze zouden opgepakt worden (dan is dat ten eerste
ook al een resultaat van hun gedachten) en de dingen zouden er slecht beginnen uitzien, dan zouden ze op simpel verzoek, ping! verdwijnen door hun trilling op
gewenste hoogte te brengen waardoor ze voor het blote oog niet meer zichtbaar
zouden zijn. Zo deden de maya’s het ook. Dus die show ging niet door. Althans, niet
voor hen. Maar wel voor de rest van de wereld. De Anunnaki hadden al gauw het
meesterplan opgezet om er hun voordeel uit te halen en maakten er een soort van
stripverhaal van dat alles een beetje veel zou ontkrachten. Een versie van het leven
van één van de Chrissen (Jezus genaamd) werd volledig vorm gegeven en ontworpen in een holografische film, die werd vervolgens ingevoegd en gespeeld alsof het
de werkelijkheid was. Het is een gedramatiseerde versie. Daarna werd er een hele
religie rond gebouwd die enkel maar medelijden en schuld en angst en boete belichaamt. Jullie blijven je in die kerk maar afvragen of Hij jullie Ooit zal kunnen ver-
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geven. Denk je dat de almachtige zo’n klein pietje heeft? Als Hij (jij dus) dát (of wat
dan ook) nog niet in één twee drie zou kunnen, tja, dan vraag ik me af, of hij wel de
juiste vibe heeft en liefde kent in zijn leven. Of ben jij het zélf die zich maar niet kan
vergeven?En is dat niet een beetje een gemakkelijk excuse om je achter te blijven
verschuilen en dat je ontslaat van de nood om een echt krachtig en waarachtig leven
te gaan leiden?(en dit lijkt dan weer één of andere advocaten-serie op tv waarbij de
theatrale nooit-afgevende advocaat de ultra-liegende beklaagde het vuur aan de
schenen legt, dwingend tot bekenning en waarheid en waarop het laatste uur van de
beklaagde schijnt geslagen te hebben. ’And isn’t it true, that on the night of. . . ’)
Euh. . . hm. . . sorry. Door al die onzekerheid raak je verlamd van angst en blijf je
zitten en laat je je verkrachten. En zo, eeuw na eeuw, geeuw na geeuw, wordt altijd
maar weer (het is warempel om wanhopig van te worden) datzelfde toneelstukje het
hele jaar door terug opgevoerd. Jaar in jaar uit. Je kan er niet naast kijken. Al vroeg
op scholeke wordt het er al ingramd. De hele zwik. Pure indoctrinatie is het. Compleet met kerstkalkoen en stal en paashaas en wat weet ik nog allemaal. En verkopen
en opbrengen dat dat doet. Jongelief. Dat jullie dat nooit beu worden. Het lijkt hier
wel Ken en Barbie in Disneyland. Noemen jullie dat religie?Of waarheid?Het is een
karikatuur geworden, jongens, en het werkt nog ook, want altijd zie je weer die
schijnheilige vrome gezichtjes op zondag in de kerk die doen alsof ze het licht zien
maar die eigenlijk niet weten waar het nu eigenlijk echt over gaat. Ze hopen alleen
maar dat anderen afgunstig zijn op hun o zo verlicht gezicht en duidelijk aanwezig
geluk, want dan voelen ze zich fpefiaal. Jaja, er zijn kosten aan, zoveel is zeker. Zie je
hoe knap al die dingen in elkaar steken? Ik weet dat dit voor velen, gelovigen, een
heikel punt is. Heiligschennis waarschijnlijk. Geloof er voor mijn part geen bal van,
als je wil, maar ga in alle eerlijkheid eens na wat je gevoel hierover echt zegt. Als je
niet meteen volledige zekerheid hebt over dat geloof en ergens er toch nog een
stemmetje in je is die zegt: ’hola hola, nicht so schnell! Misschien zou dat belachelijke hologrammen-verhaal wel eens waar kunnen zijn, waarom niet?’ dan heb je iets
te doen. Wat weet je er eigenlijk over? Van wie heb je al die informatie? Hoe
betrouwbaar zijn ze en wat doet je denken dat zij het weten? Wat weet je eigenlijk
van alles? Vindt je ook niet dat dat allemaal maar blindelings wordt aangenomen en
nagepapegaait wordt zonder eens te chekken? Is dat gezond verstand? Is dat niet
een ietsiepietsie naïef en goedgelovig? Zo kunnen ze je wel vanalles wijsmaken. Ik
wil altijd wel eerst even uitsluitsel en een groter kader en volledig bevredigende antwoorden op belangrijke vragen voor ik iets aanneem en verder ga, want voor je het
weet zorgt je gemakzucht ervoor dat je jaren op het verkeerde spoor verder gaat. En
dát is nogal redelijk belangrijk voor mijn geluk vindt ik wel (ik vindt mijn geluk
belangrijk). Ik wil er dan ook wel wat voor doen. Een paar boeken openslaan, een
paar mensen spreken, een ruzietje hier en daar, openstaan voor wat gevoel zegt, zelf
wat logika in de pan gooien. . . hé, waarom niet? Hoe zit het met jou? Kom in beweging, voel, herinner. En denk niet alleen logisch na, want je jarenlange op comaniveau handelende verstand zal natuurlijk drek zeggen: ’Onzin. ’ Wederom: maak
het zelf maar uit. Het is jouw leven, niet het mijne.
Als je kwaad wordt over deze informatie of zelfs schuimziedend: Goed! Dan is dat
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het teken dat er iets niet juist in de haak zit wat jouw geloof betreft. Dan ben je iets
aan het verdedigen waar je blijkbaar niet helemaal achter staat en dat is niet eerlijk.
Stel dat ik compleet fout zit en jij helemaal 100% zou weten dat datgene wat ik zeg
boulderdrash is dan zou je mededogend het hoofd schudden en zachtjes hardop
denken: ’arme jongen, hij zal het nog wel eens ooit leren. Als hij wil zal ik hem helpen. Ja. ’ Maar als je kwaad wordt wil dat zeggen dat ik hier even een wereldbeeld,
waar je om één of andere reden in gelooft en wat je een vorm van zekerheid biedt,
dooreen kom schudden en neerhaal. Een gedachteconstructie die maar kan stand
houden zolang het duurt. Eén waar je je achter verschuilt en die je liever rechtop ziet
blijven staan en je wordt bang dat mij dat nog zal lukken ook. Door jou aan het twijfelen te brengen. Je wordt kwaad omdat je eigenlijk niet kan verkroppen dat je je bij
de neus hebt laten nemen (dat is nu toch ook weer niet zoo erg?). Je wordt misschien kwaad want erkennen dat het zo wel eens zou kunnen zijn zou meteen ook
inhouden dat je een hele andere weg zal moeten inslaan in het leven. En misschien
knelt daar het schoentje. Misschien durf je dat niet.
Je wéét dat je in iets gelooft wat niet gefundeerd is maar doet wel alsof het dat wel is.
Je wil hier niet aan twijfelen maar o wee als er iemand toch eens langs komt die je
verplicht hieraan te twijfelen door je te confronteren met een aantal zaken. Dat probeer je dus handig ten allen tijde te vermijden of alsnog af te wenden en kwaad te
worden. Je denkt dat dat heel intimiderend werkt en dat ik daardoor m’n mond wel
zal houden, maar ssssssssorry, daar ben ik al te groot voor geworden. Als je echt
100% zeker bent van iets ken je geen angst om te twijfelen en weet je dat dat ook
niet nodig is en dat het ook niet bedreigend is. Dan zal je zeker niet kwaad worden.
Dus wees alsjeblieft eerlijk tegenover jezelf. Het gaat hiet niet meer om mij of over
hoeveel aandacht ik nodig heb en al deze verhalen vertel ik zeker niet om in de
belangstelling te komen staan. Dat ligt achter mij en heb daar geen behoefte meer
aan. Ik ben maar de boodschapper, de pianist waar je niet op mag schieten, en mijn
bedoelingen zijn altijd integer. Geloof het of niet. Het gaat nu om jullie. Snappu?
Over dimensionale poorten gesproken. Het is wel niet helemaal hetzelfde, maar het
leunt er wel dicht bij aan, maar wist je dat eigenlijk elke plek op Aarde gecodeerd is
met ongelooflijke creatieve krachten? Elke plek heeft een bepaald eigen bewustzijn
die je nergens anders vindt. Elk land en elk continent heeft zijn eigen specifieke
energie, bewustzijn.
New York bijvoorbeeld, is één van de krachtigste energie-vortices van reptiel-energie van de planeet. Mensen worden aangetrokken naar steden vanwege de krachtige
energie-draaikolken op die plekken. New York is gebouwd op fantastische kalksteen-grotten, die de heilige tempels zijn van ontzagwekkende 2D tellurische
wezens. Zijn energieveld is vergelijkbaar met dat van Jeruzalem. Toen de oorspronkelijke bewoners van het land regeerden en mensen de kracht van de plek begrepen,
stond het eiland van Manhattan bekend als één grote stenen fallus, en werd het als
een ongerept bos van twaalf heilige bronnen beschermd. Deze bronnen hadden elk
een altaar waarop heilige seks werd bedreven om sterrenkinderen te verwekken. In
pure liefde en harmonie dus. Er was een zandstrand op het topje van de ‘penis’
Manhattan waar de heilige zuiveringsrituelen plaatsvonden. New York is zo vervuld
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van creatieve genialiteit en geomantische kracht dat je een verschil van vibratie kan
voelen in elke straat. De belangrijkste heilige bron werd ooit ‘Turtle Island’
genoemd en ligt precies onder het Verenigde Naties-gebouw.
Londen, Parijs, Rome, Brussel en alle andere grote steden zijn in feite deksels op
geomantische energie-draaikolken die toegang geven tot stellaire intelligentie.
Het is ook zo dat je persoonlijk gecodeerd bent om een bepaalde plaats op de planeet lief te hebben en het Sirische geometrische veld trekt je daar naar toe omdat
het op dit moment verruimt wordt. Het is ultra-belangrijk om in deze tijd op een
plek te wonen waar je je veilig en gelukkig voelt. Als je op een plek leeft, in de stad of
in de woestijn, waar je je niet goed voelt om één of andere reden en je hebt er haatgevoelens over, dan verkeer je in groot gevaar. Omdát je haatgevoelens koestert. Het
enige wat je eigenlijk hoeft te doen is je ‘geaard’ voelen op jou plek en dat gevoel uit
te stralen in je omgeving. Je moet de tijd nemen om je af te stemmen op de plaats
waar je woont en deze afstemming voelen in je hart. Je moet met de energieën van
de plek samenwerken, om ze zodanig te verhogen dat je weer ontvankelijk kunt zijn
voor Aarde. Als het echt niet gaat dan moet je de plek waar je nu bent verlaten en
een plek gaan zoeken waar je wel gelukkig kan zijn. Vraag jezelf af: ’Houd ik van de
plek waar ik nu ben?’. Je wordt geacht ergens te zijn en je daar goed te voelen zodat
je je werk kan doen. Voel je je goed waar je nu bent? Prima. Blijven zou ik zeggen.
Anders moet je weggaan of iets wezenlijks in je leven op die plek veranderen. Het
kan zijn dat je alles en iedereen haat omdat je zelf niet gelukkig bent omdat je niet
doet waar je van houdt, niet vrij bent en die frustratie afreageert op andere mensen.
Je kan dit veranderen. Het is een oude Cherokee-lering die dit ‘Thuis Maken’ noemt.
Begin precies in het nu te leven en voel je gegrond op jouw speciale plek, anders is
het hopeloos en wordt je verteerd door angstgevoelens en kan er van groeien geen
sprake zijn. Eerder van afbrokkelen. Als je niet weet welke plek je ligt, laat je dan leiden door de stem van de Aarde. Volg je fascinaties, je intuïtie, die zal je er als vanzelf
naartoe leiden. En je zal het wéten als je er bent. Daarom wordt de zeven dimensionale Fotonentaal, die jullie ondertussen al goed kennen als de ‘graancirkels’, in deze
tijd afgedrukt op de velden van de Aarde. Het laat je door middel van planten zien
waar de levenskracht wordt versterkt. Deze markeringen van energie-draaikolken
zijn er om je ‘weten’ te activeren over waar je geacht wordt te zijn. In deze cirkels
zijn voor Aardse normen nieuwe energieën te voelen die totnogtoe onbekend
waren. Veel mensen ervaren dan ook grote emoties als ze in zo’n cirkel stappen. De
ene wordt bang, de andere wordt overweldigd door een zalig gevoel. Het hangt er
allemaal vanaf hoe je tegen het leven aankijkt en hoe vast je al dan niet zit in negatieve gedachtepatronen. Ze is er voor jullie, dus gebruik ze goed en laat het je bewustzijn verhogen om meer kennis op te doen over hoe je Thuis moet Maken.
Schitterend Uranium
De frequentiebeheersing en indoctrinatie is niet iets van deze tijd alleen, maar het
wordt nu wel (en met name de gehele 20e eeuw) een wereldwijd programma net
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omdát er een grote verandering in de lucht hangt. Het wordt een strijd om de aantallen en je kan maar beter even voor jezelf gaan beginnen uitmaken hoe je wil leven
en waar je wel en waar je niet meer in wil geloven. Laat je je leiden door anderen of
begin je zelf je leven te leiden volledig naar eigen inzicht? Onbewust of bewust?
Weer ligt de keuze bij jou. Als je je eigen frequentie verhoogt tot een bepaald
niveau, dan kan niemand, buitenaards of niet, je nog beïnvloeden als je dat niet wil.
Dan ben jij terug de baas en zal alles wat ze je willen wijsmaken en willen laten
doen, voor jou glasheldere oplichting zijn waarmee je je niet mee wil inlaten. Het
verhogen van je frequentie zal een proces zijn en kan een hele tijd duren. Maak je
maar geen illusies.
Ten tijde van de grote aarstvaders, en met name Abraham, bestond frequentiebeheersing ook al. Op het einde van het derde millenium voor Christus heersten de
Anunnaki of Nibiruanen over Ur, de oude Soemerische stad. Op een bepaald
moment vertrekt Abraham, die van oorsprong een Siriër is en een soort van dubbelrol vervult en ‘meespeelt’ met de Anunnaki, op weg vanuit Ur en draagt hij een kistje met daarin een gloeidend element. Hij bewaakt het goed want hij weet dat dit element gevaarlijk is en grote angst veroorzaakt. Het element is afkomstig uit de Aarde, van heel heel diep onder Ur, waar het door de Anunnaki was neergelegd. Het
gaat om Uranium.
Ur was door Anu uitgekozen als ‘depot voor straling’. De missie van Abraham was
nu om Uranium, wat de kracht van Anu is, overal te gaan neerleggen in de Annunaki-tempels. De Zigoerats. De bedoeling van het radioactieve uranium was om de
emotionele lichamen van jullie voorouders (en dus eigenlijk jullie toen) onder controle te houden. In Uranium zit het patriarchale bewustzijn van Anu en het houdt in
jullie fysieke lichamen de vibratie vast die resoneert met de plannen van Anu. Het is
als het ware gecodeerd en het fungeert als een soort van controlestekker. Een ingebouwde chip. Uranium, wat tegenwoordig enorm veel aanwezig is in de wereld door
de enorme produktie ervan, houdt jullie op een bepaald niveau emotioneel kort
waardoor je niet verder kan evolueren. Het militair-industrieel complex laat op dit
moment zoveel straling los in het milieu die, sinds 5000 jaar, negatieve emoties bij
jullie losweken en uitstraalt en dus negatief karma genereert, dat de situatie danig
gevaarlijk wordt op Aarde. Het is een vicieuze cirkel geworden want de negatieve
emoties die het uranium losmaakt manifesteren zich in een fysieke daad. En de
energie (gevolg) daarvan wordt terug aangezogen door het uranium (boemerangeffect) en na 5000 jaar is het uranium volledig vervuild door bezinksel van het emotionele lichaam, door menselijk karma. Toch moet je blijven beseffen dat alles uiteindelijk met een verheven reden gebeurt dat altijd is gericht op groei en bewustwording. Onthoudt dat alles in dit Universum niet uit 1 maar uit 9 dimensies
bestaat.
Vanuit een bepaalde dimensie, vb tot aan de 4e Anunnaki-dimensie, is radioactiviteit erg schadelijk. Maar dat is niet het hele verhaal en het is enkel schadelijk als je
niet de bedoeling ervan kent. Uiteindelijk zit er een groot geschenk in verborgen.
Sirius is een verlicht sterrenstelsel en is al altijd nauw betrokken geweest bij de evolutie en groei van Aarde. Nibiru, de planeet van de Anunnaki, pendelt eigenlijk tus-
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sen Sirius en jullie sterrenstelsel, de Pleiaden. En wat de centrale bibliotheek Alcyone (la mama) van de Pleiaden is voor de Aarde is Sirius A voor Nibiru. Nibiru reist
dus tussen de ster Sirius A en jullie Zon. Aangezien de Siriërs de baan van Nibiru in
vorm houden fungeert Nibiru in ruil voor deze dienst als een soort van ‘Postman’
tussen deze twee plaatsen (de Zon en Sirius A) die op gezette tijden de ‘postzak’ op
Aarde moet afleveren. De post zijn de nieuwe coderingen, plannen,(gebeurtenissen) die dienen voor Aarde’s groei en bewustwording, geleverd door de Siriërs. Op
een bepaald moment was het tijd om uranium te introduceren omdat dat een grote
kracht herbergt en een groot potentieel bevat om multi-dimensionaal en onsterfelijk te worden. Maar Anu besloot om het uranium voor zich te houden en het in het
geheim aan te wenden om zijn eigen plannen vorm te geven en gebruikte het dus als
een controlemechanisme om iedereen in de pas te laten lopen, aangezien het uranium de emotionele bewustwording volledig blokkeert. En aangezien jullie met een
gigantisch radioactief overschot zitten, waar bijna niemand van weet waar het zich
bevindt (zelfs de CIA weet het niet, het is volledig in handen van de geheime
genootschappen), blokkeert het echt alles! En dat is mede één van de redenen waarom de Aarde (en jullie) een ‘bottleneck’ is geworden voor de verdere evolutie van
ontelbare andere werelden in dit universum. Besef hier even wat er wordt verteld.
We zitten dus met een probleem en de situatie is ernstig maar niet hopeloos. Jullie
emotionele lichaam trilt dus op een lagere frequentie dan jullie fysieke lichaam en
dat maakt het onevenwicht in je leven. Nu, uranium beslaat 9 dimensies. En in elke
dimensie heeft het een andere betekenis en hoe hoger je klimt, hoe verhevener die
betekenis is. Maar tot nu toe hebben we het enkel bezien van een 3e en een 4e
dimensie (de plannen van Anu die gebaseerd zijn op ego en jaloezie). In vb de vierde dimensie gebruiken de Anunnaki het dus om de emoties te manipuleren in jullie
3de Dimensie. Als je denkt dat daarmee de kous af is kan deze situatie erg negatief
lijken en denk je: ’O, God! we gaan er allemaal aan!’. Maar de uiteindelijke bedoeling
van uranium, en dat wist Anu niet (en nu bezie je het mee vanuit het perspectief van
de spelmeesters), was dat het je emotionele lichaam zou versnellen tot een goddelijke staat van zijn.
De oplossing is :’Transmutatie. ’ Maak uranium tot je vriend i. p. v. je vijand. Leer
het beter kennen. Neenee, ik ben niet aan het dollen, ik meen het. Nodig eens Uranium uit voor Kerstmis (nu wel). Dat doe je door emotioneel volwassen te worden
en dus al je angsten onder ogen te zien en overboord te zetten en te kiezen voor
geluk: transmutatie. De bedoeling is dat je je frequentie van je emotionele lichaam
verhoogt om deze uiteindelijk overeen te laten komen met de frequentie van Uranium. Dit zal automatisch de frequentie van je fysieke lichaam mee synchroon verhogen. En de ultieme, hoogste frequentie, wat altijd de liefdesfrequentie is, van Uranium is te vinden in de 9de dimensie. Jouw 9e dimensie. Dit is nb. de dimensie vanwaaruit de 9e symfonie aan Beethoven werd ‘gedicteerd’. Die kan dus niet anders
dan prachtig aanvoelen. Alle menschen werden brüder. Dat is de energie van die dimensie en de symfonie is dus eigenlijk radioactief.
Het hangt er dus vanaf van waaruit je het allemaal bekijkt. Als je een situatie negatief bekijkt bekijk je ze niet volledig want er zit altijd een kans in om geluk te erva-
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ren. Zo is het ontworpen. Maar dat moet je wel weten anders richt je je vizier te laag
en blijf je op dat niveau hangen. Als je zelfs iets vanuit een 8D perspectief bekijkt
en denkt dat dat volledig is kán dat nooit dé waarheid zijn. M. a. w. je blijft hangen
bij iets waarvan het de bedoeling is dat je verder gaat. Dat zal je dus bijgevolg altijd
frustreren want je zal intuïtief het gevoel hebben dat er nog iets mist. Maar als je
bange verstand dan zegt: ’neen, het is nu eenmaal zo, niets aan te doen. ’ dan loopt
het slecht af. Bekijk altijd alles vanuit de hoogste dimensie, frequentie en dat is altijd
een betekenisvolle frequentie die een doel dient. Besef gewoon dat alles betekenis
heeft en met het doel om je een kans, een geschenk te geven waardoor je kan groeien. Ik leg het misschien nogal omslachtig uit, maar ik hoop dat het een beetje duidelijk is. Ik wil maar zeggen dat het er gewoon van afhangt vanuit welk perspectief je
iets bekijkt en dat de oorspronkelijke bedoeling helemaal, ten goede, kan veranderen als je het vanuit een bredere en dus liefdevoller kader bekijkt. Maar daarvoor
moet je natuurlijk wel eerst weten dat er een liefdevol plan aan de gang is in de werkelijkheid.
Het hangt allemaal zo hard samen. Hoe kan het ook anders? Sinds jullie het atoom
hebben kunnen splitsen zijn jullie daardoor automatisch ’gedualiseerd’. M. a. w. een
atoom splitst zich op in een negatief deeltje en een positief deeltje. Je kan simpel
opmerken dat in deze tijd de kernexplosies boven Hiroshima en Nagasaki op het
einde van de Tweede Wereldoorlog net ontploften op een moment waarin jullie
emotionele lichamen enorm vervuild waren (door 5 jaar zware oorlog). Als je de
her-introductie van straling in je omgeving volgt, is deze perfect rechtevenredig met
de vervuiling van jullie emotionele lichamen. Jullie zijn zelf die atomen. En die
splitsing was gewoon een deel van jezelf dat je splitste. Daarom, of liever daardoor
denk je in afgescheidenheid. Maar als een eenheid gesplitst wordt heeft dat de
bedoeling om ooit ’bewust’ weer bij elkaar gebracht te worden. Net als bij een man
en een vrouw.
Zo kan het terug op zoek gaan naar ‘fusie’ in deze werkelijkheid. Samensmelting,
maar dan bewust (en dat was dan ook alweer de bedoeling). Als je je frequentie van
je emotionele lichaam terug versnelt tot zijn oorspronkelijke liefdesstaat dan raak je
terug ‘gefuseerd’. 1
Het gaat hier allemaal om om je Ka te activeren.
Eigenlijk komt het in essentie neer op het Yin/yang-pricipe en is het heel simpel.
Uranium verliest zijn radioactiviteit (d. w. z. het ‘gevaarlijke’) voor jou als je jezelf volledig kan bezielen met je tegengestelde sexuele polariteit. Als je het kan belichamen
en ermee versmelten. In de eerste plaats gebeurt dat individueel en emotioneel.
Daarna kan het pas fysiek, met iemand anders erbij. Als je dus overwegend rationeel
denkt, zal je dat in evenwicht moeten brengen met gevoel. Andersom net hetzelfde.
Wordt zowel mannelijk als vrouwelijk. Verstand in perfecte balans met het gevoel.
Alleen zo kun je alle blokkades opheffen en helen die radioactiviteit bij je teweeg
heeft gebracht. Hoedatzo? Omdat je dan eindelijk eens met je verstand gaat ‘luisteren’ naar wat je gevoel je inzake je heling influisterd en waar ze je toe aanspoort.
En/of je gaat eindelijk eens datgene ‘uitvoeren’ wat je allang weet, maar niet dierf te
doen (gebrek aan mannelijke daadkracht). En zo zal je een volledig geactiveerd god-
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delijk wezen zijn dat in eenheid leeft en verder reist. The sky is the limit. Als je uiteindelijk je frequentie kan verhogen tot die van uranium zou je zo al lachend door
een nucleaire explosie heen kunnen lopen zonder één schrammetje of vlekje. Zou
dat niet plezant zijn? Dan zal je ‘zien’ wat voor geschenk radioactiviteit is en zal je
zeggen:’Mama-mia, hoe schitterend allemaal!’
Dan zul je op een natuurlijke wijze onvoorwaardelijke liefde ‘uitstralen’, waardoor je
gecentreerd wordt in je hart en dan openen zich alle dimensies tegelijkertijd voor je.
De sleutel is: Angst transmuteren, veranderen, in vertrouwen. En dit, lieve vrienden, is de ware ‘alchemie’.
(Alchemie gaat niet enkel om het veranderen van een stuk ijzer in goud, zoals vele
geheime genootschappen schijnen te denken)
Als je steeds bang bent van vb radioactiviteit (wat voortkomt uit onwetendheid) ga
je er steeds van weglopen en ga je het ver en diep wegstoppen. Dumpen in zee. Dit
is letterlijk je gevoelens onderdrukken. Maar dat is geen oplossing want dat leidt
alleen maar tot een totale vernietiging. Een element, zoals Uranium, is alleen negatief als het on-ethisch wordt gebruikt. Als het integer wordt gebruikt en je bent
bereid om er de mogelijkheden van te ontdekken, dan is ieder element een uiterst
positieve kracht.
In feite is het heel arrogant om elementen te splitsen, in twee te kappen, alleen
maar voor het eigen vermaak. Het is net zoiets als dieren of mensen in twee splitsen. Net hetzelfde. De reden waarom je dieren opeet is omdat je je hebt wijsgemaakt dat ze toch niet kunnen denken en voelen en dat dat allemaal niet zo erg is.
Tja, wat doe je met zoveel domheid en onwetendheid? Het ongebreidelde gebruik
van radioactieve elementalen, evenals chemicaliën, is maar het zoveelste voorbeeld
uit de natuur dat niet wordt gerespecteerd door mensen. En als je op die voet blijft
voortgaan zal het je wel eens fataal worden, wees gerust. Dat is bij deze beloofd.
Bezie het allemaal eens vanuit je hoogste integriteit. Zo moeilijk is dat allemaal niet
hoor. Ontspan je en beeld je in dat er ongekende prachtige mogelijkheden in verborgen zitten. Het hart houdt van alle energieën, dus je zou je dat moeiteloos moeten kunnen voorstellen.
Ook sterrenfrequenties zijn nucleair, weet je! Het is de creatieve levenskracht van
sterren. Het zijn de twee oerkrachten, yinneke en yangske, die in harmonie met elkaar
samenleven en vanuit het sterrencentrum vloeit álle wijsheid en liefde en kracht van
het oneindige bestaan. En je ziet hoe goed het zonnetje schijnt en je zou toch echt
niet denken dat de zon een slechte kracht is. Ze doet alles groeien en bloeien en
iedereen is blij als ze schijnt. Als je daarentegen vanuit je onwetendheid vanalles
over de zon gaat veronderstellen dan is het einde zoek, natuurlijk. Wat hebben jullie
toch met zonnecrème? Hoe kun je straling negatief bekijken als het hart van de zon
uit straling is gevormd? Nog straffer: je eigen essentie is nucleair. Puur licht. Dus als
je het veroordeeld veroordeel je jezelf weeral eens (internationale hobby op Aarde).
Uranium is ook een levend en bewust wezen dat liefde en vriendschap nodig heeft
hoor. Net als jij. Als je er steeds van wegloop en het veroordeeld verander je de
engel in je verbeelding in een duivel en dan gaat hij nog meer je aandacht willen. He
don’t take no for an answer! Dan gaat hij je achterna hollen, waar je ook gaat en
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roept de hele tijd: ’Hé! Wacht. . . ’ En het is een nieuwe vriend voor je die in de eerste
plaats naar Aarde is gekomen met een geschenk voor je.
Er is hier dus een proces aan de gang van al duizenden jaren. En Anu’s Plannetje
was gewoon een deel van het ontworpen spel. Dat deel zou ervoor zorgen dat je
wordt gecontroleerd. Maar dat heeft dan ook weer z’n goeie kanten want zo zou je niet
te snel evolueren. Zie je, het is hetzelfde als een peuter van twee jaar achter de knuppel van een boeing 747 zetten. Het leven is iets wat je moet aankunnen en je moet er
op een bepaald moment (later wordt dat gemakkelijker) stalen zenuwen voor hebben. Je moet er klaar voor zijn om het grote onbekende in te durven stappen, want
wat je te wachten staat is geen kattepis. De frequentiebeheersing van de afgelopen
450. 000 jaar van buitenaardse overheersing was in de eerste plaats (en bekeken vanuit de 9de dimensie) een scenario om je emotioneel volwassen te laten worden
zodat je wel met die 747 kan vliegen. Op een gegeven moment zal je klaar zijn om
niet meer bang te zijn van radioactiviteit en uranium en andere materialen als vriend
gaan beschouwen. En dan kan je zien welk geschenk je nieuwe vriend voor je heeft
meegebracht en waar je dus al die tijd zo bang van was en er allerlei wilde veronderstellingen over maakte. Schenk aandacht aan wat het je werkelijk kan bieden en
begin met je voor te stellen dat je nucleiar gaat worden. Duke Nukem.
Dat was de bedoeling van meet af aan: jullie wilden zelf je stellaire coderingen, die
in straling te vinden zijn, onderzoeken en leren kennen. Daarom werd het geïntroduceerd. Maar omdat je eerst bang was en er een hele tijd omheen snuffelde, niet
wist wat het nu weer precies was, sniffeldesnuf, het een paar keer tot ontploffing
bracht, werd de afgelopen periode je eerste kennismaking ermee. Een periode van
geëxperimenteer die vooral draaide rond het thema: ’Hoe ik niet met radioactiviteit moet
omgaan teneinde te weten te komen hoe het wel moet. ’ Beschavingen die een grote dosis
radioactiviteit herbergen staan op een bepaald ‘cruciaal’ punt in hun evolutie en dat
is altijd het teken dat de echte show daarna pas goed gaat beginnen. Het proces is
onomkeerbaar en is nu eenmaal al lang geleden in gang gezet, dus kan je maar beter
mee volgen. Het ‘sterrenbewustzijn’ met de introductie van uranium is gewekt in
3D, het mechanisme is al lang in werking gesteld, en dat is goed. Jullie zullen nooit
meer dezelfde zijn.
Weet je waar die angst voor al die radioactieve materialen vandaan komt? Ik zal het
je zeggen maar val niet achterover. Het is het gevolg van een traumatiserende ervaring in het verleden die je totnutoe hebt ontkend. Het wordt tijd dat je je eens terug
gaat herinneren dat er al een kernoorlog op Aarde heeft plaatsgevonden, en wel in
2024vC. toen Soddom en Gommora van de kaart werden geveegd. Say what, nigga? Deze informatie is verborgen gehouden maar het is dus een gebeurtenis uit het
verleden die je niet volledig hebt verwerkt en waarvan je niet de zin en de betekenis
hebt doorgrond. Het heeft natuurlijk alles met het geschenk van uranium te maken
waarover ik sprak. Maar als je dat nu weer niet gaat beseffen maken jullie dezelfde
fout als toen en zal de geschiedenis zich jammer genoeg herhalen. Daar komen jullie apocalyptische angstvisioenen vandaan. Het is in de eerste plaats niet iets dat zijn
oorsprong heeft in een mogelijke toekomst, maar het is een onverwerkte gebeurtenis uit
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het verleden. Dat heeft een diep trauma nagelaten en als jullie daar niet eens iets aan
gaan doen dan zal het je daardoor, door die angst, je weer eens de das om doen.
Besef ook dat als Aarde wordt vernietigd door een kernoorlog, dat ook z’n weerslag
zal hebben op andere dimensies en werelden in heel het Universum.
De kernoorlog van 2024vC. veranderde de Dode Zee in een levenloos waterlichaam. Vandaar de huidige naam. Hierdoor zitten er nog bij heel veel mensen gecodeerde en verlammende schuldgevoelens, die een voor alles verantwoordelijke
Vader hebben geschapen die het uiteindelijk had gedaan. Er werd ontkend dat het
een aard had en de afschuwelijke waarheid werd verdrongen. En dus hebben jullie
er maar een toekomstmogelijkheid van gemaakt. Wat er dus gebeurde is dat iedereen de verantwoordelijkheid voor deze gebeurtenis netjes van zich af schoof en
één of andere god buiten hen (er bestaat niets buiten jou, maar soit) er voor verantwoordelijk stelde. Het wordt tijd om alles eens in te zien en er volledige verantwoordelijkheid over te nemen. Dat zal uiteindelijk je schuldgevoel en potentiële angst
kunnen wegnemen en het zal beletten dat het een effectieve toekomstmogelijkheid
wordt. Ontkenning en verdringing van de afschuwelijke waarheid leidt naar verlamming en passiviteit en apathie en dus naar de herhaling van het verleden. Wees niet
bang. Niemand wordt veroordeeld of naar de ‘hel’ gestuurd. Dat zijn maar allemaal
fabeltjes en het gaat ook niet om veroordelen en straffen. Dat hebben ze jullie wijsgemaakt en in de eerste plaats hebben jullie om zulke verzinsels gevraagd omdat ze
jullie zo ontslaan van het feit dat je zelf voor alles verantwoordelijk bent en daardoor denk je dat alles toevallig en buiten je om gebeurt. Dat doet het dus niet. Alles
wat er gebeurt in je leven, daar ben jij en enkel jij verantwoordelijk voor. Hoe kan
het ook anders? (en doe nu niet alsof je dat niet weet).
Het is essentieel dat je de mogelijkheid van een vroegere kernoorlog overweegt i. p. v.
het meteen professioneel ‘Bwahahaa!’-gewijs weg te lachen, want anders zal je nooit
leren en wordt de situatie op Aarde met de dag levensgevaarlijker. Dan krijg je een
beschaving die te bang en te laf is om zijn eigen verantwoordelijkheid te nemen
over datgene wat ze heeft geschapen. Dat is hoogst kinderachtig en dat is niet hoe
ware Goden en Godinnen met hun planeet en de waarheid om gaan. Als je weigert
te leren van je fouten en ervaringen uit het verleden (daar zijn ze tenslotte voor) blijf
je steeds in dezelfde val trappen en zal de boel vroeg of laat toch weer eens ontploffen. Dat is ook heel logisch. Dus je kan dit klinkklare onzin vinden, maar wat als het
eens toch waar is? Willen jullie dat risico nemen?
Jullie zijn dus verlamd door diepe en automatische reacties op deze energie. En daar
moet je dringend van af.
Er wordt ongebreideld met radioactiviteit omgesprongen omdat iedereen schijnt te
denken dat God het zo heeft gewild. Welnu, de god die jullie denken die hij is is niet
degene die je denkt dat hij is. Het is Anu maar, en hij geeft zelf toe dat hij niet alles
weet. Van dat idee moeten jullie af. Einstein en Oppenheimer deden hun ding
omdat ze dachten dat god almachtig was en dat hij wist wat hij deed toen hij hen
aanspoorde om met kernenergie te gaan spelen. Wel, ze dachten verkeerd.
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11. WAAR ZIJN DE ANUNNAKI
EIGENLIJK MEE BEZIG?
Leven komt voort uit Leven
Jullie planeet is meer dan enkel een zinloos in de eeuwige Verveling rondtollende
bol. Er zijn vele andere culturen en planeten en sterrenstelsels enz. bij betrokken,
zoals je wel al hebt gemerkt. Allen hebben ze hun eigen taak in de bewustwording
van de Aarde. Onthoud dat alles altijd een plan binnen een plan binnen plan. . . is.
Achter elke pop schuilt wel een poppenspeler. En dan blijkt dat achter die poppenspeler nog een andere poppenspeler zit. Enz. . . Om depressief van te worden?
Waar eindigd dat dan? Nergens? Bij de duivel? Of toch bij God? God-duivel, allemaal goed en wel maar waar blijf jij dan, als klein nietig mensje, en als schijnbare
speelbal tussen supermachten waar het niets aan kan veranderen? Tja, ik zeg het
nog maar eens om het goed in je kop te krijgen, maar je moet beseffen dat alles wat
er bestaat 1 ding is. Ik ben jou en jij bent een deel van mij. En diegene die de allergrootste poppenspeler is achter het hele bestaan is een pure liefdevolle kracht. Vol
mededogen en vriendschap en zelfzekerheid en goede bedoelingen en extatische
vreugde en onmetelijk overzicht. Die Poppenspeler ben jij. En ik ook. Het is de
poppenspeler die uit ons allemaal bestaat. De ene beenhouwer is er een been van en
de andere arme is er een arm van. Dat zijn wij allemaal, en een God die buiten je
bestaat is onbestaande. Het is één immateriele vonk. En diegene die je nu bent is
daar een manifestatie van. Diegene die in de mogelijkheid verkeert om het allemaal
echt mee te maken. Een waarnemer ter plaatse. Onze Man op Aarde. Je bent een idee.
Een goed idee als je’t mij vraagt. Ik ben daar ook een idee van. Alles wat je rondom
je heen ziet is een fysieke manifestatie vanuit het brein van jouw en mijn Allerhoogste en Absolute Zelf. Jij en wij en zij zijn die vonk die het leven constant ‘droomt’ en
daardoor vorm geeft en je bent nu in je eigen droom: in datgene wat je altijd al eens
wilde ervaren (wat dan ook). Dus niet zeuren a. u. b. Wat je nu meemaakt is exact
wat je wou doen. Bij mij net hetzelfde. Het is de uitvoering van ons plan. In wezen
zijn wij 1 eeuwigdurend en immer evoluerend idee, avontuur, dat uit een oneindig
aantal mogelijkheden en combinaties bestaat. Dat hoeft echt allemaal niet zo abstract en klef te zijn als het wel klinkt. Het is zelfs een erg opwindende gedachte als je
‘t mij vraagt. En aangezien het niet alleen maar bij een idee mocht blijven wilden we
alles wat we zijn, elk ideetje van dat grotere idee, gewoon’ervaren’. We wilden het
eens meemaken, het doen. Gewoon voor de fun. Why else? Dus het lichaam dat je
nu bent, in de ruimte of plaats waar je nu dit boek leest is de fysieke uitvoering van
dat idee. Je hogere zelf die constant in het Absolute nirwana verblijft en constant
tot je spreekt in de vorm van je gevoelens en je intuïties en je wensen en dromen,
vroeg zich af hoe het zou zijn om datgene wat jij nu ervaart te ervaren. Het kon
hierover fantaseren en dromen zoveel het wou, maar het zou geen bal betekenen als
het het nooit echt zou meemaken. Dit klinkt erg logisch en simpel. Datgene wat jij
nu, op dit eigenste ogenblik, net zoals alle andere mensen, ervaart, is de praktijk van
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de theorie. Als je dit beseft (helemaal niet zo moeilijk als het lijkt), dan ben je je
bewust van je-zelf, en versmelt het relatieve (jouw huidige werkelijkheid) met het
almachtige absolute. En dan ben je terug 1. Kies je ervoor om vanaf nu voor eeuwig bewust van deze dingen te zijn en constant uitdrukking te geven aan je ideeën
en gevoelens en dromen, dan werk je samen met je hoogste almachtige zelf. Dan
bén je bewust je hoogste zelf, in het hier en nu. Voor eeuwig en altijd (mits je er elke
dag voor kiest). Vindt je dat allemaal niet zo belangrijk, dan kies je er niet voor en
ervaar je terug ellende en dualiteit, chaos en verwarring. Maar dat is dus uiteindelijk
maar allemaal inbeelding. Je hebt ten allen tijde de keuze en het is een keuze die jij en
alleen jij kan en moet maken. Elke dag. Het is de keuze tussen gelukkig zijn of niet
gelukkig zijn. Heb je dan eigenlijk wel een keuze? Als je weet dat er een keuze is i. p.
v. er enkel van uit te gaan dat alles buiten jou om gebeurt en toch maar toevallig
gebeurt en dat je er niks aan te zeggen hebt, dan kies je toch voor het andere? Voor
datgene wat je gelukkig maakt. Of je moest een onverbeterlijke sadomasochist zijn
die ervan houdt om zichzelf constant te pijnigen en de hele dag loopt te klagen en te
zagen. Maar dan is het pure onwil die voortkomt uit angst. Je moet eigenlijk gewoon
maar kunnen aanvaarden dat het allemaal betekenis heeft en magisch sprookjesachtig is. Dit zal alles veranderen. Jullie gaan er massaal van uit (geloof me, ik ken jullie
ondertussen goed genoeg) dat er geen keuze is en dat je je lot moet ondergaan. Dat
is het werk van de Anunnaki en hun indoctrinatiesysteem. De enige manier om uit
dat cirkeltje te breken is het te doen. Get behind the mule. Dan zal je angst vanzelf
verdwijnen. Maar dan zal je wel eerst aan een transformatieproces moeten beginnen, en dat kan wel eventjes duren. Het is een soort van training waar je aan moet
beginnen. Nieuwe gewoontes scheppen, eigen conclusies trekken, voor je zelf
beginnen denken i. p. v. iemand anders altijd de was voor je te laten doen. Je geest is
danig geconditionneerd, meer dan dat je op het eerste gezicht voor mogelijk houdt.
Het is je logische verstand dat de hele tijd dwars ligt. Als je dat kan veranderen en op
één lijn kan brengen met je gevoel en wensen en er naar handelen ben je terug 1 en
ben je ervan af. Angst komt voort uit onwetendheid en dus wilde veronderstellingen. M. a. w. je weet iets heel belangrijk niet. Misschien doe je alsof je het wel weet
maar je handelt er niet naar. En dan ken je het niet uit ervaring. Dus blijft het in het
droomstadium. Het absolute ‘weet’ wat het wil ervaren maar ervaart het niet ‘echt’.
Daarom zal je logische geest terug opnieuw geïnformeerd moeten worden over
zaken die verborgen zijn gehouden. Dan kan je maar één ding doen: er aan beginnen. Studeren. Vandaar mijn luttele pogingen om je door dit boek al een beetje op
weg te helpen. Het is een dikke maar als je hem helemaal uit hebt en toegewijd hebt
gelezen en het uiteindelijk helemaal snapt dan ben je ervan af en kan je dit boek in
het vuur gooien. Dit boek bevat alles om je op weg te helpen. Het bevat informatie
die niet gangbaar is maar wel broodnodig voor de wereld en is een direkt antwoord
op een vraag, verlangen, dat onbewust bij jullie leeft. Je hebt kennis van zaken
nodig, schat. Zo kan je je onwetendheid ‘transmuteren’. En hoe meer kennis, hoe
meer je logische geest zal kunnen vertrouwen op feiten i. p. v. veronderstellingen en
dingen na te praten die ‘anderen’ willen dat je napraat en daardoor wordt je zelfzekerder en zelfzekerder. Maar ik waarschuw je, het is niet altijd even gemakkelijk, dat
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transformatieproces.
Maar het loont wel de moeite want als je wil kan je er onsterfelijk en extatisch gelukkig door worden. Dus kies maar. Kiezen is hier de sleutel. Blijven zitten of overgaan. Je hoeft ook niet iets per sé te lezen. Er is geen dogma of ultiem ‘boek der
Wijsheid’ of zo. Je kan ook evengoed vb 10 dagen non-stop super intens naar de cd
van D12 luisteren en elk woord diep tot in je ballen laten doordringen tot je misschien ook beseft wat in dit boek staat. Alles kan en alles mag en niks moet. Alles
hangt gewoon af van de intentie die je hebt over iets.
Als je ooit kan beseffen en aanvaarden dat jij de hoofdrolspeler bent van jouw en
enkel jouw leven en dat jij altijd in het middelste middelpunt van de eeuwigheid,
jouw leven, vertoeft, het absolute in het weerspiegelende relatieve, en je weet dat het
altijd zo zal zijn en dat de bedoeling is om het spel te spelen, dat alles betekenis
heeft, en dat het er om gaat om te leren, te ontdekken, te ervaren wat je in werkelijkheid bent, immer te groeien en ontwikkelen en te werken daaraan, en je kan daar
vrede mee nemen, dan begint het leuke leven pas echt. Dan ben jij de meester over
je werkelijkheid en bepaal jij wat er in je leven gaat gebeuren en wat niet en dan laat
je het niet meer afhangen van wat anderen willen dat er in je leven gebeurt. Zo zal je
terug zelfzeker en verantwoordelijk zijn, en fier en blij. Ontdek de magie en kom te
weten dat het schijnbaar onmogelijke toch mogelijk blijkt te zijn.
Vandaar dus een heel plan, spel, dat is ontworpen en waar vele vele deelnemers bij te
pas komen en elk z’n eigen taak heeft in de eenmaking van het universum.
De Anunnaki zijn veel dichter betrokken bij je evolutie dan dat je denkt en jullie verbondenheid gaat ver terug. Jullie zijn familie van elkaar.
Er zijn vele oorpronkelijke volkeren op Aarde die hier allemaal veel meer van weten
en die de meesten van jullie maar arme primitieve sukkelaars vinden die nog niet aan
hun niveau kunnen tippen. Dat is een algemeen kenmerk van een bevooroordeeld
en onontwikkeld bewustzijn en is typisch iets voor primitieve culturen die denken
dat ze verlicht zijn, enkel en alleen al maar omdat ze veel technologisch speelgoed
hebben ontwikkeld. Maar maak je niet druk, het komt wel fiets.
Een voorbeeld van zo’n ‘boodschapper’ (want dat zijn ze) is de Dogon-cultuur in
Mali, West Afrika. Zij weten vb heel wat van het Siriusstelsel.
Sirius A en Sirius B zijn een binair stelsel en hun banenpatroon vormt de basis voor
het geheel van rituelen van de Dogoncultuur. Ze zitten boordevol geheimen en
mysteriën, maar hoe kan je ooit hier iets van vernemen als je de hele tijd denkt dat ze
nog altijd niets weten? Projectie van je eigen beperkte kenmerken misschien? Hun
complexe rituelen zijn gebasseerd op een extreem gedetailleerde analyse van de
banenpatronen en fysieke eigenschappen van Sirius A en B en een derde ster, Sirius
C, die ook in een 50-jarige baan om Sirius A draait.
Deze rituelen zijn duizenden jaren oud en worden nog steeds heel nauwkeurig uitgevoerd. En dat is verbazingwekkend want Sirius B werd pas in de negentiende
eeuw waargenomen met behulp van telescopen en de eerste foto werd pas in 1970
gemaakt. M. a. w. de ster was voor de Dogon visueel onzichtbaar, en toch beweer-
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den ze dat het de belangrijkste ster was, zij tekenden zijn elliptische baan en hun
rituelen demonstreren dat zij perfect wisten dat zijn baan om Sirius A 50 jaar
besloeg. Ze noemen Sirius B ‘Po’. Po is het kleinste eetbare zaadje dat de Dogon
kennen en ‘Digitaria’ is de soortnaam voor dat zaadje. Zo noemen de Dogon Po
ook het ‘ei van de wereld’ en ze zeggen dat daar alle schepselen uit voort komen. Ze
zeggen dat Po (Sirius B) samengesteld is uit aarde, lucht, water, vuur, maar vreemd
genoeg was het Aarde element vervangen door metaal.
Als witte dwergsterren (kleinen dichte sterren) zoals Sirius B, ontploffen en supernova’s worden, dan verspreiden zij grote hoeveelheden ijzer door de galaxis. Volgens de jongste wetenschappelijke analyses van seismische golven die ontstaan
door Aardbevingen, is de Aardkern, de eerste dimensie van de Aarde, één enorm
ijzerkristal! Neem de rituelen van de Dogon sirious want ze vertellen dat de eerste
dimensie van de Aarde, het ijzeren kernkristal, ontstaan is toen Sirius B, oftewel Po
oftewel Digitaria, ontplofte en een supernova werd. Hij leverde het nodige ijzerkristal voor het ontstaan van planeten. Aarde komt dus voort uit het Siriussterrenstelsel. Zo zie je maar, alles komt voort uit iets anders. Iets dat rijp en volwassen genoeg
is geworden om leven te schenken. Alles groeit en bloeit en breidt zich uit. Zo is het
altijd geweest en zo zal het altijd zijn. Net als een baby wordt geboren uit een vrouw.
Een idee wordt werkelijkheid. Dit noemt men creatie, uitstraling, en het is de aard,
de essentie, van het leven. En aangezien je altijd met twee moet zijn om iets te
maken (idee+uitvoering; yin/yang) is dat altijd een daad van liefde. Daarom kan je
zeggen dat de essentie van alle leven pure, onversneden Liefde is. Niets anders. Voel
dit! Het is het Absolute Idee, de vonk die niet groter is dan een miljardste van een
speldeknop, dat voor eeuwig uitstraalt, groeit, en constant de relatieve werkelijkheid
vormt. Het is een zon die schijnt. Zo dijdt het bestaan almaar verder en verder uit.
M. a. w. de speeltuin wordt verder uitgebouwd door de Kinderen, gemaakt naar de
Oorspronkelijke Allesomvattende Plannen en alles wat een idee is wil en zal gemanifesteerd worden. Dit is een oneindig proces, dus lig er maar niet meer van wakker of
er ooit eens een einde aan zal komen. Misschien weet iedereen dat allemaal wel, maar
het frustrerende was dat iedereen er blijkbaar van overtuigd is geraakt dat jullie hier
maar een aantal jaren mogen rondlopen en daarna is het definitief gedaan met jou,
maar het leven zou verder gaan, maar dan zonder jou. Vergeet die onzin. Het leven
wil en kan gewoon niet verder zonder jou. Het goeie nieuws is dat jij in wezen diegene zelf bent die alles wat er bestaat doet groeien en bloeien en dat jij, in deze vorm of
een andere of een verdergeëvolueerde (kies maar), die eeuwigheid mee vorm geeft
en dus zal spelen in de immer uitdijende speeltuin. Je bent het leven zélf. Dus zal je
alles ook voor eeuwig echt meemaken. Logisch. Dit is een heel nieuw concept voor
jullie, maar wij dachten dat het wel goed nieuws was. Dat wilden we maar even zeggen. Als je dit allemaal kan begrijpen, dan kan je gelukkig worden. En als jullie
gelukkiger worden dan worden wij ook gelukkiger. Dus doe ons een lol.
Zoals ik al eens zei is alles bewustzijn. Jij, maar ook je buur en zelfs je kat. Straffer
nog, ook planeten, sterren en zelfs hele Universums hebben een individueel en collectief bewustzijn. Wat zouden ze anders moeten hebben? Ze bewegen toch? Ze
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voelen en denken en leven en amuseren zich.
Digitaria, die dus de wieg van de Aarde is, heeft ook een bewustzijn. Hij is heel
machtig en vriendelijk en hij weet een hoop en is heel nauw betrokken bij jullie evolutie. Als levensvormen (zoals vb sterren of mensen) een bepaald punt in hun evolutie hebben bereikt en ‘ontwaken’ zijn ze pas echt volwassen geworden. En dan
kunnen ze pas echt aan de taak beginnen waarvoor ze vanuit het absolute naar het
relatieve wilden komen. Alles wat hier wordt geboren, zoals jij bijvoorbeeld, heeft
een bepaalde ‘opgroei-of ontwakingstijd ‘ nodig. Daarom dat je ook al een heleboel
levens achter de rug hebt want je maakte telkens de fout (als je al kan spreken van
een fout) om je vanuit onwetendheid door de angst te laten overmeesteren en die
vlucht leidt onvermijdelijk naar de fysieke dood, en dan moet je weer opnieuw
beginnen. Tot je het systeem door hebt en niet meer bang bent en niet meer vlucht
en dus niet meer onbewust kiest voor fysieke dood en enkel wil verder leven. Dan
ben je volwassen en het geschenk dat je mee hebt gebracht vanuit het absolute en
dat hier diende gemanifesteerd te worden kan nu eindelijk uitgedrukt worden en
gegeven worden aan het bestaan. Van dan af zal je betekenisvol en hoogst origineel
leven. Alles en iedereen heeft een hoogst eigen persoonlijke reden om hier of waar
dan ook te zijn. Diep van binnen ben je gecodeerd met prachtige kennis die enkel
als een schat ligt te wachten om uitgedrukt en ervaren en vooral gedeeld te worden.
Die kennis is een deel van Het Allergrootste Plan (die uiteindelijk alles bestuurt en
vanwaaruit alles vertrekt en ons leidt naar spirituele groei en verlichting; de ultieme
blauwdruk),dat zegt dat alle leven verder moet groeien. De uitdaging is dus om dat
te ontdekken en er naar te leven, en dat kan alleen maar als je volledig ego-vrij bent
geworden en niet meer enkel voor jezelf leeft maar voor het geheel waar je nog
altijd (meer dan ooit) deel van uitmaakt. Jullie doel is nu om te evolueren tot spiritueel bewustzijn van je kennis en naar verlichting te groeien om van daaruit verder te
feesten. Zo werken we er allemaal samen aan, in welke uithoek van welk Universum
je je ook bevindt. Het is iets helemaal anders dan de dagelijkse sleur die jullie onder
werk verstaan. Werken is leven. Je wil het. Kan niet zonder. Maar het moet wel het
juiste werk zijn. Het is eigenlijk 1 groot feest en we werken ook in het week-end en
op maandagmorgen zijn we er ook weer als de kippen bij. En de wakkeren helpen
de slapertjes, als hun tijd is gekomen, mee wakker te worden en nodigen hen uit om
mee te spelen. Het bewustzijn wil uitgebreid worden, constant, en dat kan alleen
maar als mensen of welke wezens dan ook, er bewust en vol liefde en toewijding,
mee bezig zijn en het dus ‘bewust’ uitbreiden. Alles in de natuur heeft de natuurlijke
neiging om te groeien. Al opgevallen? Door dat dus te doen leer je en ervaar je en
wordt je en ontdek je nieuwe aspecten van het leven, van jezelf en dat is nu net het
plezante. Daardoor breidt jou bewustzijn zich uit. Door het te doen. Je kan zeggen:
’goed. Maar wanneer wanneer wanneer is het dan af ?’ Simpel:Nooit ! Dat is het ‘m
nu net. Stel je voor dat er ooit een punt zou komen waarop iedereen zou zeggen:
’bon. En nu is het af en is alles gedaan. ’ Tja, dan zou er toch weer vanuit een ongenoegen de vraag rijzen: ’Maar wat moeten we dan nu doen? Hoe kan het gedaan zijn
als wij er nog altijd zijn en ons die vraag stellen? Dat klopt niet! We willen nog altijd
iets doen, we willen nog altijd verder leven, want anders zitten we terug in die illusie
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van de dood en vervelen we ons stierlijk en zijn we depressief en gefrustreerd en
draaien we maar rond in zombiecirkeltjes, net zoals we dat in de tijd in de eindtijd op
Aarde waren (maar toen wisten we niet beter en nu wel)’.
En zo is het maar net, want dan zou het eeuwige spel gedaan zijn en dat zou niemand pikken. Ik toch niet. Dat zou dus ook nooit kunnen omdat dat niet de aard
van het leven is. Het leven wil enkel maar leven. Eigenlijk is het in wezen al af. Het is
wat het is: Alles. Alles wat je je maar kan bedenken. Maar jou ontdekking en ervaring van dat alles is eeuwig en zal nooit af zijn. Als dat geen goed nieuws is weet ik
het ook niet meer. Rock ‘n Roll.
Zo heeft Digitaria dus de taak om zich verder voort te planten en zijn kennis op iets
over te dragen zodat het bewustzijn kan groeien richting éénmaking en ultieme frequentie. Aangezien jullie Aarde een kind van hem is ziet hij er op toe dat ze volwassen kan worden en op twee benen kan staan. En dus ook haar bewoners. Uiteraard
leven er een pak Siriërs op zijn oppervlak, net zoals op de andere sterren van het
stelsel. Zij zijn één met hun ster, zijn 6-dimensionaal en kennen dus heel goed zijn
plan en werken er aan mee. Ze werken ook samen met de andere sterren en hun
bewoners van hun stelsel. En ze werken ook samen met andere sterrenstelsels zoals
vb de Pleiaden. En zij zijn het allemaal, samen met nog anderen van andere stelsels,
die dag in dag uit al eons bezig zijn met de Aarde voor te bereiden op haar inwijding,
die nu voor de deur staat. Ze hebben er zeker ook alle belang bij dat hun stelsels één
worden, want dat houdt in: more fun. En iedereen weet maar al te goed dat we in de
laatste jaren van deze cyclus leven. Dus je kan je wel voorstellen dat er nogal wat
opwinding heerst in de kosmos. Temeer omdat Aarde ook zo’n belangrijke planeet
is die zoveel levensbelangrijke genetische informatie bevat voor vele andere werelden. Werelden die er nu niet aan kunnen vanwege de gevangenschap waar ze in zit.
De bib is tijdelijk gesloten.
Digitaria kreeg door zijn explosie tot supernova buiten Aarde nog een ander kind.
Het was een jongetje, genaamd. . . . Nibiru.
De thuisplaneet van de Anunnaki. Aarde is dus vrouwelijk en Nibiru is mannelijk en
beiden stammen af van hetzelfde lichaam. Maar anders dan de Aarde komt Nibiru
elke 3600 jaar in dit zonnestelsel, om het dan na 200 Aardse jaren weer te verlaten
en terug te draaien naar het Siriusstelsel. Zoals de Peiadiërs de leraren zijn van de
Aardbewoners, zijn de Siriërs de leraren van de Anunnaki. Dus de Aardbewoners en
de Anunnaki zijn heel nauw verbonden en zijn familie van elkaar en beiden zitten in
de laatste jaren van hun voltooïng en staan op het punt om volwassen te worden.
Het is onvermijdelijk: ooit moesten ze terug 1 worden en terug vrienden en zelfs
geliefden worden (als het effie kan?). Totdat het zover was moesten ze een lange
periode van shit meemaken en alles vergeten zijn.
De Anunnaki wisten dat zowel Nibiru als de Aarde van dezelfde ster afkomstig zijn
en vonden het okee om de Aarde en haar bewoners te overheersen aangezien zij
met meer zijn en ze mentaal verdergevorderd waren en hun technologische en
genetische kennis veruit superieur was aan die van de Aardbewoners. Ze zagen hier
gewoon geen kwaad in en vonden het gerechtvaardigd om de primitieve wezens te
‘leiden’. Net zoals de apen in ‘the planet of the apes’ doen met de mensen en van
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zichzelf niet vinden dat ze barbaren zijn. De situatie op Aarde nu vertoont enorm
veel gelijkenissen met die films. Aangezien het een universum van vrije wil is mag
men doen wat men wil en wat zij wilden doen was de Aarde gewoon koloniseren
omdat die nu eenmaal mogelijkheden bood en bulkte van de grondstoffen die ze
broodnodig hadden. Dus dat was gerechtvaardigd. Ook de hersenen van de mensen boden mogelijkheden. Ze veranderden hun DNA en gebruikten hen als werkers en voor sexuele diensten. Ze hadden geen respect voor jullie en behandelden
jullie slecht.
Jullie hebben ook nog altijd zo’n erg naïeve en kinderlijke bewondering voor de
macht en de religies. Of is het onderdanigheid? Jullie vergapen je aan het militaire
apparaat, de enorme gebouwen en kathedralen en kastelen en aan de hele stadsstructuur, die oorspronkelijk allemaal rechtstreeks afkomstig zijn van Nibiru. Jullie
leven in een kolonie en de technologie die je om je heen ziet is niet op Aarde alleen
ontwikkeld maar eerder naar de Aarde gebracht toen daar gewoon nood aan was. Veel
technologie hier werd wel op Aarde uitgevoerd volgens al vaststaande plannen. Dit
is een heel ander concept dan jullie gewoon zijn. Als je ziet wat er in de twintigste
eeuw alleen al is veranderd kan dat nauwelijks verbazing wekken.
Uiteindelijk hadden jullie niet veel keuze. Het is alsof de Anunnaki hier met heel
hun geweld en indrukwekkendheid en lage stem aan kwamen zetten en jullie al bassend en grommend op de effe-goed-luisteren-nu-toon vroegen: ‘Hoi, wij zijn dus de
Anunnaki en wij zouden jullie graag even gebruiken om allerlei dingen voor ons te
doen. Jullie hebben daar toevallig toch geen bezwaar tegen, hé? O Goed. ’
‘Euh. . . neenee. . . natuurlijk niet. Doe maar. . . euh. . . ’
Een beter begrip
Wat zijn de Anunnaki dan van plan? Waar gaat het ze eigenlijk om? Why do they do
that voodoo to you? Dat zal ik je vertellen. Omdat ze met uitsterven bedreigd worden. Daarom. Ze hebben nieuw genetisch materiaal nodig om hun soort voort te
kunnen zetten en kruisen daarom de halve ruimte door, op zoek naar planeten die
hen het nodige kunnen bezorgen. Ze hebben nood aan lebensraum. Drang nach Osten.
Je moet ook weten dat de Anunnaki niet van Nibiru zelf afkomstig zijn. Een miljoen
jaar geleden koloniseerden ze eerst Nibiru, en een half miljoen jaar later pas de Aarde.
De Anunnaki hebben Nibiru gekoloniseerd vanuit Orion. Maar ook dat was niet
hun oorspronkelijke thuis. Ze kwamen van nog een ander stelsel en hadden de
gevestigde orde van Orion uitgedaagd en kregen één zonnestelsel + planeten volledig in handen en waar ze gedurende vele duizenden jaren de oorlogszuchtige overheersers waren van de inheemse bevolking die ze tot slavernij brachten. Orion is de
zetel van de Galactische Federatie, de achtste dimensie, en is één van de galactische
poorten van deze melkweg (die naar andere poorten in andere melkwegen leiden)
en de Anunnaki wensten die te bezitten. Ze eisten van de lichtwezens, die de rest
van Orion bevolken, de volledige heerschappij over het hele sterrenstelsel en de
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daarbinnen gelegen zonnestelsels, maar qua aantal, intelligentie en spirituele superioriteit waren ze veruit de mindere van hun gekozen vijand dus die eis werd op
hoongelach onthaald. Ik heb je dit verhaaltje al eens eerder verteld. Weet je nog toen
ik vertelde dat een groep wezens Mars binnenviel en de bevolking daar tiranniseerde?
Het was een groep die afkomstig was uit Lyra. Juist! Dat waren dezelfde als de
Anunnaki. De Anunnaki hadden dus een krijgerskolonie in één van de zonnestelsels van Orion en waren oorspronkelijk afkomstig van het Lyra-stersysteem. Het zijn
dezelfde lyranen die Mars in handen hadden en die de planeet dus ook tot een woestenij hebben omgetoverd.
Dit is allemaal een héél lang verhaal en zo kun je met gemak beginnen uitwijden
over de lange voorgeschiedenis van de Anunnaki of de Lyranen. Houdt in gedachten dat het hier om een miljarden jaren durende cyclus gaat en de soort waar we het
nu over hebben (en waar jullie een deel van zijn) staat op het punt om een 230 miljoen-jarige evolutieperiode te voltooien. Het is een gigantisch verhaal van oorzaak
en gevolg. De ene gebeurtenis leidt tot de andere. Er is enorm veel gebeurt en
terugkeren en alle stappen nagaan die in de afgelopen cyclus hebben plaatsgevonden en die de verklaring zijn voor de huidige situatie op Aarde zou een boek beslaan
waarbij je een enorme ladder voor zou nodig hebben om het te lezen. Dat is ook
niet mijn bedoeling en het is ook niet nodig. Ik kan me voorstellen dat de informatie
in dit boek je hele wereldbeeld al genoeg op z’n kop zet en dat je je denken al genoeg
moet oprekken en ik denk dan ook dat we al ver genoeg zitten. Voorlopig is het voldoende om te beseffen dat er veel meer aan de hand is dan je zou denken en wat ze
jullie vertellen en dat jullie geschiedenis gelijk is aan de geschiedenis van de Anunnaki. Dat ze jullie familie zijn, dat ze jullie overheersen, waar ze vandaan komen en
waarom ze datgene doen wat ze doen, en hoe ze denken en leven en hoe ze zich
voelen.
Houdt voor ogen dat de ontbrekende kennis in jullie wereld de kennis van het licht of de liefde is.
De kennis van de enige waarheid. Al het ontbreken daarvan is Duisternis. Op dit
moment zijn jullie een erg duistere planeet. Er zijn enorm veel stammen en clans
van Duisternis in dit Universum. Allemaal zijn ze op weg naar het Licht en de Liefde en het eeuwige geluk, ook al weten ze dat niet altijd. Eigenlijk weten ze dat
gewoon helemaal niét want anders zouden ze licht zijn. Eén van die clans van Duisternis zijn de Lyranen of Anunnaki. Ze leven in een constante oorlog tegen het
Licht en gaan tegen beter weten in een andere weg. Net zoals de groep Hyperboreeërs deden met hun nazi-swastika, de weg van de linkerhand, onder het wiel van
de zwarte zon; tegen de rotatie van de Aarde in. En nu wordt het interessant om een
ander figuur er bij te fluiten waar ik al eens van gesproken heb. Weet je nog toen ik
over de evolutionaire geschiedenis van de planeet Maldek vertelde en hoe die aan
flarden werd gereten als gevolg van het feit dat het Opperwezen Lucifer de kluts
kwijt was geraakt? Ik zei dat je dat moest onthouden en dat dat belangrijk was voor
de huidige situatie op Aarde en nu wordt min of meer duidelijk waarom. Lucifer
vluchtte, zoals ik toen zei, naar dezelfde krijgerskolonie op Orion nadat hij had
geconcludeerd dat zij waarschijnlijk de enigen waren die hem konden begrijpen en
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hem asiel zouden geven. En daar had hij gelijk in. Ze konden hem begrijpen. Van
dan af zouden de Anunnaki en Lucifer, die over ongelooflijke machten beschikte
als voormalig opperwezen, een machtig bondgenootschap vormen in hun voortdurende strijd tegen het Licht. Dit is allemaal erg erg lang geleden en sindsdien is Nibiru en de Aarde gekoloniseerd. De Aarde werd een hel. Een nachtmerrie. De Anunnaki raakten nog meer in de ban van wat ik noem ’het Lucifersyndroom’. Herinner je
dat lucifer ooit een goedbedoelend wezen was dat niets liever wilde dan dat iedereen
zo snel mogelijk verlicht zou worden. Maar op een bepaald moment begon het hem
wazig te worden en begon hij, als gevolg van de patronen van de Maldekianen, de
angst een beetje over te nemen en begon hij een wantrouwen te ontwikkelen tegenover het goddelijke, de eenheid, het Licht of het Plan, de Weg. Hij begon het onzalige idee in zijn kop te steken dat het Licht wel een kwade kracht moest zijn die het
helemaal niet goed meende met iedereen. Volgens hem nam dat Licht iedereen in
de maling en dacht hij dat hij nog zowat de enige was die helder kon nadenken, dit in
tegenstelling tot alle andere wezens en engelen die zogezegd allang van jan hadden
en al helemaal niet meer te vertrouwen waren. Toen nam hij zich voor om te doen
wat hij kon en zoveel mogelijk gebied terug op het Licht te veroveren. Daarna zou
hij wel zien wat hij ermee ging aanvangen. Lucifer begon dus danig in dualiteit te
denken en te leven. En dan loopt het mis. Toen hij nog jong en helder was als opperwezen en alles z’n Goddelijke Gangetje ging vertrouwde hij er compleet in en dacht
hij in Eenheid, simpelweg omdat hij met heel zijn wezen er van overtuigd was dat
het ook allemaal 1 is. Toen wist hij: ”Er is maar één kracht in het leven: de liefde. En
die heeft het beste voor met iedereen en die zorgt ervoor dat uiteindelijk vroeg of
laat toch iedereen terug thuis komt en verlicht wordt. Al wat je moet doen is je
ervoor openstellen en vooral ’voelen’ en volgen. ” Maar sinds zijn waan weet hij dat
helemaal niet meer zo zeker. Hij is beginnen twijfelen aan die zekerheid en daarmee
dus ook aan zichzelf. Hij denkt daardoor nu dat er niet één maar twee machten in
het bestaan zijn. Twee absolute machten: een goede en een kwade. En het is een strijd
van leven en dood tussen die twee titanen. En diegene die wint, zal voor eeuwig
heersen over het leven. Zo denkt hij dus compleet in termen van dualiteit en dus
van strijd. Goed tegen kwaad. Uiteraard is het licht nog steeds de waarheid en de
liefde. Maar hij denkt dus van niet. Hij wantrouwt het compleet en moet er niks
meer van hebben. Als je in een strijd verwikkeld zit denk je niet: ’Ik ben duisternis
en die andere zal wel het goede Licht zijn. ’ Zo denken is meteen toegeven dat je er
vierkant naast zit en zou je inzien dat je een strijd aan het leveren bent en er automatisch mee stoppen. Neen, als je strijd, strijd je tegen een vijand. Je denkt dat die echt
is , terwijl die natuurlijk maar ingebeeld is. De andere partij is altijd het Duister, de
ondefinieerbare krachten van het Kwade. En jij bent altijd het Licht (ook al weet je
niet meer wat dat precies wil zeggen), de krachten van het Goede. Daar ga je toch
vanuit. Uiteraard moet er alles aan gedaan worden om het Goede te laten overwinnen dus er zal gestreden moeten worden en daarom mag er al eens een litertje bloed
vloeien. Het is tenslotte voor de goeie zaak. Dus je moordt en brandt er lustig op los
en toch ben je er nog steeds van overtuigd dat de andere de kwaaie pier is en dat jij
de goeie bent. Het is complete waanzin. Total loco. Maar leg hem dat maar eens uit.
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Hij is er al eons mee bezig en die waan heeft ondertussen buitenissige proporties
aangenomen. Je weet hoe dat gaat als je eenmaal ‘geheiligd’ en overtuigd bent van
iets. Dan is er geen stoppen meer aan. Geheiligd zijn van iets en een doel in je leven
hebben gevonden is prachtig maar wees er in godsnaam van in het begin wel effe
zeker van dat je op de juiste trein zit. Als je naar het zuiden wil maar je zit op de
noordtrein en je bent ervan overtuigd dat je binnenkort op het strand zal liggen, dan
staat je een verassing te wachten.
Soortgelijke scenario’s hebben zich voltrokken bij de Anunnaki. Die waren ook al
een hele tijd bezig op het verkeerde spoor en moordden en plunderden dat het een
aard had. Kijk maar naar hoe ze de inwoners van het Orion-zonnestelsel behandelden. Of Mars. Ook zij zijn ervan overtuigd dat het Licht niet te vertrouwen is. En
dan zit je wel met een probleem van jewelste want Licht en sterren zijn er nu eenmaal overal. Dus je kan je wel voorstellen wat een paranoïa dat oplevert als je alles
zo om je heen ziet groeien en bloeien. De krachten van het Kwaad willen je dan
constant overwoekeren, lijkt het wel. De zaken werden er alleen maar erger op toen
Lucifer met zijn ideeën en plannen aan kwam zetten op Orion. Ze bevestigden
elkaar in hun waan en besloten zo met vereende krachten samen te strijden. Eigenlijk puur uit zelfbehoud. Je zou zo denken dat ze inderdaad ‘slecht’ zijn, maar pas op
want dan maak je dezelfde fout en verval je in verwijten en veroordeling. Als je zegt
dat iemand slecht is zeg je ook, zonder woorden, dat jij goed bent. Beter dus. En dat
is een waardeoordeel, vriend. Pas daar voor op. Voor jezelf.
Probeer het te begrijpen want alleen zo kunnen de dingen echt beter worden. Ze
zijn helemáál niet slecht. Ze zijn goed, net als jij. Ze zijn alleen danig de weg kwijt
geraakt. Ze zijn ervan overtuigd dat de machten van het kwade overal op de loer liggen, klaar om de totale heerschappij terug over te nemen. Zij willen zich daar constant aan onttrekken. Ze moeten wel. Althans, dat denken ze. Ze denken: ’’Als we
maar genoeg gebied ‘veroveren’ dan zijn we binnenkort veilig genoeg en kunnen
onze kinderen veilig opgroeien. ’’ Ze ontwikkelen allerlei strategieën en ultra-maffe
plannen om zich te ‘beschermen’ tegen de schadelijke stralen van de zonnen en hullen hun planeten in beschermvelden. Netten. Echt, vanuit die ideeën moet je hun
daden gaan bekijken. Dan wordt er veel duidelijk. Je moet ervan uitgaan dat er altijd
een reden is waarom iemand iets doet. Er is altijd een reden voor wanneer iemand
een ander vermoord of overheerst. En die reden is altijd altijd oer-angst. Veronderstellingen. Het heeft te maken, in de eerste plaats, met een waanbeeld waar je in
gelooft en waar je je moet tegen verdedigen, want anders. . . . . . Daar komt angst uit
voort, want het is eigenlijk een heel eng idee waar je in gelooft. Iets wat helemaal
niet leuk is, en dus ook helemaal niet vanzelfsprekend en natuurlijk, maar toch acht
je het met je gekke voorstellingsvermogen mogelijk. Het is niet de waarheid, het
voelt vreemd aan maar je logische brein (zonder gevoel weliswaar) zegt: ’nou, daar
zal ik maar voor oppassen want die zal wel dit en dat van plan zijn, en stel je voor dat
dit en dat en zus en zo gebeurt. . . oeioeioei! ‘ Daar ga je in geloven en op een mum
van tijd kan zoiets in je gedachten vaste grond krijgen en ga je het als een reeële
mogelijkheid beschouwen (maar het is en blijft nog altijd een waanbeeld) en als logische reactie ga je je verweren. Je gaat je willen beschermen en verdedigen. Puur zelf-
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behoud. Je hebt zoiets van: ’mij gaan ze deze keer niet hebben!’ Die houding gaat al
jou gedachten en daden verder bepalen en zo handel je vanuit je bange ego. Je bent
jezelf niet meer maar je denkt natuurlijk van wel. ’Het zijn de ‘anderen’ die verdwaald zijn. Jij niet. Maar uiteindelijk ben jij het die niet meer bezig is met gewoon
lekker leven en plezier maken. Daar is geen tijd meer voor. Neen, je moet je nu bezig
houden met serieuze zaken zoals strijden en zien dat je soort voort kan blijven
bestaan. Je bent dan nog enkel bezig met overleven. En je bent eigenlijk heel bang
en je voelt je verloren. Je ziet overal vijanden die jouw geluk bedreigen (mensen die
jou angst gewoon weerspiegelen; op dat moment kan je niets anders zien omdat je
in termen van strijd denkt en leeft, dus kom je dezelfde mensen tegen) en je doet het
liever niet, maar als het moet zal je er op los hakken. Je hebt geen keuze. Het is hij of
jij. Denk je. En je moet er altijd voor zorgen dat je de monstertjes net één stapje
voor blijft want anders zal je een gruwelijke dood sterven, conform aan alle dingen
die jij al op je kerfstok hebt. Je denkt: ’Bon, ik moést zijn kop toen wel afhakken
want anders was ik de pineut. Ik zal zo veel mogelijk zorgen dat ik in leven blijf,
want ik weet dat die ‘anderen’ ook mijn kop zullen afhakken als ze ook maar even de
kans hebben. Gruwelijk!’ Hoe meer je moordt hoe meer je er uiteraard ook van
overtuigd raakt dat ook jij op een gruwelijke manier aan je einde zult komen. Je bent
nu eenmaal een strijder en je kan het je niet voorstellen dat je op een goeie dag zal
sterven gewoon van ouderdom en in vrede. Althans, dat is wel je ideaalbeeld en daar
streef je natuurlijk wel naar. Je probeert dus constant en zolang mogelijk uit de klauwen van de killers te blijven. En die killers doen net hetzelfde. Wat een leven. Gasten, stop er mee want dit is not done.
Geloof me, niemand doet zomaar iets. Er ligt altijd een diepere oerovertuiging aan
ten grondslag,en die kan enkel maar gebaseerd zijn op waarheid (gevoel + verstand)
of op illusie (enkel verstand en dus inbeelding).
En waar dus die hele stam, inclusief de machtige Lu, mee bezig is, is om hun gebied
verder uit te breiden zodanig dat ze er controle over kunnen uitoefenen en waar ze
tenminste veilig zijn voor het grote boze Universum. Het Licht. Zo veroveren ze
planeet na planeet, zonnestelsel na zonnestelsel. Ze bouwen verstevigde burchten
en spelen kasteeltje. En ze hebben een ongelooflijke technologische kennis. Ze
kunnen met hun genetische manipulatietechnieken maken wat ze maar willen zien
rondkruipen. Het zijn meesters in alchemie en zwarte magie. Ze kunnen zich wenden tot welke duistere machten ze maar willen. Machten die hen maar wat graag ter
wille staan en ze zelfs op een nog hoger niveau gebruiken. Al deze en nog andere
zaken maken het prima mogelijk dat ze hun gangen kunnen gaan in dit universum
van Vrije Wil en nog een zeker succes boeken ook. Ja ja. Nogmaals, there are more
things between heaven and Earth than meets the eye, my dear Horatio. (Shakespeare)
Natuurlijk, vanuit het perspectief van de Spelmeesters gezien is dit allemaal maar
een spel (dat uiteraard wel met de nodige sérieux moet gespeeld worden), maar voor
hen, en dus ook voor jullie, is dit allemaal bittere ernst en ze kunnen er niet meer
mee lachen. Het is ietsje té. Uiteindelijk is en blijft dit alles één grote leerervaring en
dit hele scenario, volledig met nog oudere precedenten en gevolgen, dient om allerlei ervaring op te doen in de duisternis, de Galactische Nacht. De Hel. Zij weten
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natuurlijk niet dat ze in een spel zitten en dat ze een blauwdruk werkelijk uitleven.
Ze weten niet dat alles toch nog zal goed komen. Wij wel. En we willen dat iedereen
het ook te weten komt, zodat je alles wat minder zwaar en serieus gaat nemen. Er
mag al eens gelachen worden.
Zij menen machtige Oorlogsheren te zijn die een gigantisch Rijk hebben in dit
melkwegstelsel en omstreken. Zij menen dat ze er de bezitters van zijn. En dat is ok,
we laten hen graag in die waan. Wij weten wel beter natuurlijk want in werkelijkheid
kan je niet iets enkel en alleen voor jezelf bezitten. Alles is er voor en van iedereen.
Maar je kan wel dénken en jezelf ervan overtuigen dat het zo is. En als je denkt dat
het zo is dan is het min of meer ook een beetje zo. Voor jou dan toch. En dan ga je
dat spel spelen. Een oorlogsspel. Lekker spannend. Maar dikwijls ook heel pijnlijk.
Wij stonden hen die illusie lange lange tijd toe, maar nu is het ballonetje-prik tijd. De
leute zou er snel af zijn als we van in het begin zouden zeggen: ’mannen, het is allemaal niet wat je denkt en doe dit en dat nou maar liever niet. ’ Dat zou volledig z’n
doel voorbijschieten en zo zou er geen verhaal komen. Geen ervaring en dus ook
geen besef. De kans zou groot zijn dat we tegenover getrokken zwaarden zouden
komen te staan en niemand zou ons toch geloven omdat hun wens om het te ervaren te groot is. Dan krijg je hetzelfde effect als wat jullie meestal met je kinderen
doen. ’Doe dit niet, doe dat niet, pas op voor dit en kijk uit, daar!’ Dan zegt een
gezond kind ideaal gezien: ’Whatever! ’
Hoe kan het kind dan aan z’n ervaringen komen en inzien wat wel en niet werkt?
Alleen zo kan je wijs en integer en verlicht worden, hoor. Een andere manier is er
niet. Het is niet iets dat je kan kopen. Je moet door eigen ervaring je eigen conclusies
trekken en voor jezelf uitmaken: ’deze shit gooi ik weg en dit deel hou ik en plaats ik
hier. ’ Iemand die wijs is geworden laat altijd datgene achter wat hem niet meer dient
en houd altijd datgene over wat hem wel dient. En gek genoeg blijkt dat uit de Statistieken altijd voor iedereen hetzelfde te zijn en is het de liefde die vroeg of laat
overwint. Deze dingen zijn eigenlijk niet nieuw. Dat weten jullie wel, maar ik herinner je er toch maar even aan, want blijkbaar is iedereen het vergeten.
Techno-reptielen
De verovering van territoria, enkel om hun veiligheid te waarborgen (wat dus eigenlijk verspilde moeite is) staat dus op de agenda van de Anunnaki. Al onheuglijk lang.
En zo kwamen ze, na een tussenstop te hebben gemaakt op Mars, naar dit zonnestelsel. Meer bepaald omdat de Zon ook een galactische poort is en als ze die in hun
bezit zouden krijgen dan zouden ze een aanzienlijk nieuw deel dat daar mee in verbinding staat het hunne kunne noemen. Het is pure strategie. Daarom voeren Oorlogsheren oorlog. Ze willen gewoon gebied veroveren dat hen in staat stelt om een
betere toekomst op te bouwen voor hen en hun kinderen. Dus je kan hen niets kwalijk nemen, ze weten alleen niet beter. Ze zijn overtuigd van hun zaak.
Ze worden constant geleid door Duistere machten die hen leegzuigen omdat die
ook energie nodig hebben en verkeren in de waan dat zij echte vrienden, bondgeno-
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ten zijn. Die machten gooien eigenlijk alleen maar wat olie op het vuur en wantrouwen ook het Licht. Alle duisternis wantrouwt per definitie het Licht. Soort zoekt
soort. Ze hebben dus altijd wel één of ander krankzinnig plan. En één van die plannen is dit zonnestelsel + Zon volledig te beheersen (wat onmogelijk is) en vooral
om de coderingen van de zon, net zoals ten tijde van Mars het plan was, te veranderen. Ze hebben daar de technologie voor ontwikkeld door er nucleaire energie naar
toe te stralen en zijn er van overtuigd dat ze ooit succes zullen hebben. Het zijn mad
professors. Eigenlijk zijn ze compleet nuts. Wees er maar niet over verbaasd als ze
op een dag hun hele kernarsenaal vanop de Aarde naar de Zon afschieten onder het
mom van ‘nationale veiligheid’ en ‘strijd tegen het terrorisme’.
Een algemeen kenmerk van de familie van Duisternis is dat ze, doordat ze constant
tégen het Licht zijn en er oorlog tegen voeren, zich zo ook compleet afsluiten voor
de helende en liefde-en levengevende energie die het Licht is. Het Licht wil niet liever dan dat aan iedereen geven, ongeacht wat ze ook van zijn aard mogen denken en
ongeacht wat voor waanbeeld ze erover in hun hoofd hebben gevormd. Licht blijft
Licht. Waarheid blijft Waarheid. En als gevolg van die angst en afscherming van het
Licht, zijn ze natuurlijk duister en warrig in het hoofd. Maar ze zien die link niet. Ze
weten niet dat ze zo hun eigen graf delven. Het is als een vis die bang is van water.
Als een café dat bang is van bier en klanten. Ze vragen zich af waarom het leven
zo’n hel is en stellen het Licht dat ze niet vertrouwen ervoor verantwoordelijk en
daarom strijden ze ertegen. Zo strijden ze tegen datgene wat hen liefheeft en wat
hen datgene wil geven wat ze echt nodig hebben: liefde. Het is als de hand bijten die
je voedt.
Ze strijden dus tegen hun Hoogste Zelf. Dat is een gevecht dat je onmogelijk voorgoed kan winnen. Je kan proberen, mij niet gelaten, maar het zal wel pijn doen dan.
Zo ontvangen ze dus absoluut geen noodzakelijke levensenergie. Energie die
bepaalde coderingen in zich draagt en als je je ervoor openstelt en die in je opneemt
zullen die coderingen nieuwe dingen in je gaan activeren waardoor je weer een
nieuw stukje van jezelf, van het paradijs,kan ontdekken. Vb de coderingen die nodig
zijn om dingen te manifesteren door gedachtekracht. Je hebt sowieso een minimum
aan energie nodig om enkel en alleen maar in leven te blijven maar als je het allemaal
niet vertrouwt en je je er van af sluit, ga je alles nòg minder helder zien. Het wordt
steeds frustrerender en waziger. Op den duur zit je in een levensgevaarlijke helse
negatieve spiraal waar je onmogelijk nog ooit zonder hulp van buitenaf uit kan
geraken omdat je de simpelste dingen niet meer kan zien en snappen en waarderen.
Je bent gevangen in een net van een dodelijke spin. Gevangen uiteindelijk van je
eigen illusies, maar je weet allang niet meer dat dat illusies zijn en voor jou is het
gewoon alledaagse bittere ernst. En dat versterkt enkel maar het idee dat het leven
en het licht compleet niet te vertrouwen zijn, wat het alleen nog maar erger maakt.
Het is één vicieuze cirkel. Je voelt je machteloos en hulpeloos en je bent ook woedend omdat je niet kan begrijpen dat het leven zo ineen steekt. Het doet je veel verdriet om te merken dat het leven zo oneerlijk is en dat het enkel en alleen bestaat om
jou uit te knijpen en dat je dus gedoemd bent om er eeuwig tegen te vechten. Je laat
er geen twijfel meer over bestaan: ’Dit is de hel. ’ Dat is het natuurlijk niet, en dat
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kan je alleen maar weten als je heel helder van geest bent. Maar als je dat dus allemaal niet meer weet ben jij het ironisch genoeg gewoon zélf die dag in dag uit de
knoop strakker aantrekt maar dénkt dat het machten van buitenaf zijn waar jij zogezegd niets mee te maken hebt en die gewoon met dat kleine lichaampje van je zitten
te sarren omdat ze zich ook vervelen en waanzinnig zijn en erop uit zijn om je te
pakken. Je bent er van overtuigd dat stront de essentie is van het leven en daar heb je
je bij neergelegd. Sounds familiar?
Ik weet dat allemaal omdat ik ook met die gedachten heb gespeeld. Die gedachten
maakten me op een mum van tijd superdepri en dat maakt het alleen maar erger. Zo
wordt je een vampier, een zombie. Gelukkig wist ik intuïtief tot waar ik mocht gaan
en ik was maar al te blij toen ik terug herinnerde dat dat allemaal onzin is en dat de
essentie van het leven prachtig is en wil dat we gelukkig zijn. Ik had zoiets van: ’maar
dat kán toch niet zo zijn! Het houdt geen steek. En trouwens, ik wil het gewoon niet.
Ik wil dat er zin en geluk mogelijk is en ik wil geloven in de mythe van het Paradijs
waar we allemaal thuishoren. De rest interesseert me niet. En daarmee basta! ‘
Voor al diegenen die danig verward zijn en nood hebben aan een richting maar denken dat er geen is, zeggen wij: ’het is allemaal gevolg van je eigen inbeelding. Wat je je
inbeeldt of denkt zal je ervaren. Leuk of niet, aan jou de keuze. De essentie van het
leven is niet duisternis en haat en angst, maar het leven zelf. En dat is alles wat je je er
maar graag bij wil voorstellen en er onder verstaan. Bovenal is het pure pure onvoorwaardelijke liefde en vreugde en de dag zal komen dat je hier terug in gaat geloven en
het vanuit de eerste hand gaat ervaren. Ik bedoel niet enkel liefde met een tweelingziel,
maar liefde in de ruimste betekenis van het woord. Als een levensstijl. Eigenlijk ken je
het nog niet en weet je niet waar het toe in staat is en welke werkelijkheden je er mee
kan maken en ervaren. Maar dat komt nog wel. Liefde is super superieur aan angst. ’
De truc om het juist te beginnen doen is beginnen met doodeerlijk tegenover jezelf
te worden, anders lukt het niet.
De Anunnaki en Lucifer zitten dus danig in de knel en zijn compleet het noorden
kwijt. Je zou er compassie mee beginnen krijgen. Ze moeten niets van Licht hebben
en dat is precies de reden waarom ze moeten strijden. Als er geen licht komt in je
lichaam en geest droog je, als logisch gevolg daarvan, uit en sterf je uiteindelijk. En
dus als gevolg van hun oorlogszuchtige verleden wordt hen de rekening gepresenteerd (karma) en verkeert hun ras in een permanente staat van ‘met uitsterven
bedreigd’ en zien ze er niet al te ideale-schoonzoonachtig uit. En daarom hebben ze
nieuw genetisch materiaal nodig om hun soort verder te zetten. De Anunnaki wilden op Mars ook een heel nieuw eigen en ‘zuiver’ras beginnen. De Martianen pasten niet in die droom en daarom mochten ze verdwijnen. Verschiet niet, maar de
Anunnaki zijn geen mensenras. Het zijn metalen reptielachtige wezens. Vanuit jullie perspectief en kennis zijn metalen levensvormen niet biologisch en kunnen ze dus
onmogelijk denken en leven en voelen. Maar dat is dus niet zo. Je komt hier wel achter als je beseft dat computers vloeibare levensvormen zullen worden. Die technologie is trouwens al volop in de maak en ik zag er al een eens artikel over staan in een
wetenschappelijk tijdschrift. Check it out. Anunnaki ontvangen elektro-magnetische kundalini energie van hun goden, de Sauriërs. Dit zijn dan weer wel biologi-

385

1

sche reptielen en draken die met hun lange ruggegraten het kundalini-vuur vrolijk
kunnen laten stromen. De Anunnaki zijn net electro-apparatuur en ze kunnen
moeiteloos alle op elektromagnetisme gebaseerde apparaten lezen en in de gaten
houden. Het moet je al opgevallen zijn: jullie wereld bestaat bijna geheel uit electronische apparaten tegenwoordig. Vandaar dus de link.
Metalen wezens hebben erg veel moeilijkheden met voelen.
Denken is geen enkel probleem. Anunnaki denken eerst en voelen dan daarna. Ze
schieten eerst en stellen later pas vragen. En wat ze dan voelen is helemaal niets,
want ze hebben er zich al eerst een idee over gevormd, in hun hoofd. Dus ze zullen
zo nooit integriteit en eerlijkheid ervaren omdat ze dat niet vanuit gevoel kennen.
Ze hebben er enkel een abstract intellectueel begrip van. Wat zo goed als niets is. Ze
denken dat ze het kennen maar dat is dus niet zo. De truk is natuurlijk om eerst te
voelen en dan pas te denken. Dan zal je je echte gevoel erkennen (vb ’ja, ik voel me
echt goed’) en dan zal je dat met je verstand nog eens dubbel bevestigen, wat het
gevoel alleen maar sterker maakt. Als je leeft vanuit je gevoel leef je vanuit je kern,
de essentie van het leven. Daarom straal je dan ook zelfzekerheid uit en weet je in
elke situatie en in welk gezelschap dan ook moeiteloos hoe je moet reageren en dan
ben je standvastig. Zo ken je jezelf en vertrouw je op je zelf, en dat voelt heel goed.
Maar als je niet voelt, dan zeg je zomaar wat en lieg je dus tegen de arme sterren op.
Dit zie ik ook heel veel bij de Aardbewoners. De meesten van jullie waarderen denken boven gevoel en dat maakt dat je niet eerlijk bent en allerlei onzin uitkraamt die
kant nog wal raakt. Je zegt dingen die niet zijn. Dingen die je niet hebt gevoeld en
dat heet dan liegen. Zogenaamd echte mannen vinden voelen maar iets voor vrouwen en homo’s: beiden zijn volgens hen zwakzinnig. Als je eerst denkt en dan voelt,
dan wordt je een rover omdat je dan altijd eerst aan jezelf zult denken. Het is misschien een kleine nuance maar het maakt uiteindelijk een wereld van verschil.
Omdat jullie niet ‘durven’ te voelen heeft dat ontzagwekkende consequenties en het
heeft de wereld op de huidige afgrond gebracht. Plezant hé? Het is nochtans een
heel simpel principe en dat jullie wereld zou kunnen redden en transformeren.
Als je niet weet hoe je moet voelen kan je maar één ding doen: oefenen. Probeer het!
Doe het. Je hebt niets te verliezen. Je kan er alleen maar beter door worden. Zo
moeilijk is het trouwens nu ook weer niet.
De alchemie van het geluk
De volgende stap in de evolutie van de metalen reptielachtige Anunnaki was om te
leren voelen. Daarom koloniseerden ze Nibiru en later de Aarde. Eigenlijk is het zo
dat ze met twinkelende oogjes en zelfs met een zekere jaloezie naar de mensen kijken, die van vlees en bloed zijn. Ze dromen ervan om menselijk te worden en
gevoelens te krijgen.
Ze hebben oude alchemistische wetenschappen op Aarde geïntroduceerd. De oude
Soemerische en Chaldeïsche geheimen inzake alchemie bewaken ze met hun leven.
Wat zij (en ook jullie) onder alchemie verstaan is de ’transmutatie van gewone metalen
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naar kostbare metalen, zoals goud. ’
De Anunnaki geloven dat ze hun metalen bestaan kunnen opheffen door middel
van alchemie en hun geheimen worden zorgvuldig bewaakt, in de hoop dat alchemie hen de kans zou bieden om wezens van vlees en bloed te worden en zo op Aarde te kunnen leven. Daarom is alchemie een echte wetenschap in de geheime
genootschappen. Ze hopen gouden wezens te worden omdat goud de hoogste trilling bevat.
Eigenlijk, als je ‘t eens goed bekijkt zijn wij, mensen, op een zonnige dag, goed
gebronsd op het strand, ook wel van goud. Maar we zien dat niet zo omdat we het
zo gewoon zijn. Het feit dat de Anunnaki zonder gevoelens leven zit hen al een hele
tijd dwars en daar zijn ze gefrustreerd over. Dat is dus eigenlijk een heel goed teken.
Het maakt dat ze bereid zijn om te veranderen en niet langer het varken wensen uit
te hangen, maar willen evolueren naar betekenisvol leven.
Hier gaat de recente film ’Bicentennial Man’ met Robin Williams ook over. Alleen
gaat het niet over reptielachtige buitenaardsen maar over een ‘gewone’ metalen
huis-tuin-en keuken robot met armen en benen, in de nabije toekomst die in een
gezin de was en de plas doet. Maar omdat er een ‘produktiefout’ in hem zit dat
maakt dat hij over een sprietje gevoel beschikt en oog heeft voor de fijnere dingen
des levens, wil hij uiteindelijk wel eens wat meer van het leven en via allerlei omwegen en technische veranderingen evolueert hij. De jaren gaan voorbij en hij overleeft het hele gezin waarin hij dienst deed en uiteindelijk wordt hij een echt mens
met gevoelens en haar en lippen. En blij dat hij is! Je moet het gezien hebben.
Echte alchemie gaat eigenlijk niet over het transformeren van oud ijzer naar goud.
Het heeft veeleer te maken met de alchemie die je in elk moment van je leven kan
grijpen, als je je er maar voor zou kunnen openstellen. Het heeft te maken met het
transformeren van een saai leven, een doodgewone werkelijkheid waarin niets
gebeurt, in een buitengewone werkelijkheid vol met avontuur en vreugde. Transformatie van angst naar liefde. Je gereedschap daarvoor is gevoel en eerlijkheid. En balls.
Alleen als je erkent dat je je slecht voelt (door het effectief te voelen en eerlijk toe te
geven) kan je er iets aan doen en zal je je snel beter voelen. Als je je vb al een hele tijd
down en neerslachtig voelt moet je dat niet meteen gaan onderdrukken met allerlei
pillen en drugs en moet je zeker niet gaan denken dat je gek bent en dat het nu eenmaal in je karakter ligt en dat het nu eenmaal zo is. Dat is conditionering en daar
kom je geen stap verder mee. Alchemie gaat erover om op een bepaald moment
eens te ‘durven’ stilstaan bij hoe je je voelt. Als je dan in alle eerlijkheid merkt: ’hé, ik
voel me slecht en gespannen en blijkbaar word ik daar serieus krikkel van. En dat
reageer ik dan af op mijn omgeving want zo te zien maak ik elke keer ruzie met
iedereen en ben ik ervan overtuigd dat het aan hen ligt. Godsamme! Pats. Geen
wonder dat er niemand meer langs komt. Waar ben ik in godsnaam mee bezig?
(haleluja!) Natuurlijk ligt het in de eerste plaats aan mij. ’ Wat je dan moet doen is
gewoon heel bewust (neem er je tijd voor want het is belangrijk) met jezelf afspreken dat je die patronen van spanning en een gebrek aan zelfvertrouwen nu wil loslaten omdat die je niet meer dienen. Je zal je er niet meer mee bezig houden en je zal er
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bewust op letten dat je niet meer dezelfde fout maakt. Dan, als zalf, creeër je nieuwe
intenties conform je wensen over hoe je dan eigenlijk wél wil zijn. Ook dat kan je
enkel te weten komen via je gevoel. Schep het ideaal. Ga ervoor. Enkel het beste is
goed genoeg. Spreek die intenties uit en verklaar dat het van nu af aan zo zal zijn.
Maar dan écht. Echtigentechtig. Geloof er in en kom niet meer op je keuze terug.
Zo evolueer je keer op keer en groeit je bewustzijn almaar verder en wordt je nu rustiger en zelfzekerder, gewoon omdat je dat wil en je je daar aan overgeeft i. p. v. dat
je je overgeeft aan lagere trillingen zoals angst en onzekerheid en daardoor onrust.
In angst verdwaal je letterlijk als in een dikke mist in ultra-gevaarlijk gebied met een
serieuze kans op pijn, verdriet en de dood. En ik kan het weten want ik ben er net
vanuit ontsnapt en het was niet gemakkelijk. Amai mijn voeten!
Dat is dus alchemie. Zo werkt het. Natuurlijk, de spanningen waar je een hele tijd
inzat hadden eerst en vooral dit hogere doel. Alles gebeurt met een reden en denk
nooit dat er ooit iets per vergissing gebeurt. Die spanningen zijn als de verpakking
van een geschenk maar waarvan je gefrustreerd dénkt dat de verpakking en de strik
het geschenk zijn. Neen, dat is maar de eerste stap. Het echte geschenk ontvang je
als je de doos openmaakt. Kortom, alchemie komt er op neer om shit in extase te
transformeren. Dat is het ware goud. Maar als je eerst denkt i. p. v. voelt en blijft
ontkennen dat er wat scheelt dan wordt het alleen maar erger en kan je er naar fluiten. Als je je begint open te stellen voor de machtige spirituele werkelijkheid en je
allerhoogste zelf, je ziel, begint je transformatie en wordt je datgene waar je je voor
openstelt. En dan ben je werkelijk een alchemist.
Alchemie gaat dus uitsluitend over gevoelens en de waarneming van subtiele vibraties op alle niveau’s onder 8D. Dus toen de Anunnaki naar meer gevoel begonnen te
verlangen en hiervan weet kregen (al was het eerst enkel intellectueel) raakten ze
daar in geïnteresseerd.
Alchemie is ook hét instrument om al het kernafval van de wereld te transmuteren
en de vriendschap en kracht ervan te ervaren. Alchemie gaat over het erkennen van
je hoogste gevoelens en het kunnen aanwenden en hanteren van ware kracht. Het is
bedoeld om multidimensionaal te worden. Je wordt je hoogste zelf zodat je lichaam
voldoende vuur bezit om 9 dimensies van kosmische kennis te kunnen ontvangen.
Je moet het aankunnen om nucleair te worden. Anders is het licht te fel en moet je je
ogen afwenden en mis je alles. Gevoelens zijn, zoals je dus ziet, niet iets voor pussy’s
maar wel integendeel voor echte goden en godinnen. Het is een heel belangrijke
sleutel. Alchemie is eigenlijk het ontvangen en het opendoen van een doosje waarin
een geschenk voor je zit. Dat is heel het leven ook.
De Anunnaki kregen grote alchemistische geheimen van hun Sirische leraren mee,
maar het was ook wel de bedoeling om die geheimen te delen met alle Aardbewoners. Het gaat hier over een schat van erg interessante kennis die van Aarde een
paradijs zou kunnen maken. Maar de Anunnaki hebben het nagelaten om de kennis
te delen en wilden er zelf eerst profijt uit halen. Vandaar de grote interesse in de
genootschappen en ridderordes. Maar de echte boodschap begrepen ze verkeerd. Je
hoeft nergens op te wachten hoor. Want dan kan je blijven wachten. De essentie van
die geheimen vindt je in al het bovenstaande. Alchemie is iets dat in het moment,
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het hier en nu, dient gepakt te worden. Je gevoelens en wensen erkennen, je goed
voelen en aan de slag met je nieuwe leven en interesses gaan. Daar gaat het om. Als
je er meer van wil weten stem dan nu gewoon af op de achtste dimensie van Sirius.
Lig er niet van wakker hoe en wat je dan juist moet doen. Het zal wel gaandeweg
duidelijk worden. Eigenlijk is alchemie: doe datgene wat je graag wil doen en beleef
er plezier aan en leer er nieuwe aspecten van jezelf door kennen. Alchemie is waar
dit boek in essentie over gaat. De alchemie van het geluk.
Op Aarde is de alchemistische trilling door de familie van Licht geïntroduceerd en
toegenomen sinds 1000nC. Lichtwezens incarneerden in de vorm van Hildegard
von Bingen, Albertus Magnus, Meister Eckhart en vele andere middeleeuwse kunstenaars en mystici.
Rondom 1600 nC. was de Renaissance - het grote bevrijdingsoffensief van de familie
van Licht - in volle gang.
Verheven meesters (velen afkomstig van de Aartsengel-stammen) met ronkende
namen als de Medici’s, Kepler, Paracelsus, Botticelli, Fra Angelica, Michelangelo,
Rafaël en vele anderen deden hun intrede en zij legden de alchemistische codes vast
in hun werken. Hun kunst bevat de codes om het hele planetaire veld te herstructureren in de periode van 1987 tot 2012 nC. en ze worden op dit moment geactiveerd.
Eén van de strafste toeren die in de schilderkunst zijn uitgehaald was het beschilderen van het plafond van de Sixtijnse kapel in het Vaticaan door Michelangelo.
Omdat het zo’n magnifieke pracht is, zeker, maar niet alleen daar om. Als de paus
toen iets vroeg zei je geen ‘Nee!’ Dat kon je toen nog de kop kosten. De Paus trok in
die dagen nog zelf mee ten strijde tegen de heidenen, gezeten op eenen ros en stevig inde het harnas en voerde hele troepen aan. Zo kreeg Michelangelo de
‘opdracht’ (zo ging dat in die tijd) van paus Julius II om het plafond van de kapel te
schilderen met ’de twaalf apostelen + gepaste decoratie’. Mick zag dat niet meteen zitten
wegens te saai, maar het was niet gepast om tegen te pruttelen en je kon nu eenmaal
niet weigeren. Hij begon er aan maar al gauw zorgde zijn driftig karakter ervoor dat
de potten verf tegen het plafond gekwakt werden en het weinige dat hij al had
geschilderd verwoeste hij met een hamer. Hij vluchtte daarna in de bergen en de
paus zocht hem overal maar hij kon hem niet vinden. Toen hij daar zo getergd liep
rond te lopen en hij naar een magnifieke zonsondergang zat te staren zag hij opeens
het hele scheppingsverhaal voor zich in de wolken en was verrukt. Dìt wilde hij uitbeelden en hij was erdoor geheiligd. Hij snelde snel terug naar Rome en mocht er
terug aan beginnen. Het heeft toen nog wel een aantal jaar geduurd voor het helemaal af was. Hij had een haat-liefde verhouding met de paus want ook die was een
driftig baasje en de twee ego’s botsten er op los. Maar de paus kon er maar niet aan
uit. Hij zag dat hele scheppingsverhaal op zijn plafond staan en verwonderde zich er
(tijdens één van de meer intiemere gesprekken tussen de twee) over hoe Michelangelo God, die de hand van Adam aanraakt, afbeeldde als een uiterst beminzaam,
vriendelijk, mededogend en behulpzaam figuur. Er straalde grote wijsheid en liefde
van hem af en ook Adam lag er verbazingwekkend ontspannen bij. Vol vertrouwen
en besef van gelijkwaardigheid. Alsof Adam naar een oudere en wijzere versie van
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zichzelf kijkt en hem aanraakt. Hij vroeg aan Michelangelo of hij Hem zo echt
beziet, en zijn antwoord was: ‘ja’. De paus (of all people) biechtte op dat dat dus bij
hem helemaal niet het geval was en dat hij er eerder een afschrikwekkende en meedogenloze en straffende kracht in zag. Nogal een verschil, niet? De ene was een simpele schilder (die eigenlijk liever beeldhouwde) en de andere stond aan het hoofd
van de Rooms-Katholieke kerk en had machtige invloed op de samenleving. Het
verschil is dat de ene de waarheid durft te voelen en de andere niet. De ene is vrij en
de andere pretendeerd het te zijn. M. a. w. het hele vehaal wat Michelangelo
afbeeldde is eigenlijk iets helemaal anders dan wat de gangbare norm is. Ook de hele
afbeelding heeft spcifieke kenmerken. Net zoals in de Sixtijnse kapel werden in
allerlei andere kerken plafonds beschilderd op die bepaalde manier. Als je naar
boven keek, zag je dus de zuilen, de bogen en frontonnetjes en friezen en daar waar
dat eindigde begon het plafond. Maar Michelangelo (en anderen zoals vb Rafaël)
schilderde die architectuur gewoon door, op het plafond, in perfect perspectief, om
op een bepaalde hoogte te eindigen. Dan werd er niet nog een plafond op geschilderd, nééééé, zo was hij niet! Het dak werd er afgelaten en dan kon je gewoon de
geschilderde lucht en de wolken zien alwaar het vertelselken zich afspeelde. Het is
allemaal zo vakkundig realistisch geschilderd dat je zou zweren dat het echt doorloopt en werkelijk gebeurt. Dat het dak van de kapel werkelijk ontbreekt. Je kan je
afvragen waarom nu juist zo werd geschilderd en dan nog wel op een plafond van
een kapel in het belangrijkste bolwerk van de Anunnaki.
Besef goed dat kunstenaars die geheiligd zijn van een bepaald beeld, een idee dat
moét vertelt worden, werkelijk een ‘doorgang’ vormen voor hogere dimensies. Ze
werken samen, al zien ze het niet maar ze voelen het wel, met hogere bewustzijnsvormen, en zo worden ze ‘geïnspireerd’. Op dezelfde manier waarop ik nu dit boekje vertel. Zo zijn het letterlijk instrumenten (vrijwillig wel te verstaan) waardoor
hogere dimensies hun ding kwijt kunnen in deze wereld. Stel je hierbij een soort van
goddelijke engel voor met vele verschillende armen en aan elke arm zit een hand en
die hand is dan vb Michelangelo in deze wereld en een ander beeldhouwer in een
andere. Maar uiteindelijk is het wezen van Mick ook het wezen van die gouden
engel. Eigenlijk is dat engelachtige wezen almachtig en is het de Absolute essentie
waar alles omdraait en die we allemaal zijn. Dit is niet meer of minder dan een eeuwigbrandende vonk. Alles is er een ‘uitstraling’ van. Met oneindig veel armen en
handen. De enen bewust en nog anderen niet. Je zou kunnen denken dat het een
monster is maar dat is niet waar. Het is liefdevol. In alle geval kan je als je vb absoluut een schilderij wil maken echte waarheden vertellen. Dan wordt het pure essentiële informatie. Die is betrouwbaar omdat je als goeie kunstenaar op één lijn zit met
je ziel. Als je eerlijk en integer bent tenminste en voor het groter geheel werkt, en
niet om de erkenning of het geld, want dan ben je fake. Je moet je volledig openstellen en niet te veel twijfelen, anders werkt het niet. Eigenlijk moet je gewoon op alles
vertrouwen en dan ben je een goed en zuiver kanaal. Een goed medium. Wat de
hogere dimensies dus wilden zeggen was dat, als je goed kan kijken, er hogere werkelijkheden bestaan. En door die afbeeldingen te gebruiken in een indoctrinair systeem als de Rooms-Katholieke kerk wilden ze zeggen dat je ze alleen kan zien als je
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de kerk ‘openbreekt’. Tear da roof off!
M. a. w. het is niet ‘in’ de kerk te doen, maar erbuiten ! (tja, dat is nu eenmaal wat ze
wilden zeggen. )
Als je ‘door’ de kerk heen kan zien dan zal je het ware koninkrijk, waar ze zoveel over
vertellen, pas echt kunnen zien. Je moet de kerk (religies in het algemeen) doorhebben.
Maar daar blijf je die kerk niet voor nodig hebben. Het kan perfect zonder. Dikwijls
zie je ook op die schilderingen dat er kei-veel engelen vanuit de lucht neerdwarrelen
om de mensen mee te nemen naar ergens anders. Naar het Licht. Zo worden er
door die schilderingen letterlijk multi-dimensionale doorgangen gecreeërd waardoor hogere energieën en ja, zelfs die afgebeelde engelen (maar dan echt), kunnen
neerdalen. Hoe dat komt? Beeld je eens in hoeveel mensen er sinds al die eeuwen al
niet hun voorstellingsvermogen hebben geactiveerd toen ze het bewonderden. Al
die waarnemingen creeëren letterlijk wat ze zien. Het is een onzichtbare werkelijkheid. En het gebeurt dan ook echt. Alleen zie je het niet allemaal vanuit een hogere
dimensie. Het doet je wegdromen en de energetische impact daarvan is enorm want
het is zoiets als terplekke creeëren. Je zou kunnen zeggen dat wat je ziet een soort
van fotootje, een momentopname (wat is een schilderij anders?) is van dat hele
spektakel dat werkelijk onder je neus plaatsvind. Alsof de schilder er zijn tijd voor
nam en datgene vastlegde (vanuit een lager bewustzijn waardoor voor hem alles trager gebeurt dan in de hogere dimensies) wat hij intuïtief, met zijn innerlijke Oude
Ogen, zag gebeuren. Zijn hogere zelf ziet alles in een flits en zijn lager bewustzijn
(zijn huidige fysieke lichaam) legt alles vast. Alsof hij een herinnering stap voor stap
uitbeeldt.
Hoeveel mensen raken niet in een goddelijke vervoering en ervaren een hoger
bewustzijn als ze geconfronteerd worden met zoveel schoonheid en kleuren? Ze
voelen letterlijk de energieën door hen stromen en hen aanraken. Naar kunst en
schoonheid kijken met heel je hart is werkelijk heel heilzaam omdat het je kan helpen voelen dat je vrij bent, dat je in harmonie bent en deel uitmaakt van een veel
grotere en fantastischere werkelijkheid. Je voelt je nog eens tijdloos voor de verandering. Op zulke momenten kunnen de Pleiadische energieën je prikkelen (inspireren) om je eigen fascinaties te volgen. Daardoor kweek je een groeiend gevoel van
zelfvertrouwen en dat trekt nog meer inspirerende energieën aan. Het is zo dat
objecten, zoals vb bouwwerken, eerst en vooral bestaan in de Zesde dimensie, waar
ze als pure lichtvormen bestaan. Perfect gemodelleerd, als met een computer geometrisch vormgegeven. Ze bestaan daar als immateriële ideeën. Die objecten vormen zich in deze werkelijkheid, 3D, vanuit 6D, als mensen zich daar een beeld over
vormen en willen dat het bestaat. Het is als het ware de structuur van die objecten,
net zoals sneeuwkristallen de kristallijnen structuur zijn van water. Veel kunstenaars
kunnen deze 6D morfische velden waarnemen, en de vizuele kunsten streven
ernaar om ze zichtbaar te maken, aangezien ze de feitelijke bron zijn van schoonheid in materie. De bedoeling is dat deze dingen in het bestaan komen. Als een kunstenaar streeft naar ware schoonheid dan kunnen deze velden echt gevoeld,
gehoord en zelfs gezien worden door de toeschouwers. Kunst met een gote K
maakt dat je hart opengaat. Ik bedoel hiermee dat je hartchakra (energiecentrum)
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letterlijk opengaat en de subtiele pleiadische liefdesenergieën kunnen binnenstromen. Er is een gezamenlijk complot geweest van de 4D intelligenties om het vermogen dat jullie hebben om deze velden waar te nemen te vernietigen. Als jullie die
velden terug kunnen zien wéten zij dat ze jullie niet langer meer voor hun karretje
kunnen spannen. Dit is de tijd waarin een aantal erg belangrijke klieren in het menselijke lichaam en in de hersenen zich zullen openen, zoals de thymus, de hypofyse,
de thalamus en de hypothalamus. Deze klieren maken het mogelijk dat je de velden
binnenkort zomaar zal gaan kunnen zien. Maar let wel, de openingen van deze klieren kan teweegbrengen dat je moeite hebt met gewoon in het hier en nu te blijven
en je uit je lichaam schiet. De truk is zoals steeds om echt bewust en geaard te blijven. Aandachtig, geconcentreerd en met vertrouwen.
Dus kunst heeft weldegelijk een verheven functie. Het is de ultieme infiltratie uit de
hemelse sferen in een vastgelopen systeem als jullie wereld. En welke plek is er beter
dan in het hol van de leeuw neer te dalen? Sinds het bestaan van die schilderingen is
er onnoemelijk veel helende energie het nietsvermoedende Vaticaan (en nog zoveel
andere kerken) binnengestroomd en wij hebben dat altijd een goeie zet gevonden.
Je moet het maar eens allemaal gaan beginnen bestuderen, maar weet dat er veel
meer achter zit dan je op het eerste gezicht zou vermoeden. Hoeveel mensen aanschouwen overigens het beeld in z’n geheel? Niet zo erg veel, denk ik. Veelal wordt
er vrij vluchtig naar gekeken. Begrijpelijk, want er is ook zoveel te zien (in het geval
van de Sixtijnse kapel) en je raakt al snel overweldigd door de kleuren en vormen en
meestal bekijk je het ene hoekje, dan weer het andere enz. . . dus een juist zicht op de
zaken heeft men niet meteen (je moet ook weten waar je je een beetje moet naar
richten, natuurlijk;het is gemakkelijker als je weet wat erachter steekt). Maar de
bedoeling is wel om een totaal beeld te krijgen en het beeldt altijd een hogere waarheid uit die net het tegenovergestelde uitbeeld dan waar de kerk voor staat. Ironisch
genoeg. Misschien is het een schok voor velen, het zij dan maar zo, maar je kan die
werkelijkheden enkel en alleen maar betreden als je de kerk, of welk systeem dan
ook, verlaat. Zij predikken schuld en boete en angst en wachten op een redder, en
nogmaals, daardoor zal je de boot net missen. Als je graag naar een pretpark wil
gaan, maar je bent te bang om in de auto te stappen en er naartoe te rijden, hoe wil je
er dan ooit geraken? Eigenlijk ben je er al naar toe gereden maar weet je dat door
frequentie-beheersing niet meer. Je staat al een eeuwigheid op de parking van het
pretpark te wachten en denkt bang: ’Wanneer ga ik er toch eens eindelijk geraken?’
De kinderen roepen heel de tijd hard in je oor dat we er allang zijhijn!!! en of ze nu
eindelijk eens mogen uitstappen (crazy ‘grown ups’). Nutsy. Je zal pas plezier beleven als je durft uitstappen. Je wagen is eigenlijk de kerk die op de parking, tussen
vele andere kerken en parlementsgebouwen (allerlei modellen), geparkeerd staat.
Jullie denken dat jullie ‘wagen’ het paradijs is. Als jullie nu eens allemaal zouden uitstappen uit al jullie systeempjes en er aan beginnen, dan passen wij wel op de kathedralen en als je ze dan later nog graag terug wil omdat je het niet zo leuk vond, dan
kan je lekker terug instappen en naar Nergenshuizen rijden. Wat denk je?
De grote Renaissancekunstenaars zijn nu terug in fysieke lichamen aanwezig op
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Aarde en ze staan op het punt om de wereld met schoonheid en extase te vervullen,
want de wereld dreigt tenonder te gaan aan platvloerse commerce en schreeuwende
reclameborden. Het is dan ook zeker niet toevallig dat miljoenen pubers en jonge
volwassenen luisteren naar Hildegard von Bingen en Gregoriaanse gezangen. Ze
reageren automatisch op de codes van de vroegere werken en daardoor wordt hun
levensdoel inzake dit hele verhaal geactiveerd en schieten ze in gang.
Het is absoluut noodzakelijk om lelijkheid, in welke vorm dan ook, niet langer meer
te steunen.
Megasteden als New York, Los Angeles en Washington, Parijs en Londen . . . zijn
als uitzwermende borsttumoren op de planeet die onophoudelijk lelijkheid en geesteloze afbeeldingscultuur spuien en dreigen de wereld ten onder te doen gaan. De
wereld heeft dringend een krachtige dosis schoonheid nodig.
Alchemie was en is nog steeds een belangrijke wetenschap in de genootschappen en
ridderordes. Maar ze weten niet goed wat ze er eigenlijk mee aan moeten vangen en
zitten op het verkeerde spoor. Doorheen de geschiedenis komt de alchemistische
wetenschap tot op een bepaald niveau en dan mislukt het vervolgens door twee
menselijke eigenschappen: hebzucht en angst voor persoonlijke macht. Ze denken
dat het dient om er rijk van te worden. Je kan er heel rijk mee worden, maar niet op
de manier die ze denken. Het heeft niks met financiën te maken.
Je moet beginnen met macht op te bouwen. Alchemie werkt, door de kundalinikracht in je ruggegraat te benutten en door velden in je lichaam te scheppen die
iedere dimensie kunnen bereiken. Dit is iets wat louter individueel kan bereikt worden en dat doe je ver weg van geheime genootschappen of kerk.
Het Rijk die de Duisternis heeft is groot. Maar zo groot nu ook weer niet. Het is allemaal heel relatief maar vanuit het perspetief van een onwetende mini-Aardbewoner
lijkt het wel enorm natuurlijk. Toch is het overzichtelijk en definieerbaar. En hun
doel is steeds dezelfde: terrein winnen op de krachten van het Licht. Ze zijn ervan
overtuigd geraakt dat duisternis krachtiger is dan Licht. Dat zij krachtiger zijn dan de
ander. Dat het ego dus krachtiger is dan het zelf. Dat angst krachtiger is dan liefde.
Dat is het probleem met jullie. De Uitdaging is dat tegen 2013 de volledige dan nog
resterende bevolking op Aarde die overtuiging kan transformeren en elimineren.
Zeuren
Tussen twee haakjes. Er zijn momenteel 2 films die een erg belangrijk verhaal vertellen aan jullie. The Matrix en Battlefield Earth.
The Matrix handelt over een man, Neo, die op een groot kantoor ergens in een grote
Amerikaanse stad werkt. Hij leidt een saai en kleurloos leventje dat compleet veranderd als hij in contact komt met een groepje zonderlinge rebellen die hem uiteindelijk duidelijk kunnen maken dat de wereld rondom hem, waar hij in is opgegroeid en
aldus erkent als de enige werkelijkheid, niet meer dan een illusie is. De hele industriële en financiële wereld wordt geleid door buitenaardse intelligenties. Die hebben
afgevaardigden op Aarde die de hele boel moeten runnen en zien er uit als FBI-
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mannetjes in zwarte maatpakken en zonnebrillen waar iedereen bang van heeft en
die iedereen oppakken die ook maar verdacht worden van enig contact met Morpheus, de ondergrondse rebellenleider. Alle mensen blijken in een andere werkelijkheid (dimensie?) gekweekt en volledig gebrainwashed te worden om als werkers in
de grote bedrijven te werken. De mensen worden geleefd. Hoewel ze in de steden
rondlopen als ‘gewone mensen’ liggen hun emotionele lichamen breindood ergens
anders in rijen van duizenden in cocons opgeslagen. Uiteindelijk blijkt Neo the One
te zijn die al jaren door Morpheus wordt gezocht en die in staat is om een einde aan
de overheersing te maken. Hij was voorbestemd om dit te doen. Hij wordt door
hem ’ontwaakt’ en breekt uit de cocon waar hij in ligt (zeer pijnlijke ervaring).
Dankzij allerlei virtuele trainingsprogramma’s waar Neo in levensechte simulatiewerkelijkheden(the matrix) o. a. op een wip kung-fu kan leren, wordt hij klaargestoomd om zijn taak aan te vatten.
Spijtig genoeg wordt er weer zwaar gevochten in de film om zo een oplossing te
krijgen en de Aarde te bevrijden. Wat ze er allemaal juist van weten weet ik ook niet,
maar in grote lijnen zitten de makers van de film er redelijk dicht op. Het is waar. De
wereld rondom jullie zoals je die nu kent, is een illusie. Het is niet meer dan een idee
en het is zeker niet de echte werkelijkheid. Die ligt er onder. Letterlijk. Deze wereld
is een soort van instrument om tot die werkelijkheid te komen, een gebied waar je
door moet, maar het is zeker niet de bedoeling om er in te blijven hangen en te denken dat je de top al hebt bereikt. In de regel is het zo dat alles wat niet werkt niet als
dé ultieme werkelijkheid kan gezien worden. Dan is het maar een fase naar die
hogere werkelijkheid.
De andere film is Battlefield Earth (2000). Het is het jaar 3000 en de weinige Aardbewoners die er nog over zijn, zijn gereduceerd tot halve wilden die terug in het stenentijdperk leven. Wat is er gebeurt? Op een gegeven moment kwamen de hoogtechnologisch vergevorderde Psychlo’s uit de ruimte aanzetten en op een hik en een
kik veroverden ze de planeet en onderwierpen de mensen aan tirannie en gebruikten hen als slaven. De Psychlo’s zijn 3 meter lange indrukwekkende bomen, die er
niet al te fris uitzien en getooid met een waanzinnig afro-kapsel tot op hun gat. Ik
vond wel dat het iets had. De Aarde bleek nu hun kolonie te zijn en ze gebruikten ze
om goud uit te delven. Ze haatten het hier en wensten dat ze terug op hun eigen planeet Psychlo waren waar het blijkbaar gezelliger was. Het was duidelijk een oorlogsvolk in de ban van de Duisternis en er werd gelogen, gemanipuleerd en geslagen dat
het niet schoon meer was. De steden van nu zijn dan niet meer dan verlaten puinhopen, maar sommige plaatsen boden nog verrassingen. Zo paaien de in slavernij
gehouden mensen de hoofdpsychlo, Terl, met tonnen goud dat ze, jawel, in Fort
knox hebben gevonden. Netjes omgesmolten in staven en mooi opeengestapeld.
Uiteindelijk zijn, op eigen initiatief en aangevoerd door een leidende durf-al, een
hoop mensen ingewijd kunnen worden in de kennis van de Psychlos en veranderen
snel van neanderthalers in hoogleraren euclidische meetkunde en kennen ze een
hoop gebruiksaanwijzingen voor wapens en ruimteschepen uit het hoofd. Zo gaan
de mensen een gevecht aan met hun overheersers en uiteraard winnen ze en kunnen
ze nog een kernbom uit hun prehistorie op een of andere manier naar de planeet
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Psychlo ‘overstralen’ met bepaalde technologie en wordt die planeet vernietigd.
End of story. Het laatste is niet zo belangrijk naar mijn mening, maar wel het voorgaande.
Hoewel het de duurste film is die ooit gemaakt is en alles in huis heeft om een kaskraker van jewelste te worden werd hij door de filmcritici tot op het bot afgekraakt
en afgedaan als de flop van de eeuw (20ste of 21ste?). Reuze interessant, vindt je
niet? Het viel echt op hoe hard men er tegenaan ging. Het was niet zomaar even de
minpunten aanklikken. Nee, iedereen was het er, alle papegaaien nog aan toe, gloeiend over eens dat dit de Slechtste Film Ooit was en dat we daar allemaal nog jaren
later om zouden moeten lachen. Al wie dat niet doet kent er niets van en is eigenlijk
een dommerik. Zou het iets met het verhaaltje te maken hebben? Vergeet niet dat al
die hooggeëerde filmcritici (waarom wordt je eigenlijk ctiticus? Heb je nu echt niets
beters te doen dan iedereen te zeggen wat een goede en wat een slechte film is?) in
dienst staan van de media en dus van de elite. Wat zij willen dat er gezegd wordt zal
zo zijn. Hun slaafjes moeten het dan maar braaf in de wereld tot vervelens toe gaan
rondbazuinen. Natuurlijk wil niemand het belang van zulk verhaal erkennen en zeggen: ’Ja, dat zou bij ons op de één of andere manier ook wel eens zo kunnen zijn. ’
De bedoeling is dat de mensen vooral niet anders gaan denken en dat ze zeker geen
lastige vragen gaan stellen. Dus allemaal in koor: ’hahaha! Battlefield Earth. ’
(Moest je het nog niet door hebben maar Aarde is inderdaad één gigantisch slagveld
op dit moment. )
Zo zal niemand er dus wat achter gaan vermoeden en blijft het in het ergste geval
een slechte ontspanningsfilm.
Zo zijn de critici in het algemeen dus ook uiterst effectieve intrumenten om iedereen weeral ‘het juiste idee’ mee te geven. Het wordt eentonig. Want zij wéten het,
natuurlijk. Zij hebben ervoor gestudeerd en dus wie zijn jullie om dat in vraag te
trekken. De meeste filmcritici, net zoals muziekcritici, weten er eigenlijk de ballen
van af, maar ze doen heel arrogant van wel natuurlijk. Net als universiteitsprofessoren lopen ze erg hoog op met zichzelf en kijken ze een beetje neer op die domme
massa. Maar ze zijn een beetje bekend in tijdschrift Zut en weten dat de mensen
naar hen opkijken. Ze wanen zich erg intelligent als ze maar wat uit hun nek kletsen
en wanneer ze zeggen dat dit of dat niet goed is en de volgende keer beter kan. Wat
een pretentie, zeg! Ongelooflijk. Alsof die schoolmeesters ook maar iets snappen
van wat schrijvers of kunstenaars willen zeggen. Aan dat stadium zijn ze gewoon
nog lang niet toe, maar zij doen alsof ze het al allemaal hebben gezien. Aasgieren!
Het zijn net rechters die menen te mogen oordelen (want dat is wat ze constant
eigenlijk doen) over anderen en als een Romeinse keizer in de arena heel pompeus
met het duimpje beslist wie er mag blijven leven en wie er mag sterven. Zo zelfvoldaan en zo’n bel lucht uiteindelijk. En dat raaskalt maar raak en verkoopt ongezouten zijn meningkje aan hun volgelingen als de enige echte waarheid. Kritikus. Het
woord zegt het zelf al. Waarom heb jij eigenlijk kritiek op iets? Datgene wat je irriteert in anderen doe je zelf en op datgene wat je afkraakt ben je gewoon jaloers
omdat je het niet kan verkroppen dat jij op je 45e nog altijd in het puberale stadium
staat. Je zou beter ook eens iets doen dan de hele tijd te liggen zagen in de hoop dat
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de mensen dan zullen zeggen hoe intelligent je wel bent. Want uiteindelijk doe je het
daarvoor, natuurlijk. En als ze dan nog vanuit de juiste basishouding iets zouden
zeggen, maar dat is dus weldegelijk niet het geval. Het is het soort dat de liefde maar
iets voor hopeloze romantikussen vindt. Als je dat vindt, hoe kun je dan nog ooit
iets zinnigs zeggen? Wat doen jullie eigenlijk? De hele dag zitten jullie de negatieve
punten van iemands zware en goedbedoelende inspanningen te benadrukken, en
jullie verkeren in de waan dat jullie dat recht hebben en dat de aangevallene in kwestie blij mag zijn dat ze zo nog eens iets bij kunnen leren. Grappig. Jullie concentreren je op het negatieve omdat dat het enige is wat je kán zien. De waarheid, datgene
waar de films over gaan, snappen jullie toch niet. Maar jullie doen van wel natuurlijk.
Door het negatieve te benadrukken geef je jezelf bloot en erken je dat je gefrustreerd bent en het zo maar een uitweg laat vinden. Door het negatieve te benadrukken mis je totaal de point want je bent niet bezig te proberen te begrijpen wat ze je
willen zeggen. Je bent met het negatieve te benadrukken bezig omdat dat al is waar
je leven om draait maar de echte boodschap is te moeilijk voor je en dat besluit je
dan maar voor het gemak te negeren. En dat is hoedanook niet meer dan een interpretatie van de feiten. Vanuit je eigen onvermogen tot inzicht maak je er dan maar
wat van en denk je dat je nog intelligent bent ook. Het zijn parasieten die maar wat
meesurfen op het succes van anderen maar zelf nooit eens iets belangwekkends
doen of zeggen. Het is zo gemakkelijk om kritiek te hebben op de inspanningen
van iemand anders en maar meepapegaaien met de rest omdat dat nu eenmaal veilig
is kan ik ook hoor. Hoe wil je nu ooit wat karakter in je gezicht brengen? Groei eens
wat kop. En jullie maken er dan nog je beroep van. Tja, je wil nu eenmaal niet als
een dommerik afgedaan worden, zeker? Zo ben je wel. Onzeker to the bone, net als
ieder ander. En daarom wil je maar de hele tijd ‘goed over komen ‘ in de ogen van de
mensen die er ook niets van snappen. Je hebt ze nodig. Je voedt je aan hen. Wat een
cirkus. Moest je zelf echt gelukkig zijn, dan waardeer je als vanzelf alles en iedereen
en ben je dankbaar en geniet je en ga je je zeker niet liggen blindstaren op de (ingebeelde en beperkte) negatieve dingen. Je blijft positief omdat je weet dat dát werkt
en niets anders. Dat moet je allemaal kunnen natuurlijk. Als je echt gelukkig bent
dan ontdek je plots veel meer van het leven en valt er je veel meer op en wordt je nog
gelukkiger.
Kijk, onzeker zijn over jezelf is helemaal niet zo erg, hoor. Het is ok om een beetje
verlegen te zijn. Als je er maar niet je hele leven in blijft hangen en het op professionele wijze probeert weg te steken. En hoe kun je er iets aan doen? Door het in de
eerste plaats te erkennen en het niet zo erg te vinden. Want dat vindt ik dus wél
onnozel. Dat je dat altijd per sé weg wil stoppen en je erover schaamt. Dan wordt je
echt zo’n fake. ’Oeioei, als niemand maar ziet hoe onzeker en verlegen ik wel niet
ben. Als niemand maar merkt dat ik eigenlijk niets weet en maar de hele tijd gebakken lucht verkoop. ’ Zo stop je jezelf weg en ga je ironisch genoeg inderdaad prietpraat verkopen. En waar ben je dan mee bezig? Juist, dan ga je de hele tijd doen alsof
je hoogstintelligent bent en vanalle interessante en diepzinnige dingen te vertellen
hebt. Dan ga je het kritikusje uithangen, de alweter, maar eigenlijk val je door de
mand en weet je geen fluit als je zo doet. Oplossing: stop met je beroep van notoire
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zeurkous en doe in godsnaam iets nuttigs!
Met de academische wereld is het net hetzelfde. De hoogopgeleide klasse met hun
diplomaatjes aan de muur die als bewijs moeten dienen, spuien de hele dag niks
anders dan kul.
Zogenaamde hooggewaardeerde wetenschappers en psychologen doen alsof ze
een diep inzicht hebben in de menselijke psyche, maar al wat ze doen is datgene wat
ze zien heel diepzinnig verklaren als de ultieme reden voor menselijk gedrag. Ze zeggen eigenlijk dat het gevolg van iets de oorzaak is van iets. Vb. Waarom vecht de
mens? ‘Omdat dat in zijn natuur ligt en nu eenmaal zo is. ’ Dat is zoveel als niks zeggen en
gewoon de vraag op een wat ingewikkelde manier herhalen. Waarom is iemand
jaloers? ’Ha, dat komt omdat hij iets wil hebben wat een ander heeft. ’ Tja, zo kan ik er ook
wel een paar vinden. Dat is niet verklaren waarom iemand jaloers is maar het is datgene wat we al wisten gewoon opnieuw definiëren. Ze lossen niks op. Ze herhalen
enkel in andere bewoordingen. Ze gaan helemaal niet diep genoeg en daardoor missen ze een sluitende allesverklarende reden. Dat komt omdat ze totaal géén inzicht
hebben in de menselijke natuur. Ze gaan er gewoonweg niet van uit dat het leven
betekenisvol is ontworpen van meet af aan en daarom vermoeden ze ook in de verste verte geen werkelijke betekenis. Ze verwarren het ‘hoe’ met het ‘waarom’.
’Waardoor’ is nog altijd niet hetzelfde als ‘waarom’. Het is één grote zwendel, als je’t
mij vraagt.
Ik las onlangs een artikel in een tijdschrift over jaloezie. De psycholoog van dienst,
die volgens hemzelf een belangrijk man was in de VS omdat hij dikwijls met zijn
kop op de tv en in tijdschriften kwam, verklaarde allerlei onzin en was daarbij heel
zelfvoldaan. Het ging over het paargedrag tussen mannen en vrouwen. Wat hen
naar elkaar toe trekt en waarom ze ook weer scheiden. Wat hen drijft. Op een
bepaald moment stelt hij:
’De evolutie van het paren wijst erop dat mannen en vrouwen vooral met leden van hun eigen sexe
concurerren om de beste vader of moeder voor hun nageslacht. Mannen strijden in de eerste instantie ten koste van elkaar om een steeds grotere hoeveelheid middelen en hogere status, omdat daarmee
‘hogerekwaliteitsvrouwen’ (?) hun toegang tot hun ‘superieure’ (. . . ) eicellen zullen verlenen. Hun
‘instinct’ weet ook: hoe meer middelen (geld) ze hebben, hoe kleiner de kans dat ze die vrouw later
zullen kwijtraken aan een begerenswaardiger rivaal, en hoe beter ze haar sexueel kunnen controleren. Want dat willen mannen. Mannen willen sexuele controle over vrouwen, controle over hun
voortplantingsgedrag! Hun ‘instinct’ (what the fuck?) weet dat ze zonder middelen geen enkele
vrouw sexueel in de hand kunnen houden. Over de hele wereld wijzen cijfers uit dat vrouwen die
meer verdienen dan hun man twee keer zovaak een echtscheiding aanvragen. ’
En nu komt het:
’Dát drijft mannen ertoe wereldwijd macht te hebben over alle mogelijke bronnen van inkomsten. ’
Woeha! Blijkbaar is het een algemene academische wijsheid om te stellen dat datgene wat mensen drijft in het leven de verzekering van een sterk, mooi en gezond
nageslacht is. Over ego-tripperij gesproken. Dáár doet iedereen het dus voor en
dáár worden enorme strategieën voor uitgedokterd. Of je dat nu écht wil of niet
doet er niet toe want zij zeggen, indoctrinerend als vanouds, dat je het dáár voor
doet. (begrepen?) Hij stelt verder:
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’dus uiteindelijk zorgen de ‘voortplantingsstrategieën’ voor het patriarchaat waarin mannen elkaar
bekampen, en vrouwen wel degelijk onderdrukken. ’
Jeezzzzes! Dat is toch allemaal om regelrecht dood te vallen? Dus mannen willen
‘van nature uit’ (want daar gaat het toch om) vrouwen controleren, bezitten, om hun
nageslacht (toekomstige noodzakelijke werkers) te kunnen waarborgen. Vrouwen
worden dus niet meer dan als kweekbekkens afgeschilderd. Totzover niets nieuws
onder de zon. Zie je, dit zijn jullie hooggewaardeerde wijzen. Diegenen waarvan
iedereen blindelings aanneemt dat ze intelligenter zijn dan henzelf omdat ze nu
eenmaal een diploma hebben. Ze reduceren jullie tot onontwikkelde primaten waar
je bij staat en je hebt het niet door. Jullie hebben blijkbaar maar 1 ding voor ogen:
Voortplanting. Zij zeggen dat jullie niet meer zijn dan dat. Zulke ideeën worden dus
over de wereld verspreid en iedereen moet dat dan maar napapegaaien. Wel, ik ben
een man en het laatste wat ik wil doen is vrouwen controleren en onderdrukken,
laat staan dat ik zou gaan beginnen denken dat enkel geld en status mij een vrouw
zal kunnen verschaffen en dat ik enkel zou leven om een kind op de wereld te zetten
die een goeie kracht moet zijn om het Systeem later goed te dienen. Wat is dat voor
seutengedoe? Waar ben je dan mee bezig? Dat zouden ze mij wel graag doen geloven, dat begrijp ik wel.
Als een vrouw mij enkel zou willen om status en aanzien, macht en geld i. p. v. om
wat ik bén dan vliegt ze er meteen uit! Opgedonderd. Dat zijn geen vrouwen maar
bange afhankelijke meisjes. Hallo? Niet alle mannen hebben macht en status nodig
om zich man te voelen en niet alle vrouwen zoeken dat in een man omdat ze zogezegd niet zelf voor hun eigen geluk en veiligheid kunnen zorgen. Dat is wel een
heel eng beeld van de menselijke natuur schetsen hoor. Smijt nog maar eens een
theorie in de pan.
Het algemene beeld dat wordt opgehangen van mannen en vrouwen is dat ze elkaar
gebruiken uit pure overlevingsdrang en dat ze daar graag allerlei plannetjes en leugens en manipulaties voor bedenken en ze zijn er van overtuigd dat het gerechtvaardigd is, WANT : zo zit blijkbaar de menselijke natuur ineen! Dus het mag. Het is normaal. Er wordt gesteld dat dat allemaal teruggaat naar hun voorouders en dat het
allemaal genetisch bepaald is (‘het is nu eenmaal zo’). Van handelen vanuit echte
onvoorwaardelijke Liefde, datgene wat jullie ware natuur is, is totaal maar dan ook
totaal geen sprake. Dat bestaat niet. Volgens hen wordt er dus eigenlijk van nature
uit (datgene wat dus als Absoluut wordt beschouwd) enkel vanuit angst gehandeld.
Liefde is, volgens de heren, maar een neveneffectje van de natuur dat wordt aangewend
als men een partner (zekerheid) dreigt te verliezen. Een ‘strategie’ of zelfs uitvindsel
om die zekerheid te behouden want anders gaapt het zwarte gat. Hij verwart Liefde
met ‘slijmen’ en dus manipulatie en misleiding. Het is dus zover gekomen dat knappe koppen die alom worden bewonderd om hun ‘wijsheid’ Liefde reduceren tot een
uitvindsel, een inbeelding van de geest. Het is waar dat mannen en vrouwen elkaar
gebruiken omdat ze bang zijn. Ze hebben elkaar nodig. Ze noemen dat allemaal wel
gezellig ‘Liefde’ maar eigenlijk is het gewoon afhankelijkheid. Dus er worden strategieën uitgespeeld. Maar om dat nu allemaal ‘natuurlijk’ te gaan noemen gaat mij wat
te ver. En dat wil zeker nog altijd niet zeggen dat Liefde niet bestaat en ‘maar’ een
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uitvindsel zou zijn. Akkoord dat er veel vanuit angst vertrekt hier, maar toch zeker
niet alles. Er gebeuren ook goeie liefdevolle dingen in de wereld. Het zou maar erg
zijn als ALLES hier angst is.
Wat dus wel blijkt uit het onderzoek en zijn stellingen (en waar hij dus gelijk in
heeft) is iets wat ik al lang wist. Dat niet de liefde in jullie wereld maar angst en
machtsdrang de drijfveren zijn van vele mensen. Hij predikt de strijd. Hij verheerlijkt en rechtvaardigd manipulatie. Ze geloven blijkbaar in de wet van de jungle. De
wet van de sterkste. Daarom zeg ik dat die heren niet iets ‘verklaren’, maar gewoon
datgene wat ze zien wel opperbest ‘beschrijven’ maar ook meteen klakkeloos aannemen als ‘de waarheid’ over de menselijke natuur, het wezen of essentie. En dat kan
iedereen die geen enkel inzicht heeft in het leven. Daar is niets aan. Wat ze zeggen
komt hier op neer: ’Een mens voert voortplantingsstrategieën op leven en dood.
Waarom? Omdat hij zich wil voort planten. ’ Het is hetzelfde als zeggen: ‘Waarom
moordt een mens? Omdat hij iemand doodt!’. Of nog: Iemand die doodt IS in
wezen een moordenaar. Dat is gewoon niets zeggen. Ze zeggen: ‘er is een patriarchaat omdat. . . er een patriarchaat is. ’ Ongetwijfeld zal de goede dokter gelijk hebben als hij stelt dat er veel wordt gemanipuleerd en gelogen in de wereld. Tot daar ga
ik akkkoord. Maar hij stelt het zo voor alsof dát nu eenmaal de menselijke natuur is.
Een natuur die blijkbaar angst, controle over anderen, manipulatie en zwakheid in
het algemeen, is. Hij stelt er niks tegenover en dat komt eigenlijk gewoon neer op
professioneel geconditioneerd zagen en klagen. Achterklap bijna. Maar dat hoor ik
al genoeg bij de bakker om de hoek.
Ietwat geamuseerd gaat hij hierin volledig mee. Hij stelt niks in vraag, hij gaat er volledig mee akkoord, hij gaat helemaal niet dieper en hij vindt dat ook helemaal niet
allemaal een beetje raar. Ook hij gelooft dat het zo is. Hij stelt dus algemeen: “het IS
een strijd en het gaat erom de sterkste te zijn.“ Alleen zo kan je winnen. Als je meer
succes bij de vrouwen wil als kleine dikke man dan kan je nog maar één ding doen:
macht en status verwerven. Mannen zijn strijders, zoals het altijd al geweest is. We
leven in een patriarchaat en dat komt omdat mannen zich superieur opstellen om
zich voort te planten. Allez, zeg. Echt? Natuurlijk is dat zo! Goed gezien hoor, maar
dat wisten we al. Maar waardòòr komt dat dan? Waardòòr geloven mannen wereldwijd die onzin? Dáár gaat het om. Door de conditionering en overheersing. Door
de angst. Maar dat wordt niet gezegd. Daar schuilt het grote geheim wat niet mag
aangeraakt worden. Ik hoop dat je ziet wat voor onzin dit allemaal is. Alsof het daar,
om voortplantingsstrategieën, in wezen allemaal om draait. Alsof dát de ultieme
bevrediging geeft. Natuurlijk is voortplanting belangrijk, maar het leven draait om
meer dan alleen maar kindjes krijgen, hoor. En de soort voort zetten via manipulatie en controle over vrouwen en leugens vind ik maar niks. Natuurlijk is dat wel het
allerbelangrijkste voor een bepaalde groep waar jullie constant nieuwe werkers voor
moeten leveren. Tja.
Daarom, omdat zij zulke dingen zeggen, zijn zij geconditioneerd. Deze man is één
van de velen die dit als een algemeen aanvaardde waarheid beschouwen, anders zou
hij ook niet beroemd zijn als psycholoog.
Pas op! Deze heren geven les en zijn hooggerespecteerde universiteitsprofessoren.
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En wat er dus gebeurt is dat al die onzin over de wereld wordt verspreid door een
klasse die ‘opgeleid’ is. Hoe meer je zo’n dingen aanneemt en hoe meer je ze verspreid, hoe meer aanzien je van het Systeem krijgt. Zo werkt het. De ’gewone’ (nietgestudeerde) mens is te onzeker over zichzelf in deze wereld van macht en status en
valse kennis en erkent automatisch de dingen die de opgeleide klasse hen vertelt. Ze
stellen het niet in vraag. Waarom zouden ze? Zij weten het immers toch niet omdat
ze er niet voor gestudeerd hebben (al goed), dus wie zijn zij om te twijfelen aan dingen die algemeen aanvaard worden door mensen die er verstand van hebben? Mensen met titels waar je beleefd moet tegen zijn en ontzag voor moet hebben. Zo kunnen ze de wereld vanalles wijsmaken, want iedereen loopt te verdoofd rond.
Pas op! Die heren weten zelf ook niet beter en menen echt dat ze verlichte geesten
zijn. Hun diploma bewijst het immers. Doctorandus en Cum Laude. Dat zijn zij die
zich Cum Laude hebben gebrainwashed (zeer grondig). En ze willen dan ook niet
vanuit kwade wil de wereld een rad voor het oog draaien. Ze sproeien hun ‘kennis’
over de wereld omdat ze dat graag willen doen. Omdat ze overtuigd zijn van hun
gelijk. Voor dezelfde macht en status als waar ze het in hun leer over hebben waarschijnlijk. Misschien zelfs om vrouwen aan te trekken. Maar dat zal je hen nooit zo
open en bloot horen verkondigen denk ik. Ze zijn prima geïndoctrineerd. Net zoals
de media en de politici. Zo verspreiden die ideeën zich en zo wordt iedereen netjes
ingelicht over hoe de mens toch eigenlijk maar een beest is dat niet veel verschilt van
zijn neanderthalerige voorouders die enkel op macht en strijd en aanzien waren
belust. Alles is dus zogezegd allang genetisch bepaald. Dit moet aan de massa het
juiste idee geven en verklaren waarom het gerechtvaardigd is om je met zulke dingen bezig te houden. Dat het ok is. Het is nu eenmaal zo en er valt blijkbaar, volgens
de academici, niet veel meer aan te veranderen (zie je de conditionering?). Is dat niet
wat gewenst is? Elke dag het slagveld betreden om je een plaats te veroveren in deze
barre wereld en er op uit trekken om macht en status en zoveel mogelijk geld te verzamelen? Een bepaalde groep heeft dat heel graag. Maar dat is niet de menselijke
natuur maar wel de menselijke conditionering. Hun kerker. Kleine nuance. Dus als iedereen deze ideeën van de opgeleide klasse netjes kan overnemen en er in geloven, dan
zijn we vertrokken. Dus datgene wat iedereen al jaren doet wordt gewoon nog eens
extra in de verf gezet en bevestigd door de academici. Ze zeggen gewoon wat er
spijtig genoeg gebeurt en doen dan alsof ze met spectaculair nieuws afkomen die
hun titel moet verklaren. Ze bevestigen het enkel. Meer niet. Ze dragen niks bij en
ze verklaren niks en ze stellen niks in vraag (ze zullen dan zeggen dat ze geen filosofen of zoiets zijn). Zo houdt dat hele cirkus zichzelf dus in stand. Het is weer die
vicieuze cirkel waar iedereen als een hopeloze in rondtolt. En waarvoor doen de
professoren het? Zodanig dat een ander kan zeggen hoe ongelooflijk slim hij wel is?
Mooie boel. Dus doet zo voort, kinderen, want de heren zeggen dat het uw natuur
is. En als je dat gelooft dan is het ook zo voor je en ga je daar inderdaad al je handelingen op baseren. Moordt en brandt er dus maar lekker verder op los.
Met geschiedenis is het net hetzelfde. Het volledige verhaal wordt verre van verteld.
In de plaats daarvan krijg je een compleet verdraaid beeld dat moet aangeven hoe de
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menselijke soort zich heeft ontwikkeld tot de ‘machtige beschaving’ die jullie nu zijn.
Gevangenis-propaganda. De geschiedenis van de gevangenis. Maar de belangrijkste
dingen die nochtans veel zouden verklaren, zijn natuurlijk weggelaten. De originele
bouwplannen en eventuele ontsnappingsroutes zijn jullie uiteraard onthouden.
Jullie moeten zo het idee krijgen dat jullie nu al veel verder staan dan toen. Wat niet
gelogen is want jullie zijn meesters geworden in het ontginnen van een planeet.
Maar wat vertel je daarmee? De gevangenen zijn ondertussen meester-mandenvlechters geworden. Big deal. Op de schoolbanken heeft de geschiedenis zich altijd
gekenmerkt door strijd en bloedvergieten en het wordt gesteld dat dat nu eenmaal
de menselijke natuur is. Dit moet zogezegd veel verklaren. Daarom zijn concurrentie en manipulatie en oorlogsvoering heel normaal. Zie je, alles wordt zo nooit eens
in vraag gesteld omdat de voorouders ook zo deden, dus. . . . Dus wat? De Amerikaanse zangeres Jewel stelt: ’What we call human nature is in fact human habit. ’ Dat
klopt. Jullie verwarren je stoute gewoontes met je échte natuur en dat is een grove
fout omdat het alles op de verkeerde uitgangspunten baseerd. Het is gewoon niet
goed genoeg voor de familie van het Licht. Al die oorlogsvoering wordt aangenomen als een natuurlijk menselijk trekje. Een karakterfout die die smerige daden
moet verantwoorden. Dit noemt men conditionering van de bovenste plank. Gelatenheid en indoctrinatie. Het tegenovergestelde van een wakkere kritische geest. Zo
zal je alles maar aannemen en het spelletje meespelen en blijven spelen en een monster worden.
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12. ATLANTIS, ZWARTE MAGIE &
HET LUCIFERSYNDROOM
Ball of the Vampires
Het spijt me, maar ik ben een beetje uitgewijd denk ik. Ik had het over de Anunnaki
en Lucifer en hun kornuitenstreken op de Aarde.
De Atlantis-beschaving was verdergevorderd dan de huidige beschaving. Dat kan
ook niet anders omdat het een veel grotere periode beslaat dan de ontwikkelde huidige technologische kennis, die al bij al pas goed op het einde van de 19de eeuw
werd geïntroduceerd. In zekere zin is Atlantis nooit opgehouden te bestaan. Het
beslaat een enorme periode waarin er zich vele Aardveranderingen voorgedaan
hebben waarna alles weer terug opnieuw moest beginnen. Je zou dus kunnen stellen
dat alles na de vorige ondergang opnieuw is begonnen en de huidige wereld is, als je
het vanuit een ruimer perspectief beziet, gewoon een logische verderzetting. Maar
als je de geschiedenis niet kent (omdat ze doelbewust verzwegen wordt) denk je
natuurlijk dat deze beschaving het allergrootste is wat de mensheid ooit heeft
voortgebracht. Daarom zijn jullie er ook zo trots op en vinden jullie dat alles min of
meer prima is. Jullie zijn eigenlijk nog kinderen die trots zijn dat ze hun eerste
woordjes al kunnen schrijven en ervan overtuigd zijn dat daarmee de kous af is.
De eerste beschrijving die jullie kennnen van Atlantis is die van Plato, de Griekse
wijsgeer, leerling van Socrates. In twee van zijn laatste boeken, de Kritias en de
Timaios schetst hij het verhaal in het kort. Hierin vertelt hij hoe Solon, de grote wetgever der Atheners, toen die een reis maakte naar de Egyptische stad Saïs, ingelicht
werd door een Egyptische priester. Deze zegt dat zij veel meer van de geschiedenis
van de wereld weten dan de Grieken:
‘Ach, Solon. Wat zijn jullie toch nog kinderen. Om te beginnen herinnert ge U maar één
zondvloed,terwijl er daarvoor al zovelen zijn geweest, en voorts weet ge niet dat gij en de
hele gemeenschap waarin ge nu woont afstamt van het weinige zaad dat toen nog over
was. Ge weet die dingen niet, omdat de overlevenden vele generaties lang stierven zonder
iets op schrift te hebben kunnen stellen. ’
Uit Plato’s beschrijving blijkt dat er vroeger een groot eilandcontinent lag in het
midden van wat we nu de Atlantis-che Oceaan noemen. Nog straffer was ook dat uit
de tekst (350 vC. ) blijkt dat de Egyptenaren toen al op z’n minst van Amerika hadden gehoord. Er staat expliciet te lezen: ’het gehele tegenoverliggende continent dat die oceaan
omsloot ’. Zelfs als je twijfelt aan Atlantis dan is wat hier staat op z’n minst toch
opzienbarend en het bewijst onomstotelijk dat er, lang voor Colombus in 1492
Amerika ontdekte, contacten waren tussen de Oude en de Nieuwe wereld, want hoe
wisten de Egyptenaren anders dat er een continent lag aan de overzijde van de
Atlantische Oceaan? Verder schrijft Plato:
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‘Op een eiland, Atlantis, bestond een machtig en indrukwekkend verbond van Koningen die heersten over het hele eiland en over nog veel meer eilanden en delen van het vasteland. In het gebied aan deze kant van de zeeëngte voerden zij bovendien nog de heer
schappij over Libië tot aan Egypte en over Europa tot aan Tyrrhenië (Toscanië). ’
Nog verder lees je:
‘later waren er ongekende Aardbevingen en overstromingen en toen kwam het afgrijselijke etmaal waarin al uw strijders (Atheners)ineens door de Aarde zijn verzwolgen.
Ook het eiland Atlantis is door de zee opgeslokt en verdwenen. Daarom is de zee daar
nu ook ontoegankelijk. Er ligt een geweldige hoop modder in de weg. Die wierp het
eiland op toen het verzonk. ’
Veel mensen die overtuigd zijn van het bestaan van de Atlantische beschaving hebben er ook allerlei fantasiebeelden over die toch niet echt de waarheid recht aan
doen. Het is veel van Atlantis hier en Atlantis daar en hoe prachtig en spiritueel dat
allemaal moet geweest zijn, maar de waarheid is dat de illusie waar de wereld nu inzit
minder is tegen de illusie waar ze toen inzaten. Anders zou het ook nooit ten onder
zijn gegaan.
Sinds de Anunnaki hier al 450. 000 jaar de plak zwaaien zijn er vele vele beschavingen ontstaan en weer ten onder gegaan in die periode en ze allemaal beschrijven zou
wat van het goede teveel zijn. Jullie vinden de Soemerische beschaving al zo lang
geleden, maar Atlantis, de naam die doet dromen, was nog veel langer geleden.
Toch wordt het in hogere sferen algemeen gezien als de recente Aardgeschiedenis.
Tegenover miljarden jaren van evolutie in deze cyclus is een paar tienduizend jaar
niets. Vanaf dan tot nu kan je pas echt spreken over de ‘eindfase’.
Uiteraard was Atlantis opgebouwd door de Anunnaki, aangezien Aarde hun project
is. Er waren grote techno-steden met kerncentrales, onderzoekscentra op het
gebied van genetische manipulatie (de specialiteit van de Anunnaki), nauwe samenwerking met buitenaardsen, vliegende schotels, kolonies op de twee manen (waarvan er één ontploft is) die dienden als tussenstopplaatsen voor interplanetair reizen,
dit en nog veel meer hadden ze allemaal. Toch leefden de meeste mensen er volledig
onbewust van zichzelf en fungeerden, nog meer dan nu, als een soort robots die
moesten werken en onderzoek deden. Ook waren er ‘automatons’, een genetische
combinatie van half mens/half automaat die meestal fungeerden als proefpersonen en werkers. Zie Blade Runner. Menselijke geboorten gebeurden meestal via
kunstmatige bevruchting en niet meer op de gewone manier. Helder en verlicht
denken was heel ver te zoeken en dat kwam uiteraard door de psychische overheersing van de macht. Toch waren er ook grote groepen van mensen, net zoals nu, die
zich organiseerden en die volledig gewijd waren aan de spirituele leringen door te
geven van het Licht. Zoals de Priesters en Priesteressen van de Tempels van Melchisedek die er nu, in bepaalde kringen, om bekend staan dat ze in Atlantis de hogere
spirituele kennis verspreiden. Jezus Christus vb studeerde samen met de leden van

403

1

de Orde van Melchisedek voordat hij rond zijn twintigste in de Egyptische piramides (Sirische kennis) geïnitieerd werd.
Het is belangrijk om even voor ogen te houden dat de familie van Duisternis wel de
meeste tijd de controle over Aarde heeft, maar niet ononderbroken. De geschiedenis wordt gekenmerkt door opkomst en verval. Er zijn ook periodes van rust en
vrede ingelast in het spel waarin verlichte beschavingen, meestal gedurende een veel
kortere periode in verhouding tot de overheersers, ’carte blanche’ krijgen en hier
een aantal aanwijzingen en leringen achterlaten. De Griekse beschaving was vb zo’n
beschaving. Daar waar kunst, schoonheid, waarheid en 6D sacrale geometrie centraal stonden. De korte periode in Athene van 800vC. tot ongveer 400vC. , was een
fase die volgde op duizenden jaren van oorlogsvoeren en vechten in het Middellandse zee-gebied. Eindelijk uitgeput door eindeloze worstellingen, bereikten de
stadsstaten van de Atheense Liga voor korte duur een cultuur die helemaal was
gewijd aan artistieke schoonheid, persoonlijke vrijheid en harmonie. De Griekse
cultuur werd verspreid door Alexander de Grote, en vervolgens werd ze deel van de
culturele grondslag van het Romeinse Rijk. Wat een prima infiltratie in het machtscentrum was overigens. De Grieken lieten een nieuwe culturele vorm zien, die het
ideale model zou kunnen zijn voor het stadsleven in het komende Watermantijdperk. Het model dat trouwens rechtstreeks afkomstig is van de Pleiaden en Sirius en
je een beeld geeft van hoe het er daar ongeveer uitziet. Dit hele briljante idee ging
verloren met de val van het Romeinse Rijk in de vijfde eeuw nC.
De geschiedenis wordt altijd gekenmerkt door opkomst en verval om de zaken een
beetje in evenwicht te laten houden, want anders zou er alleen maar stagnatie zijn in
duisternis, en dat is nu ook weer niet de bedoeling. Dus op een bepaald moment had je
na weer eens een groot cataclysme in Atlantis, de opkomst van een vredevolle verlichte
beschaving, geleid door de spirituele priesters en priesteressen van de Orde van Melchisedek. Ze hadden al een zeker peil bereikt in de beschaving, totdat de Anunnaki en
Lucifer weer kwamen aanzetten en ze de bevolking manipuleerden met het beloven
van ongelimiteerde macht en superieure technologische kennis. De verlichte Atlantiërs
hadden hun truken direct door en moesten er niet van weten. Anderen waren lichgeloviger en verwelkomden hen. Van dan af waren er duidelijk in de daaropvolgende
10.000 jaar 2 bevolkingsgroepen. De ene was spiritueel verlicht en bleef daar dan ook
trouw aan, en de andere groep was een vogel voor de kat en bouwde de hoogtechnologische Atlantische beschaving op. Wisten zij veel wat voor doel het diende. Ze verkeerden mee in de waan dat ze een technologisch superieur en machtig ras waren. Net zoals
nu. De Tempels van Melchisedek werden in grote mate door de overheersende indringers geïnfiltreerd en zo veranderden niet alle maar toch vele priesters van mening en
verloren hun zo kostbare spirituele integriteit en werden mee corrupt en machtsgeil.
Duisternis groeide en er vormde zich een groep die zich concentreerde op de ontwikkeling van Psychische krachten, zwarte magie, en die de Donkere Broederschap
heette, geleid door de Anunnaki en in de eerste plaats Lucifer.
Voordien werden de Atlantiërs door de priesters eerst spiritueel getraind zodat ze
het juiste uitgangspunt hadden als ze de kunsten van magie en alchemie in de praktijk wilden brengen. Het is geen speelgoed en als je niet integer gebruik maakt van
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macht, dan kan je je wel eens pijn doen. Zie maar naar jullie beschaving, waar zwarte
magie volop in de geheime genootschappen gepraktiseerd wordt en eigenlijk alomtegenwoordig is. Maar uiteindelijk brokkelde het spirituele protocol af en het
onderricht in de psychische kracht en zwarte magie raakte wijdverbreid en het
begon Atlantis te overheersen.
Lucifer was altijd onzichtbaar voor de mensen, maar in het verborgene had hij een
heel machtige invloed. Hij kon op elk gewenst moment gebruik maken van de lichamen van de leden van de Donkere Broederschap, wat hij volledig beheerste, en kon
met hen of door hen met andere Atlantiërs communiceren. Dit was zijn vaak
gebruikt middel om de mensen te bereiken en zijn doel was bij de Atlantiërs hun
vertrouwen in de krachten van het Licht, die volgens hem de planeet en het Zonnestelsel begeerden, af te breken.
Het is van het allergrootste belang voor jullie nu dat je beseft dat je kan ‘bezeten’
worden. Je zal denken: ’ ja, dat kan wel. Daar heb ik eens een film over gezien. ’
Besef dat het niet iets is dat bij andere mensen, ver weg in filmland, gebeurt. De
meeste mensen op Aarde nu zijn bezeten. Ze worden gemanipuleerd en vooral zonder dat ze het zelf weten. Gewone mensen, dagdagelijks. Het feit dat iedereen een
vrij banaal leven leidt en de wereld elke dag een stukje mee over de afgrond duwen,
gewoon omdat ze ‘hun job doen’ om eten te kunnen kopen, wijst erop dat de meeste mensen geleid en geleefd worden. Schokkend? Ik hoop het echt. Het is het aloude principe: als je niet zelf volledig 100% elke dag doet wat je hart je ingeeft en bang
bent om te leven, dan wordt je geleefd. Dan geef je compleet vrijwillig je macht
weg. Je creeërt letterlijk een doorgang waarlangs duistere machten, die in de lagere
astrale rijken van bepaalde dimensies heersen over de Aarde, je persoontje kunnen
binnendringen. Je geeft ze Carte Blanche. Dat is wat ze willen want ze hebben je
lichaam en je energie nodig. Het zijn verdoolde zielen die parasiteren en altijd een
gastheer nodig hebben. Als je bang bent en geïndoctrineerd en geconditioneerd to
the bone bent, zeg je letterlijk: ’ kom maar binnen jongens. In ruil voor wat geld en
wat macht doe ik alles wat je wil. ’ Dat hoef je ze geen twee keer te zeggen en zo zuigen ze dag in dag uit al je energie uit je lijf. Ze regeren over je verstand en bepalen
dat je vanuit je bange ego leeft. Je hebt je met hun bewustzijn (dat heel laag is) geïdentificeerd en bent ermee samengesmolten en zonder dat je het door hebt ben je jarenlang, levens-lang zelfs, een verlengstuk van deze Duistere Heren. Ze kunnen je in je
hoofd prenten wat ze maar willen, je weet niet beter dus je gelooft het toch. En ze
kunnen je zo elke kant laten opdraven die ze maar wensen om hun plannen uit te
voeren. Je bent een golem, net zoals Hitler dat was. Pas op,ik zit hier niet een potje te
schelden op jou, hé! Ik meen het. Het is wat het is.
Duistere wezens verkeren in de Lucifer-en Anunnaki-waanzin en zijn compleet vergeten dat ze zelf ongelimiteerde energie kunnen putten uit hun eigen wezen, zonder daar ooit iemand voor nodig te hebben. Daarom, een mens moet toch van iets
leven, moeten ze het op een ander gaan zoeken. Ze hebben een levensbron nodig.
En als jij zegt: ’ Prima, ik ben toch niets waard. ’, dan geef je je eigen energie (die je
ook kan aanwenden om jezelf en de wereld beter te maken) gewoon vrijwillig weg.
Je wordt leeggezogen en algauw mis je de kracht om er verder tegen in opstand te
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komen. Je raakt nog geconditioneerder dan je al bent en daarom slef je elke dag naar
hetzelfde kantoortje. Je beschikt niet meer over helder verstand en klets er zomaar
wat uit in de hoop dat men je dan een interessant mens vind. Een interessant gevál,
dat ben je, ja! Je kent jezelf niet omdat je de bron mist en gist er maar wat op los.
Gebrek aan goddelijke energie tast ook je immuniteitssysteem aan en daarom wordt
je veel ziek. Dat houdt die hele farmaceutische wereld dan ook nog eens in stand.
Sorry dat ik het je zo moet vertellen, maar jullie zijn je met je lichamen gaan identificeren uit gebrek aan inzicht. Jullie dienen uitsluitend nog als voertuigen voor parasitaire duistere wezens wiens doel het is om het Licht uit te doen omdat ze denken dat
dat niet te vertrouwen is. Wezens die geen zier geven om jullie. Ze hebben niet de
energie om te weten wat het is om ergens om te geven. Jullie worden uitgeknepen
als een citroentje. Letterlijk. Dat en enkel dát is de reden waarom jullie lichamelijk
verouderen (wat echt niet natuurlijk is). De levensenergie trekt weg, en je gezicht
wordt grauwer en verrimpelder. Je leidt aan allerlei ziektes, gaat moeilijker de trap
op, je ogen gaan drastisch achteruit en op een goeie dag ben je helemaal leeggeknepen en zegt je lichaam moe en getergd: ’Adios. ’ En dan sterf je. Althans je lichaam.
Hoe kan het ook anders? Jouw wagen heeft toch ook benzine nodig om te kunnen
bollen? En dan nemen de parasieten gewoon een ander lichaam. Een ander citroentje. Je kinderen misschien. Jullie weten hier niets van, jullie zijn zo gelaten geworden
en jullie verzekeren elkaar ervan dat dát de natuur is en dat het nu eenmaal niet
anders kan. Van conditionering gesproken. Of dat god het beslist. Ja ja, hij beslist er
zeker over, maar god is niet degene die je denkt dat hij is.
Als je niet meer geïnteresseerd bent in het leven is het leven ook niet meer geïnteresseerd in jou. Dan ga je heel nalatig leven en ga je je niet meer verzorgen en leven voor
je groei en ontwikkeling, wat nochtans je enige taak is hier. Ook je voedsel, dat wat je
eet, interesseert je dan niet meer. Nochtans is het zo belangrijk. Als voedsel wordt
verteert laat het afvalstoffen of resten achter in ons lichaam. Die afvalstoffen zijn
ofwel zuur òf basisch van aard, afhankelijk van het voedsel. Als het basisch is kan het
snel en met weinig energie door ons lichaam afgescheiden worden. Als ze echter
zuur zijn zijn ze voor het bloed moeilijk te verwijderen en worden ze als vaste stoffen
in onze organen opgeslagen. Het zijn kristalvormen met een lage trilling die allerlei
blokkades teweegbrengen in het trillingsniveau van onze cellen. Hoe meer er wordt
opgeslagen hoe meer het orgaan of weefsel verzuurt. De energetische trilling is dan
erg laag. Nu is het zo dat alles wat een hoge zuurtegraad bereikt (zoals een lichaam
dat sterft en waardoor de cellen ervan onmiddellijk hun vibratie verliezen) een teken
is.
Als de cellen van iets in je lichaam een bepaald (laag) trillingsniveau hebben bereikt
dan is dat een teken voor microben, bacteriën, virussen en schimmels om af te
komen en het dode weefsel te ontbinden. Dat is nu eenmaal hun taak. Dus als je als
gevolg van jarenlang verschrikkelijk eten (je geeft toch niet om je gezondheid, dus...)
met organen zit met een hoge zuurtegraad dan wordt dat op den duur ontbonden
door die microben en parasieten. Dat is de reden van verschrikkelijke ziektes zoals
kanker, aids, artritis, hartziekten. . . Dit is wat je overal om je heen ziet gebeuren.
Mensen waar je van houdt vallen voor je ogen uit elkaar. Jullie staan erbij en kijken
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ernaar en denken dat je er niets aan kan doen. Dit is jullie werkelijkheid. Een horrorfilm. The fall of the House of Usher. Jullie denken heel naïef dat dat allemaal toevallig is
maar dat is erg kinderachtig om te denken. Je bepaald het allemaal zelf. Wil je zwaar
(meestal lekker) voedsel eten dat zure afvalstoffen achterlaat, zoals vlees, gebak,
koffie, alcohol, suikers, allerlei instant consumptierommel, dan ontbindt je jezelf en
bent er dan nog verbaasd over ook. Basische voedingsmiddelen zijn groener, verser,
levendiger, zoals verse biologische groenten, bladgroenten, kiemen, groente-en
vruchtesappen, avocado’s, tomaten enz. . . je kent het wel. Alles wat gezond is. Deze
brengen je in een hoogenergetische toestand.
Jullie stouwen je maar vol met rommel omdat het ‘lekker’ is, maar die geen enkele
voedingswaarde hebben en je energiepeil drastisch verlaagt i. p. v. verhoogt. Jullie
zijn net klein kinderen die niet een beetje discipline op kunnen brengen. Het meeste
voedel in de wereld is verschrikkelijk giftig en zit van onder tot boven onder de
bewaarmiddelen. Maar dat kan jullie niet schelen want jullie leven is al ellendig
genoeg en dat beetje lekkere troost mag je toch nog wel hebben, vinden jullie. Och
arme, toch. Sukkeltjes.
Als jij niet wil leven omdat je denkt dat het leven toch te saai is en het niets voor jou
in petto heeft, dan werpen die uiterst beperkende gedachten ook blokkades op in je
energetisch lichaam. Je geeft zo stuk voor stuk delen van je leven, van je lichaam op.
Je doet uitverkoop. Eerst in je hoofd, daarna in je lichaam. Die gedachten zijn als
bordjes die een bepaald gebied afbakenen. Geen doorgang! Dat gebied trilt energetisch daardoor ook op een lage frequentie en is klaar voor ontbinding. Dat trekt
allerlei parasieten en schimmels aan en die beginnen je op te smullen. Njamnjam. Je
hebt ze zelf in het leven geroepen omwille van wat je gelooft en ze er de toestemming voor gegeven. Alleen weet je dat niet en schuift het maar op de ouderdom, de
natuur. Zo krijg je het akelige gevoel dat je een speelbal bent van krachten die buiten
je bestaan. Wat de angst en onzekerheid alleen maar bevorderd. Zulke parasieten en
schimmels kunnen enorme verwoestingen aanbrengen. Als je gedetailleerde foto’s
bekijkt van die super micro-beestjes slaat de schrik je om het hart. Ze zien er uit als
verschrikkelijke monsters die lelijk huis houden in je lichaam en vreten nietsontziend alles op. Ook je hersenen. Er is nog maar erg weinig over bekend en wetenschappers zijn nog maar net begonnen aan onderzoek hiernaar en gruwelen bij hun
ontdekkingen waarvan ze niet wisten dat het parasieten zijn die zoveel horror in een
mens veroorzaken. Dat weten ze nu, maar het is hen een raadsel hoé het komt. Ook
zij gaan ervan uit dat de parasieten willekeurig onschuldige mensen uitkiezen om in
te feesten. Nogmaals: Jij bent het door je gedachten over je leven die die akeligheid
in je leven roept. Doe dat niet meer of je zal pijn hebben. Je zal afzien en als je foto’s
ziet van mensen die hiervan slachtoffer zijn geworden is de kans groot dat je niet
meer in slaap geraakt. Toch is er ook goed nieuws. Ook al zit je nu in zo’n situatie,
dan nog kan alles omgekeerd worden door je gedachten over iets te veranderen.
Energie is de sleutel. Als je wel geïnteresseerd bent in je leven en groei, dan blijf je
bewegen en is het tegenovergestelde van al die ellende het gevolg. Het is dus simpel:
Ofwel bewegen, ofwel opgegeten worden en wegrotten. Verantwoordelijk leven of
niet.
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Dus als je niet echt gelukkig bent, als je je niet al te goed voelt en je sleept je door het
leven of je baant je met veel lawaai en geboks een weg naar de macht, of je weet van
geen hout pijlen snijden en de informatie in dit boek is nieuw voor je, dan kan je er
donder op zeggen dat je een grijs gezicht in de massa bent die gebruikt en uitgezogen wordt door de lagere astrale dimensies. Sad but true. Je kunt zeggen: ’ Gast, ik
wordt niet uitgezogen! Ik geloof er niks van! Wie denk je wel dat je bent?’ Stop met
jezelf te beledigen! Het feit dat je je per sé wil verantwoorden of verontwaardigd en
kwaad reageert, wil zeggen dat het wel zo is. Je zou het liever niet zien natuurlijk,
maar vergeet niet dat je al jaren en jaren geïndoctrineerd rondloopt en dat je op
automatische piloot staat. Je bent hier geboren, in godsnaam. In deze wereld en nergens anders. Je ego regeert, weet je nog? Die ontkent liever, omdat ie (jij) dan kan
blijven zitten in z’n gemakkelijke fauteuill en niets moet doen aan de wereld. Als je
niet zou leven vanuit je ego, zou je niet vanuit angst leven, en dan zou alles duidelijk
zijn, maar dan heb je ook weer geen probleem en zou je je ook niet kwaad maken of
verontwaardigd zijn. Dan betwijfel ik ook of je dit boek zou lezen, want dan weet je
er sowieso al meer van. Tenzij je het natuurlijk zou lezen om je kennis hierover te
verscherpen, dat kan ook.
Als je zegt dat jij er niet bij hoort klopt dat niet helemaal volgens mij want jullie
levensstijl is er toch naar? Jullie laten je leven leiden door de overheden en regeringen, betalen belastingen omdat het moet (je hebt jezelf als overlevingsmechanisme
wijsgemaakt dat dat goed is voor het geheel), je ziet naar tv en het nieuws, werkt voor
een baas die je zegt wat je moet doen, knikt ja tegen de politie, houdt je gedeisd, durft
weinig, vergiftigd je lichaam met slecht voedsel en drank, kent het antwoord niet op
eenvoudige essentiële levensvragen, gaat naar school en knikt daar braaf ja, je lacht
wanneer je even serieus moet zijn, en je bent serieus op momenten dat je geacht
wordt om te gieren en brullen, bent neurotisch en verlegen, neemt alles verkeerd op,
enz. . kortom je doet allemaal dingen tegen je goesting omdat je zegt dat je niet altijd
je zin kan doen in het leven. Tiens. Zo te zien is er dan blijkbaar toch iets in je dat je
dingen doet doen die niet kloppen, anders zou je dat niet zeggen.
Als je ervan overtuigd bent dat je na x-aantal jaren hier zal sterven, dan wordt je
leeggezogen, want dan mis je de helderheid en energie die ervoor nodig is om er
anders over te denken en een grootsere werkelijkheid voor je te scheppen. Als je zo
denkt maak je mee deel uit van de Duisternis, ook al zou je liever willen denken dat
dat niet zo is. Jullie vormen allemaal de duisternis mee op Aarde en het is wel al te
gemakkelijk om te zeggen dat Lucifer of de Anunnaki of andere dimensies de duisternis vormen. Jullie doen mee dus jullie zijn er mee verantwoordelijk voor.
Aangezien er zo te zien vele miljarden mensen op de Aarde de weg kwijt zijn kan je
je wel voorstellen hoezeer er gebruikt en gezogen wordt. Ein grosse suck-fest.
De Anunnaki zijn erg geïnteresseerd in de machtige en belangrijke personen op
Aarde, zoals presidenten en pausen maar ook vb die academici van daarnet, mensen
die denken dat ze heel belangrijk zijn en die veel invloed hebben, omdat ze (de
Anunnaki) in dat geval grootse plannen kunnen activeren die velen van jullie beïnvloeden. Wat vond je van het Clinton-Lewinsky schandaal? Zo’n dingen worden
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heel zorgvuldig in elkaar gezet en het is dan ook niet te verwonderen dat Clinton,
die sowieso al in de ban is van. . . , gebruikt wordt door zijn duistere kant, de duistere astrale dimensies, om een hele show ineen te zetten. Een show waar iedereen dan
aan verslaafd geraakt en heel die onzin tot op de dag volgt. ’Wie had er gelijk?
Mocht het of net niet? Moet hij afgezet worden of niet? Is Lewinsky een hoer of
niet?’ enz. . enz. . . Eindeloos. Zo is niet alleen Bill in de ban maar ook meteen de
halve wereldbevolking. En dat brengt dan ook nog eens allemaal een lieve duit op.
Jullie leven is zo ontzettend saai geworden dat je die dingen nodig hebt. Zo heb je wat
om over te praten op het werk.
Met de presidentsverkiezingen van 2000 in Amerika net hetzelfde. Denk je nu echt,
met het voorgaande in gedachte, dat al niet lang op voorhand vaststaat wie de volgende president zal zijn? De Anunnaki zijn de baas over hun bedrijf, dus zij kiezen
logischerwijze ook de onderdirecteur die het bedrijf mee moet runnen.
Vergeet niet dat Gore eigenlijk met een meerderheid heeft gewonnen en dat het
Amerikaanse volk hem heeft gekozen. Maar o toevallig gaat er net vanalles fout in
Florida, waar ook, o toevallig, de broer van George W. Bush senator is. Niemand
gelooft ook maar voor één minuut dat het er eerlijk aan toe is gegaan, maar who cares?
Vanuit het Skull & Bones-genootschap, waar papa Bush enorme invloed heeft, werd
waarschijnlijk bepaald dat Dubja President zou worden en tien tegen één is het de
uitvoering van een lang op voorhand ontwikkeld plan. Verkiezingen of geen verkiezingen.
Maar en passant, omdat nu elke kans goed is om zoveel mogelijk volk in de ban te
houden, werd er maar weer eens een media-spektakel van gemaakt. Bush of Gore,
wie o wie zal het worden? Spanning ten top want iedereen ligt er blijkbaar wakker
van. Als je de berichtgeving op CNN zag bleek dat die de hele godganse dag, dag na
dag, over hetzelfde onderwerp leuteren tot zelfs hùn eeuwige smile aan geloofwaardigheid begint in te boeten: ’Wat is er mis gegaan in Florida?’ Je zou er zowaar niet goed
van worden. Wereldwijd volgde de verslaggeving de gebeurtenissen op de voet en
de reporters ter plaatse verschijnen op de buis in een opperste staat van opwinding.
Sex is er niets tegen. Alsof het het belangrijkste is wat er in jullie leven gebeurt. Zo
hangt iedereen weeral voor de buis en met zijn neus in de krant i. p. v. iets anders te
doen. En daardoor hebben ze jullie. Vinden jullie dat nu zo interessant? Ik vind er
geen bal aan eerlijk gezegd.
Religies en broederschappen zijn eigenlijk ook gigantische en zeer effectief ontworpen zuigapparaten die uit zijn op je ziel, want hoedanook geef je in de kerk je macht
weg door te zeggen dat je gelooft in God, in Jezus, maar niet in jezelf. In de kerk
gaat het erom om God bij je te houden want anders ben je verloren en dikwijls vraag
je je af waarom God je in de steek heeft gelaten. Zulke zaken bewijzen duidelijk dat
je afhankelijk bent van iets dat buiten je bestaat en dat is niet zo best. In de geheime
genootschappen, worden vele magische riten uitgevoerd en bepaalde krachten aangeroepen waarvan men denkt dat het hogere energieën zijn, maar in werkelijkheid
creeëren ze zo een vrije doorgang voor machtige lagere Duistere energieën, wezens.
In de genootschappen weet men eigenlijk heel erg weinig van wat er aan de hand is
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en als ze een geest aanroepen en die manifesteert zich dan denken ze heel naïef dat
ze met de juiste dingen bezig zijn. Gewoon omdat er iets beweegt. Dat is de grote
illusie. Je moet wel weten wat je aanroept en niet zomaar blindelings alles geloven.
Ze denken dat, als ze met spiritituele dingen bezig zijn ze dan op het juiste spoor zitten, maar hola pola! Alles is spiritueel dus dat wil niks zeggen. Je moet wel weten dat
er lagere en hogere bewustzijnsvormen in het leven zijn. Heldere en minder heldere. En aangezien er heel machtige personen huizen in die genootschappen en ridderordes die zich met graagte laten ‘inspireren’ om hun taak uit te oefenen, zeggen ze
eigenlijk door dat te doen tegen de Duistere Heren: ’Doe maar. Gebruik mij maar.
Ik sta tot Uw dienst, mijn God. Ik ben uw dienaar. ’ Ze weten gewoon echt niet wat
ze nu juist doen en wie ze voor de Waarheid aanzien en binnenhalen en daardoor
kunnen de Anunnaki hen gebruiken. Daarom vroeg ik je ook een paar honderd
bladzijden geleden om het Mithras-verhaal te onthouden dat ik je vertelde. Mithras,
of ook Lucifer, die werd aangeroepen ten tijde van de Romeinen om hen kracht te
geven voor de strijd en nu dus nog steeds een grote aanhang heeft in de sektes en
ordes.
M. a. w. ze ‘geven zich er aan over’ en worden zo een verlengstuk van die duistere
krachten. Onthoudt dat alles in het bestaan pure energie is. Dat is het spul dat alles
vorm geeft. Alles is energetisch met elkaar verbonden. Er is geen enkel hiaat, want
dat zou zoiets zijn als een droog plekje ergens diep in de oceaan. Alles stroomt.
Maar net als in de oceaan heb je warmere gebieden en koudere gebieden. In de lucht
heb je dat ook. Zo heb je ook lagere dimensies in bewustzijn en hogere dimensies,
en wezens kunnen in een dimensie bestaan als hun trillingsgetal van hun bewustzijn
overeenkomt met dat van die dimensie. Je bent verbonden met ALLES wat er maar
bestaat. Dus het is helemaal niet zo gek om te denken dat je kan binnengedrongen
worden door andere energieën, als je op dezelfde golflengte zit. M. a. w. als je je er
voor openstelt. Soort zoekt soort. Dit gebeurt als je energetisch onbeschermd
rondloopt, zoals de meesten van jullie. Bloot.
Zo werken ze nu eenmaal en het is de enige verklaring waarom de wereld er zo erg
aan toe is, want als gevolg van dat uitzuigfestijn hebben jullie een groot persoonlijk
energietekort. Dat kan je wel zien aan iedereen. En een gebrek aan energie is een
gebrek aan gevoel en dus is er geen respect en integriteit. Dan krijg je een heerschappij die gebaseerd is op enkel het verstand. En daar komen vroeg of laat brokken van.
Creeëren en leven zonder gevoel is een one way ticket naar de vernietiging. Onheilsprofetie? Neen, gewoon gezond verstand en logika. Daarom zijn jullie een harteloze wereld. Er is geen gevoel.
Ik kan me voorstellen dat dit allemaal erg verontrustend nieuws is. Duistere Heren
die je leegzuigen en je bezitten zonder dat je het beseft en de halve mensheid voor
één of ander maf plan gebruiken. Misschien geloof je er zelfs niks van. Het is erg
verontrustend, zeker. Maar alleen als je er in blijft hangen en weigert om verder te
gaan. Dan blijft het cirkus duren. Daarom komen wij hier aan lopen fluiten. Om je
met de neuzen op de feiten te drukken en de waarheid onder ogen te helpen durven
zien. Dat is meestal het probleem: durven. Je mist de guts. Het goeie nieuws is dus
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dat je er een einde aan kan en moét maken. Anders ben je een zak. Je hebt zelf nog
altijd de complete keuze om het spelletje te laten duren of er een einde aan te
maken. Ten allen tijde. Denk niet dat je niet opgewassen bent tegen machtige duistere heren uit andere dimensies. Besef dat er uiteindelijk niets machtigers is dan
jezelf. En als jij zegt:’NJET!’ dan is het ook zo. Als je volledig geaard bent en bewust
bent van jezelf in het hier en nu leeft kan niets of niemand je ooit beïnvloeden. Jij
en alleen jij kan en moet je eigen weg gaan. Dat kan niemand voor jou doen. Je zou
je hier nooit allemaal van bewust kunnen worden zonder wat hulp. Dus feliciteer
jezelf even omdat je toch maar mooi dit boek hebt gelezen en er ver in gevorderd
bent geraakt. Je weet nu een hoop meer en het is en blijft aan jou om te stoppen met
je ouwe leventje en op een geheel andere manier te gaan denken en handelen.
Zolang je dat niet doet wordt je leeggeroofd. Wordt bewust van deze dingen, bouw
terug macht op, wordt sterker en standvastiger en zelfzekerder, weiger om oneerlijk
te zijn tegenover jezelf en tegenover anderen, elk moment van de dag, wordt terug
integer, wordt onberispelijk, graaf een nieuwe groove, stop ermee met als een sul te
leven.
Je kan de bezwering doen stoppen en dat is heus niet zo moeilijk als je denkt. Je
moet er niet voor naar een excorsist of zo, hoor. Wordt je gewoon bewust van wat je
zegt en doet en vraag jezelf af of dat eigenlijk wel ok is. Ga jezelf in de gaten beginnen houden vanaf nu en besef ook dat je vele patronen in je hebt die maken dat je
veel doet zonder er bij na te denken of het wel juist is. Dat maakt dat je op ‘automatisch’ en ‘hoogst manipuleerbaar’ staat. Dus wees je er wel van bewust dat we het
hier over een transformatie-proces hebben en dat dat tijd vraagt. Wordt dus niet
ongeduldig en gefrustreerd als het niet meteen lukt want daar zitten ze op te wachten en dan ben je weer terug gevangen. Je zal merken dat je bij je eerste luttele
pogingen om een heroïscher en betekenisvoller leven te gaan leiden, zal stoten op
allerlei ellendige gedachten en stemmetjes die proberen je zelfvertrouwen te ondermijnen. Zo van: ’ha! jij onafhankelijk leven? Laat me niet lachen. ’ of ’dat is toch
niets voor jou!’, ’dat kun jij toch niet’, ’och, doe niet zo onnozel, wil je helemaal gek
worden misschien? die onzin geloof je toch niet zeker?’ enz. . enz. . Dat zijn de lagere astrale dimensies die alles doen om je bij hen te houden, want als jij weg bent is
hun voedingsbron weg. Ze zijn heel erg bedreven in je te manipuleren en te misleiden. Ze zijn vriend aan huis (eigenlijk hebben ze een speciale logeerkamer bij je) en
je kan ze herkennen aan de negatieve sfeer waarmee hun woorden zijn geladen.
Hun gedachten, die ze dus telepatisch door jou hersenen jagen, gewoon omdat jij je
daar ooit voor hebt opengesteld, zullen zich altijd kenmerken door fatalistische en
ontkennende en oneerlijke patronen. Ze zijn simpelweg niet gericht op jou geluk in
de eerste plaats. Je kan ze herkennen als die gedachten je moe en depressief en
gefrustreerd doen voelen. Dat zijn ze ten voeten uit. Je kan ook te weten komen of
ze veel in je leven aanwezig zijn door een fysieke weerspiegeling: mensen in je dagdagelijkse omgeving die negatief zijn en waar een donkere destructieve beperkende
wolk rond hangt. Iets in je trekt zulke mensen aan. Mensen waar je het wat moeilijk
mee hebt en waar je je niet zo erg goed bij voelt. Het is belangrijk om je negatieve
gedachten even aan te horen en ze de revue te laten paseren, want het zijn hoe je het
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ook draait of keert, gekwetste delen van je grotere zelf. Luister naar hun gebruikelijke tegenwerpingen waar je je normaal gezien door laat leiden en die je ervan weerhouden om datgene te doen wat je graag wil doen. Het zijn hun angsten en beperkingen die je hebt overgenomen. Dat deed je omdat je niet beter wist, dus ga jezelf
daar nu niets over kwalijk beginnen nemen, want dat maakt het alleen maar erger.
Het is gewoon een fase in je bewustwording en waar je nu stilletjesaan een einde aan
kan beginnen maken. Vraag jezelf af of je je nog steeds wil laten leiden door die
gedachten en patronen of wil je ze loslaten en transformeren (alchemie) in positieve creatieve gedachten. Als je dan kan kiezen voor het laatste, heb je een heel
belangrijke stap gezet. Zo verwerk je je karma, want tenslotte is de confrontatie met
deze Duistere energieën een karmisch gegeven. Het zijn dikwijls dingen uit verre
vorige levens die nu toch terug bij je zijn gekomen. Dus het is niet de bedoeling om
in een hoekje te gaan zitten grienen en gaan van: ’woehoe, ik ben bezeten door
Satan. ’ Zo komen we niet verder. Je moet ermee aan de slag. Als je al die patronen
transformeert overlaad je jezelf eigenlijk met geschenken en bevrijdt je jezelf van
de beperkingen in je hoofdje. En weet je wat? Zo help je die Duisteren ook Lichter
te worden, want dan zijn ze nog steeds een deel van je, maar nu kunnen ze eindelijk
het geschenk aan je geven dat ze in de eerste plaats voor je hadden, maar wat door
omstandigheden vergeten was. Dan veranderen je demonen terug in engelen. Dat
zijn ze altijd geweest, net als jij. Net als de prins die in een kikker was veranderd in
het sprookje. Dus je ziet, wilde veronderstellingen kunnen van iets mooi iets lelijk
maken. En hoe meer je aan jezelf werkt of je eigen weg gaat en je laat leiden door je
intuïtie i. p. v. door angst, hoe meer energie er komt en hoe meer alles gaat meezitten in het leven. Op een bepaald moment zal je bewustzijn een niveau, dimensie,
bereiken waar lagere astrale energieën en angstgedachten niet meer binnenkunnen.
Onmogelijk. En dan ben je er helemaal van af en kan je verder voor eeuwig in het
Licht bestaan en alle aspecten ervan ervaren. Ze (jij dus eigenlijk) kunnen eenvoudigweg hun trillingsfrequentie niet blijven handhaven in die hogere dimensies, waar
de frequentie er één is van puur licht en liefde. Het zou maar erg zijn als er geen
enkele bewustzijnstoestand of dimensie in het leven compleet gevrijwaard kan zijn
van angst. Als dat zo zou zijn dan is het nergens meer veilig en dan zou je pas echt
kunnen beginnen panikeren want dan weet je dat zuiver paradijs nooit mogelijk zal
zijn. Dat is frustrerend en daar zou ik geen genoegen mee nemen. De duisternis, de
dutsen, is ervan overtuigd dat het zo dus toch is.
Met man en muis
Dus op eenzelfde manier drongen Lucifer en de Donkere Broeders het bewustzijn
binnen van veel mannelijke bewoners van Aarde, ten tijde van Atlantis. Vele mannen hadden het onbewuste duistere verlangen naar heerschappij en dominantie, in
het biezonder over vrouwen. Dit verlangen was dus hun zwakke plek en door die
opening (overtuiging) kon Lucifer binnendringen en de opening alleen maar groter
maken.
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( Zie ook de voortplantingsstrategie van mannen ten opzichte van vrouwen in deze
tijd, zoals verklaart door de academici; ‘mannen willen vrouwen controleren en
bezitten via geld en macht omdat dat de enige manier zou zijn om ze aan hen te binden en dus afhankelijk te maken.) Vrouwen hebben altijd meer in hun gevoel gestaan
dan mannen, vanwege hun natuurlijke binding met de essentie van het leven. Zij zijn
het nog altijd die kinderen baren, en niet de mannen en vandaar dat ze altijd meer
binding met zorgzaamheid en tederheid hebben gehad. Dingen die mannen tot nu
toe vreemd zijn en nog niet ontwikkeld hebben. Daarom is er ook zo’n patriarchaat
waar mannen zogezegd het sterkere geslacht zijn. In feite getuigt het van grote zwakheid en dat moet met veel tamtam en oorlog gecamoefleerd worden. Mannen willen
per sé bewijzen hoe sterk en machtig ze zijn en denken dan nog dat vrouwen daar
voor vallen ook. Het zijn niet de vrouwen die de oorlogen voeren maar nog altijd de
mannen. Vrouwen rollen gewoon met hun ogen en zeggen tegen elkaar dat ze het
ooit wel eens zullen leren. Toch is er op dit moment op Aarde een wereldwijde crisis
onder de mannen wat betreft hun identiteit. Ze weten het allemaal niet zo goed meer,
en dat is goed nieuws, want dat is het teken dat er verandering in de lucht hangt. Ze
zien dat hun macho-gedrag niet meer imponeert, liggen overhoop met hun gevoelens (gevoelens die nu pas een intrede kunnen doen omdat het tijd is en ze er intuïtief
voor open beginnen staan), en voelen zich dikwijls een idioot. Ze hebben het donkerbruine vermoeden dat vrouwen er al altijd het fijne van hebben geweten en dat ze
beschikken over de kennis van liefde en dood. Misschien dat de jaloezie daarover
frustratie oproept en dat ze daarom, als tegenreaktie, vrouwen willen koeioneren.
Er werd in Atlantis een astrale dimensie met ceremoniële bases en woningen onder
de grond gecreeërd, waar het lager collectief bewustzijn van de Donkere Broederschap zijn territoria vestigde en van waaruit men energiegolven en subliminale boodschappen door de Aarde naar de mensen aan de oppervlakte zond. Dit collectief
bewustzijn was en is nog steeds wat jullie ‘Satan’ noemen. De ondergrondse Satanische
rijken bestaan ook nu nog steeds, en vandaaruit opereren de Anunnaki. Van daaruit
worden de frequentiebeheersende energieën uitgezonden. Deze satanische macht
heeft als eigenschap dat ze als een grote eenheid kan opereren. Hoe meer het collectief
bewustzijn in de ban ervan geraakte door de constante manipulatie en controle over de
mensen, hoe meer macht en kracht ze kreeg om haar diabolische plan ten uitvoer te
brengen. Het is echt een soort van magneet die als een wervelwind almaar meer angst
en chaos aantrekt. Aarde werd meer en meer overspoeld door duistere krachten op het
moment dat het onderbewustzijn van de mensen gebombardeerd werd met negatieve
gedachten en beelden over wantrouwen in het Goddelijke Plan, de inferioriteit van
vrouwen en de superioriteit van het mentale over het emotionele en spirituele rijk. Het
was als een wild in het rond groeiende kanker want hoe meer mensen er in de angst gingen geloven, hoe meer er nog meer door werden besmet. Het was echt een plaag, net
zoals dat bij jullie nu het geval is. Het is een algemene teneur van egoïsme. Waarom
denk je dat Tolkien werd geboren op deze planeet en zijn meesterwerk ‘In de ban van
de Ring’ schreef ? Jullie wereld nu IS in de ban van die ring. Als je het boek niet hebt
gelezen ga dan de film zien die ze nu eindelijk hebben gemaakt. Niets gebeurt zomaar.
De technologie en de zwarte magie in Atlantis gingen hand in hand en groeiden uit
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tot proporties die op Aarde nog ongekend waren. Het was een Satanische beschaving die in angst en chaos verkeerde, dus dat moest wel slecht aflopen.
Net zoals op Mars, hadden de Anunnaki piramides laten bouwen door hun slaven,
met de bedoeling om de coderingen van de Zon te vervormen en te beheersen. Let
op: Dit zijn niet dezelfde piramides als de gekende van op het Gizeh-plateau in
Egypte. Die zijn door de verlichte Siriërs gebouwd. Dat kan je wel zien want ze hebben de tand des tijds moeiteloos doorstaan omdat ze veel licht bevatten. Het probleem met jullie architectuur is dat er geen rekening is gehouden met licht en dat zit
er dan ook niet in vervat, en na een poosje zakken ze dus ook als een pudding ineen.
Licht is essentieel voor alles, want het is pure intelligentie dat nog meer licht en dus
kracht aantrekt en dat alles in vorm houdt.
De Grote Piramide in Egypte stond er toen ook al en zijn taak is onveranderlijk
gebleven: hij houdt de trillingen van de Goddelijke Waarheid en de evolutionaire
coderingen van de Zon vast.
De piramides die de Anunnaki bouwden zonken allemaal naar de bodem van de
Atlantische Oceaan of werden opgeblazen toen Atlantis vernietigd werd. Nogmaals, de Atlantische geschiedenis beslaat een hele grote periode en er zijn een paar
catastrofes geweest. Daarom zijn er ook zoveel uiteenlopende theorieën over. De
Poolverschuiving waar ik al eerder van sprak was toen in deze periode al weer een
tijdje achter de rug. Hoezeer de planeet ook gehuld was in duisternis, toch bleven de
Melchisedek en de Alorah-tempels een spiritueel tegengewicht vormen en dienden
nog steeds het Licht. Toen het definitieve einde er aan stond te komen, werden de
leiders van de Ordes en de Tempels gewaarschuwd door de hogere Lichtwezens en
geadviseerd om hun leringen over de wereld te verspreiden. Zo verlieten vele kleine
groepen Atlantis en namen hun leringen en kristallen met Akasha-Kronieken mee
naar Centraal-Amerika, West-Europa (Griekenland), de Himalaya’s, Zuid-Afrika,
Oost-Azië, Zuid-Amerika, maar de grootste groep, zowel uit mannen als uit vrouwen bestaande, ging volgens de instructies van de Raad van Negen naar Egypte.
Daar werden de grootste nederzettingen gebouwd met vele initiatie-tempels en
leerscholen. Die plek was hoofdzakelijk te danken aan het simpele feit dat de Grote
Piramide daar stond. De kristallen met Akasha-kronieken onder de Piramiden zouden het licht vast houden en voorkomen dat trillingen van lagere frequenties binnen
zouden kunnen dringen. De uiteindelijke vernietiging van Atlantis werd hoofdzakelijk veroorzaakt door een ondergrondse transmissie van sonische golven, zo intens
dat het een sonische knal onder het Aardoppervlak creeërde. Het was de bedoeling
dat deze de hogere frequentie-patronen van het Licht zou breken in de nog steeds
aanwezige heilige tempels en deze zou infiltreren met zwarte magie en de door
Satan beheerste energieën van de donkere broederschap. Maar de sonische boem
was zo krachtig dat ze als een echo naar de bron terugkeerde en binnen de nucleaire
en kristallen energiecentra die de geluidgenerator aandreven, weergalmde. Dit veroorzaakte een grote explosie die een kettingreactie in andere ondergrondse krachtcentrales teweegbracht en resulteerde in titanische Aardbevingen over de hele
wereld. Veel piramiden werden letterlijk aan stukken geblazen terwijl anderen intact
bleven. De grote Aardveranderingen duurden meer dan twee maanden totdat het
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laatste gedeelte van Atlantis tot rust kwam op de bodem van de oceaan. De uiteindelijke vernietiging van Atlantis vond ongeveer 10. 400 jaar geleden plaats.
Absoluut en absoluut niet
Zo’n plannen zijn altijd gedoemd om te mislukken. Ze spelen met vuur. Er loert
kolder op de zolder. Op Mars hadden ze ook zulke plannen en daar liep het nog
erger af. Je zou denken dat ze dan wel eens tot verstand zouden komen, maar nee
hoor, ze hebben altijd zoiets van: ’deze keer is het mislukt, maar de volgende keer
gaat het lukken. ’ Het is net als de onverbeterlijke slechterik in een tekenfilm. Ze
geven nooit af. Zo gaat dat als je geheiligd bent en overtuigd bent dat het Licht een
kwade kracht is en moet vernietigd worden. Wie helpt mij om hen die kolder uit het
hoofd te praten?
Jullie planeet doet mij nog het meest van al denken aan een James Bond film waarin
altijd wel een hele organisatie uit is op totale wereldheerschappij en waar Bond op
geheel stijlvolle wijze een stokje dient voor te steken. Er is altijd wel een kernbom
die ontvoerd wordt en die wordt gestald in een geheim ondergronds controlecentrum, klaar om afgeschoten te worden en de planeet te vernietigen tenzij er betaald
wordt. Die organisatie is dan S. P. E. C. T. R. E. , bevolkt door een onnoemelijk aantal ‘agenten’ en die wordt geleid door één enkel man met een kat die hij constant met
handschoenen aan streelt, zoals Doctor No. S. P. E. C. T. R. E. is de gote Systeempiramide B. U. L. L. S. H. I. T. en de Doctor No van dienst is hier Anu (doctor no
means no). Bond wint altijd! Rudeboy rules!
Dat is eigenlijk wel het belangrijkste wat ik je wil vertellen. Dat de Aarde voor het
merendeel geregeerd wordt door Duistere Krachten, waaronder de Anunnaki en
aangevoerd door Lucifer, die in een serieuze waanzin verkeren en die al eons een
heel gevaarlijk spelletje spelen. Ze weten niet meer welk eind boven en welk eind
onder is.
Ze voeren een oorlog tegen datgene wat hen liefheeft en wat hen leven geeft. Houdt
voor ogen wat er met Mars, Maldek, Venus, en Atlantis is gebeurt en wees niet zo
stom om het deze keer wéér zover te laten komen. Als het van hen afhangt is het
binnenkort weer van hetzelfde. Besef dat dat allemaal mogelijk wordt gemaakt als je
in hun macht bent en het werk dagdagelijks mee uitvoert. Of je nu een verkoper van
ventielkleppen bent of een nucleair wetenschapper of een belastingsbeambte of
politieman, maakt niet uit. Je maakt deel uit van het systeem dat de Aarde kapot
maakt. Dus trek je steun terug en zeg: ’de pot op!’ Wie het Licht wil vernietigen zal
zichzelf vernietigen (althans toch je lichaam), want het Licht dat bén je zelf. Het is
rechtevenredig en het zal altijd slecht aflopen.
Dat is wel het belangrijkste verschil tussen de Familie van Licht en de familie van
Duisternis. Duisternis is er van overtuigd dat het bestaan zich kenmerkt door 2
supermachten: het Goede en het Kwade.
Ze denken dat er een strijd moét gevoerd worden tégen het Kwaad. En als het Kwade wint, zal volgens hen het bestaan eeuwig in een helse sfeer verkeren. Dat willen
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ze dus niet. Maar het vreemde aan deze theorie is dat, als je er van uitgaat dat er 2
absolute machten zijn, elk van die machten een grond van bestaan moet hebben. Iets
moet er zijn dat hen drijft, hen doet bewegen. Ze moeten uit iets zijn ontstaan en
wat dus hun essentie is. Ze moet uit iets bestaan. Bij datgene wat ze de Goede macht
noemen, is dat duidelijk. Het is, volgens hen, het goede (ze kennen de essentie niet en
weten niet dat het liefde is omdat ze zich er niet mee bezig houden, daarom houden
ze het maar vrij vaag op ’het goede’, maar dan zeg je nog niks). Maar waaruit is die
andere macht dan ontstaan? Waaruit bestaat ze dan volgens hen, wat zijn haar plannen, waarom doet ze het? Hoe denkt ze? Denkt ze eigenlijk wel? Het is trouwens
een contradictie. Hét kenmerk van de waarheid is dat ze Absoluut en onveranderlijk
moet zijn. Anders heb je er ook niets aan en kan je moeilijk van dé waarheid spreken. Het is iets waar alles en iedereen het over één-s zou moeten zijn. Dus hoe kunnen er dan 2 waarheden zijn? 2 machten die Absoluut zijn, hoe kan dat nu? Er kan
er toch maar één zijn? En die is dan ook écht wel Absoluut en Almachtig. Je kan zeggen: ’die Kwade Macht bestaat uit pure haat. ’ Okee, maar een simpele psychoanalyse toont je dat dat niet een volledig en definitief antwoord kan zijn. Want als je je
afvraagt waarom iemand een ander haat en waar dat dus op gestoeld is, kom je toch
weer uit op die angst. Angst, zo blijkt, voor die andere Absolute macht. De liefde.
En dat komt gewoon verder uit inbeelding. Inbeelding die gecreeërd is uit onwetendheid. Dus is het niet helemaal eerlijk om het bij die Haat alleen te houden, want
je kan veel dieper graven dan je denkt, totdat je de uiteindelijke drijfveren vindt. En
die angst is iets waar je iets mee moet doen, en hoe dan ook is ze perfect transformeerbaar, dus. . . De Macht van het Goede, de Liefde, voelt geen haat. Waarom
niet? Omdat ze geen angst kent. Waarom ervaart ze dat niet? Omdat ze de liefde
ervaart. Datgene wat ze is. Gewoon omdat ze daarvoor bewust kiest, weet dat het
bestaat en mogelijk is, weet dat het een oneindige uitweg biedt en weet dat het veel
interessanter is dan die andere weg, de afwezigheid ervan. Het is haar aard. Dat is
waarom ze liefde is. De Absolute Veiligheid en Vreugde van het Bestaan. Dat voelt
ze. Ze laat zichzelf zijn.
Angst voelt niks. Ze is te bang om te voelen. Dat is waarom ze angst is. Om te voelen moet er ook iets zijn òm te voelen. Als liefde zichzelf voelt zegt ze keer op keer:
’ja, dit is goed. Zo wil ik het. Dit is mijn essentie. Hm. ’
Dus niet haat drijft het Kwade. Haat is gewoon maar een gevolg. Maar angst drijft
het. En dan spelen we toch wel een heel ander spel, want dan kan iedereen die in het
bestaan van die Kwade macht gelooft, gezegd worden dat ze dus in angst geloven.
Ze zijn dus zelf bang. Dus nemen zij de essentie van de macht waar ze tegen strijden
gewoon over, zonder het zelf te beseffen. En daaruit vloeit dus ook hun haat tegenover veel dingen. Ze beseffen niet dat ze het zélf zijn die angst voelen en dat dát
hetgene is wat hen drijft. Daar is alles bij hen op gestoeld. En die angst háten ze echt
bij zichzelf. Ze projecteren hun angst op anderen. Ze zien overal vijanden. Zo gaat
dat als je in twee machten gelooft. Dualiteit ten voeten uit. Dus uit pure overleving
denk je, logisch, in de eerste plaats aan jezelf. En dan wordt je een rover en maakt
het niet uit of je er iemand voor moet doden. Het is nu eenmaal een strijd denk je
dan, en in een strijd vallen er slachtoffers. Dus het is gerechtvaardigd om er op los te
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moorden. Dat verklaart ook waarom er zo gruwelijk veel wordt gemoord bij jullie.
De doodseskaders in Zuid-Amerika of Hitler in Duitsland, of nu ook weer in
Afghanistan, konden zulke gruwelijkheden tegenover zichzelf rechtvaardigen
omdat ze er van overtuigd zijn dat er 2 machten bestaan. Uiteraard zijn zij de goede
en die anderen zijn de kwade. Er is altijd wel een vijand voor handen. Die anderen
zijn er rechtstreeks voor verantwoordelijk dat ze hen het leven zuur maken en ze
moeten wel van de Duivel afkomstig zijn. Ze zien zo, in hun inbeelding, overal infiltraties van de Duivel en vinden het daarom niet meer dan normaal om hen op gruwelijke wijze af te slachten. Wat moet je anders doen? Ze hebben er zelfs nog plezier in ook want ze hebben zichzelf allang wijsgemaakt dat dat eigenlijk geen mensen zijn, maar zielloze wezens die er op gebrand zijn om van het bestaan een inferno
te maken. Het is een shoot’m up-game. Ondertussen zijn ze zo lekker bezig in hun
waan dat ze maar niet schijnen te beseffen dat zij het zélf zijn die zo elke dag het inferno een stukje dichterbij brengen. Wie moord en brand en liegt, allemaal omdat hij
angst voelt als basis, angst om zich open te stellen voor de hogere subtielere liefdesenergie (het Grote Onbekende), heeft geen helderheid en integriteit en zit hoe dan
ook ‘grondig’ fout. Dan kan je jezelf en anderen vertellen wat je wil, maar als je één
keer hebt gedood of gelogen en je blijft dat dan maar doen dan kan je moeilijk zeggen dat je een verlicht mens bent en de juiste visie hebt, want moorden en liegen
daar gaat het ‘m nou net niet om. Liefde liegt niet. Het zou niet weten waarom. Liefde wil ook niets, het heeft alles al in huis. Als je met wetten en regels bezig bent ben
je niet met het juiste bezig, want dat is iemand iets opdringen wat hij misschien helemaal niet wil. En dat is dan weer een gebrek aan respect. Als hij niet aan die wetten
wil voldoen vindt je het gerechtvaardigd om hem te straffen daarvoor. Dat is dan
weer intimidatie en machtsmisbruik. Dat kunnen ze bij jullie allemaal maar niet
inzien. Zo simpel. Als je mij maar een saaie piet vind en een moraalridder, fijn, doe
maar, maar dan is dat weer eens een bewijs dat je er nog altijd niks van hebt begrepen, want als je in liefde zou leven zou je het allerminst saai vinden.
Het verklaart waarom Hitler deed wat hij deed. Veel mensen kunnen hem (of anderen) niet vergeven en beseffen daardoor niet dat ze daardoor net hun eigen graf delven en grimmiger met de dag worden en eigenlijk net hetzelfde doen. Hitler was
geen slecht mens. Zoiets bestaat niet. Hij zag het alleen niet zo heel helder meer en
werd als een golem gebruikt. Alsjeblieft, het is heel belangrijk om, wat hij ook
gedaan heeft, Hitler volledig te vergeven en te begrijpen. Doe je dat niet dan zit je
vast in wrok en oordeel en kan je dat gebruiken als excuse om datgene wat je doet, al
is het in minder extreme mate misschien, alsnog te rechtvaardigen en doe je de potverwijt-de-ketel-dans. Vergeven en begrijpen is nog niet hetzelfde als goedkeuren.
Integendeel. Hitler was, net zoals alles en iedereen, een engel die allerlei ervaring
moest opdoen om wijzer te worden. Vergeving en begrip zijn erg krachtige helingsmiddellen.
Probeer het eens met wat genade. Eigenlijk is het heel ironisch, maar de Duisternis
is te bang om te leven en van zichzelf te houden, daarvoor is ze zo bang, en dus
strijdt ze maar tegen anderen, als flauw excuse. Je moet met iets je tijd door komen.
Er is zoveel gestreden dat het een cultus is geworden. Strijd wordt verkocht als iets
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heel heroïsch, maar eigenlijk is er niks verheven aan. Het is gewoon dom. Jullie prijzen strijd en concurrentie en overladen iedereen die hier iets in kan betekenen met
prijzen en medailles. Grote Oorlogsheren, bange mensjes.
De Familie van Licht weet, door heel veel ervaring en door vroeger, heel heel lang
geleden, ook door zulke duisternis heen gegaan te zijn, dat er niet 2 machten zijn,
maar enkel 1. En dat is een goede en liefdevolle macht. Al de rest is inbeelding. Bij
ons is er geen strijd, enkel een proces. Een hels proces van bewustwording en daarna een eeuwige vreugdevolle reis.
Jullie denken dat Het Kwaad bestaat en dat het een macht is. Maar dat is niet waar.
Als er geen Licht en Liefde is kan er geen sprake zijn van kracht. Dan heb je enkel
een grote ‘afwezigheid’ van kracht. Hoe kan er iets in duisternis en in angst groeien.
Het enige wat kan groeien is meer angst en kankers en gezwellen en frustraties.
Maar dat zou ik niet groeien noemen in de wezenlijke betekenis ervan, maar eerder
het tegenovergestelde. Geloof me, er is enkel Licht en Liefde en dat doet alles
groeien en bestaan. Als je dat niet meer weet ga je allerlei dingen veronderstellen in
je hoofd, je verstand alleen, en dan kan je er vanalles van beginnen maken. Als je wil
weten of ik de waarheid spreek of niet hoef je enkel maar te voelen. Als je je spontaan goed en blij voelt als ik zeg dat het leven enkel uit Licht en Liefde bestaat, dan
wil dat zeggen dat je dat herkent en wil, hoopt, dat het effectief zo is en ben je nog
niet hopeloos verloren en zit je terug op de Weg. En die vreugde die je voelt is allesbehalve inbeelding. Jullie zitten in een bewustwordingsproces van deze simpele
informatie zodat je het ooit eens terug helder zou weten en om dan in de echte
waarheid ten volle te kunnen leven. En in dat bewustwordingsspel is er een bepaalde periode, een cyclus, waarin de zaken heel duister moesten zijn zodat je kan leren
door ervaring. Net zoals wij dat ooit hebben moeten doen. Zo staan de zaken, en
niet anders.
Veel mensen zullen misschien huiveren van de gedachte aan ‘Ondergrondse Satanische
Rijken’ op Aarde. Maar als je zo eens rondloopt in de steden zie je dat dat bovengrondse
satanische rijken zijn, als verlengstuk van de ondergrondse, vanwaaruit ze worden
geleid. Satan bestaat, maar ook hij is dus, net als God, helemaal niet wat je al die tijd
dacht dat hij was. Het is geen Absolute Kwade Macht waar je weerloos tegenover
staat en die uit is op je leven om voor eeuwig te bezitten. Het is een collectief van
Lucifer en Anunnaki en ze zijn in feite gewoon bang. Is dat eigenlijk geen goed
nieuws? Net als velen onder jullie bang zijn. En dan krijg je een wereld van bange
mensen die enkel willen vechten tegen elkaar en die in de andere een bedreiging
zien. Dat noemen ze dan ‘Het Kwaad’. Je kan jezelf ook afvragen: ’Waarom is het
Kwaad toch zo kwaad?’ Iemand die kwaad is zit duidelijk met iets en begrijpt iets
niet. Er is blijkbaar woede en frustratie.
Voor de slechte verstaanders en voor de allerlaatste keer: ER BESTAAT GEEN
ABSOLUTE KWADE MACHT IN HET BESTAAN. NERGENS. Het is enkel
een produkt van je inbeelding die op angst gebaseerd is. Waar zou zo’n Duivel dan
uit bestaan en waaruit zou hij geboren zijn? Als alles energie is, zou hij toch ook
energie zijn? En energie is Licht. Licht is intelligentie en dus in wezen liefde. Liefde
kan bedekt (mist) of onbedekt zijn. Dus dan zou de Duivel toch ook weer ontstaan
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zijn uit zijn Grote Rivaal. En dat maakt hem dan toch al een pak minder Absoluut
Kwaad. Is het niet een beetje kinderachtig om te denken aan een eeuwig duister rijk
waarin de Duivel enkel gelukkig is (weer zo’n contradictie) als hij jullie ziet branden
in de hel? Dat kan misschien wel eens plezant zijn, maar na een tijdje ga je je dan
toch ook weer vervelen en zal er toch ooit eens een punt moeten komen waarop hij
moegetergd tegen zichzelf zegt: ’Waar ben ik in godsnaam toch allemaal mee bezig?
Hallo?’. Hoe je het ook draait of keert, de Duiveltheorie klopt niet. het sluit niet
helemaal perfect (wat toch wel noodzakelijk is, dacht ik).
Je zegt misschien: ’ja, maar de Duivel bestaat helemaal niet uit energie. ’ omdat je
absoluut wil dat hij toch bestaat. Je weet dan ook niet meteen een antwoord te verzinnen op de vraag waaruit hij dan wel zou moeten bestaan en zegt dan maar: ’Uit
haat. ’ Maar dat item hebben we al eens gehad. Tja, als hij niet uit energie bestaat,
dan kan hij toch niet bijster intelligent zijn, denk ik. Dan verwonderd het mij ten
eerste al dat hij kan lopen en vliegen en dingen doen en allerlei truken uithalen met
jullie. ’Kijk mama, zonder brandstof!’
Geloof me, toen ik er nog niet allemaal zo van overtuigd was heb ik de Duivel eens
een paar keer uitgedaagd. Ik wist intuïtief dat het allemaal zever was en om zekerheid te verkrijgen (toegegeven, toch met een beetje knikkende knieën) vroeg ik aan
hem om, als hij dan toch zo groots is en iedereen kan controleren en in het oog
houdt, dat hij zich maar eens hier recht voor mijn neus moest manifesteren. Daarna
zouden we wel verder zien wat er ging gebeuren. En ik meende het ook. Ik was er
klaar voor want ik had genoeg van dat gezwets. Ik stelde me open. Wel, hij kwam
natuurlijk niet. Ik was machtiger. Machtiger dan te geloven in die illusie. Als de Duivel echt zou bestaan zou ik er gewoon een taske thee mee drinken en eens vragen
waarom hij zo gefrustreerd is.
Je denkt misschien over mij:’ Hoe weet die gast dat nu allemaal zo zeker?’ Wie weet,
misschien bestaat hij volgens jou dan toch en ben ik hem wel die geïncarneerd is en
die hier een hele hoop mooie verhaaltjes komt vertellen, gewoon alleen maar omdat
dat één van mijn truken is om jullie te misleiden. Tja, dat moet jij dan maar voor
jezelf uitmaken. Dat kan ik niet in jouw plaats doen. Maar als je over een beetje
gezond verstand beschikt weet je wat je moet geloven en wat niet.
Bij het Licht zijn er enkel vrienden. En of die nu bang zijn of niet, verlicht of
onverlicht, maakt niet uit. Iedereen is welkom.
Bij de Duisternis zijn er een paar vrienden en veel vijanden.
Licht is een Reis.
Duisternis is een strijd.
Licht is liefde.
Duisternis is angst.
Licht is de waarheid.
Duisternis is de leugen over die waarheid.
Licht is constructief.
Duisternis is destructief.
Licht heeft gelijk.
Duisternis niet.
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Bedenk het volgende eens even: Als je je van het Licht afwend, dan zie je enkel nog
je schaduw. Maar je hebt het wel nodig. Dankzij het Licht kan je ook je schaduw zién
en besef je dat je er één hebt. Je bent nog altijd in het Licht maar je weet het gewoon
niet meer. Hoe langer je je afwend, hoe meer je schaduwzijde een gewoonte in je
dagelijks leven wordt. Zo vergeet je dat de zon nog altijd in je rug brandt maar durft
er niet meer naar zien. Zo begin je er vanalles over te veronderstellen. Wat zou het
toch zijn dat je zo jent? Datgene wat je nu wel goed kent, de duisternis, ga je ook, bij
gebrek aan een hogere visie, ’projecteren’ op het Onbekende. Je denkt: ’Als dit al zo
stinkt, hoe moet het dan ergens anders zijn?’ Al wat je hoeft te doen is je weer om te
draaien en terug zien hoe lief het zonnetje wel niet schijnt en het je terug te herinneren. Maar dat is schijnbaar onmogelijk voor je. Wat echt onmogelijk is is om ooit
‘uit’ het Licht te zijn, want dat zou betekenen dat je uit het leven bent. En waar ben
je dan? Je kan je enkel afwenden. Je bent altijd in het Licht, want je bent overal. Je
bestaat altijd en overal. Iets anders is niet voor te stellen. Dat is zowat het enige wat
je niet kan voorstellen, nl. dat je ‘niet meer bent. ’ Je bent gewoon.
Daarom kan je ook niets meer worden. Je bent het nl. in wezen al. Je kan enkel de
illusie afwerpen (en de daarbijhorende frustratie) dat je het nog niet bent en het nog
moét worden. Want dat is vertrekken vanuit het verkeerde uitgangspunt en daardoor lijkt het al snel allemaal onmogelijk en niet meer dan een dwaze droom. Je bent
alles al wat je je maar kan voorstellen. Wel is het de bedoeling om alles wat je in
wezen al bent te ervaren. Neem er je tijd voor want we spreken hier over een oneindig aantal zaken. Neem er je eeuwigheid voor, zou ik zeggen.
Stel je voor dat het bestaan een oneindig netwerk is van gebeurtenissen en situaties.
Jij bént dat netwerk. En als je nu eens iets wil fantaseren wat je dood en doodgraag
wil meemaken (wat dus automatisch deel uitmaakt van dat netwerk), wat dan ook,
dan is dat eigenlijk gewoon uit dat netwerk net dié situatie uitpikken die je wil. Als je
ervoor kiest om het te ervaren is dat zoiets als een perfecte weg uitstippelen naar dat
punt toe, in dat netwerk. Kies en er openbaart zich vanzelf een weg naartoe. Alles
wat er vanaf dan gebeurt zijn ‘bakens’ op die weg die je worden gepresenteerd als
zou het ‘toevallig’ zijn. Een aaneenschakeling van zogezegd toevallige gebeurtenissen. Vertrouw daar op en aanvaard het. En zo wandel je rustig naar dat punt van je
keuze.
Kies iets uit waar je vandaag zin in hebt en doe het. En morgen is dat hopelijk iets
anders. Door een beetje terug te oefenen ervaar je wat je wil ervaren op een gegeven
moment. Dat oefenen is eigenlijk niet meer dan ‘terug in herinnering brengen. ’
Hoe kan je je iets herinneren wat je nog niet hebt of nog moet worden? Hoe kan je
iets herinneren wat je al niet ergens diep van binnen weet? Je kan niet meer door de
lucht vliegen omdat je gewoon bent vergeten dat je dat kan. Je bent ook vergeten
hoe je dat moet doen. Maar door herinneringsoefeningen te doen komt dat wel
weer terug in orde.
Houdt voor ogen dat jullie al onnoemelijk lang zwaar worden beïnvloed door jullie
machthebbers en leiders, en aan mijn verhaal te horen zijn die heren duidelijk verdwaald geraakt in het leven en verkeren ze in diepe angst. In die angst hebben ze
zich allerlei scenario’s verbeeldt en zich een aantal ideeën in het hoofd gestoken die
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enkel op verstand zijn gebaseerd en duidelijk gevoel voor humor missen. Ze voeren
hun eigen plan uit en gebruiken jullie daarbij. Maar het zijn geen slechte gasten, je
moet ze wat kennen. Ze weten gewoon niet beter en je kan ze daarom moeilijk iets
kwalijk nemen. Daar gaat het ook niet om. Ze handelen ter goeder trouw en hun
oerangst, die bijna een derde been is geworden, hebben ze verspreid over heel jullie
planeet. Onder alle mogelijke vormen. Vandaar ook het hele indoctrinatiesysteem.
Vandaar ook dat je in de kerk het idee van de 2 supermachten Goed en Kwaad vindt. De
kerk weet meer en ze vertellen zeker niet het hele verhaal, maar ze geloven wél dat er
2 machten bestaan. Laat daar geen twijfel over bestaan. Dat is hun uitgangspunt en
daar liegen ze niet over. Daar zijn ze ook echt van overtuigd omdat het gewoon een
instrument van de top is, een middel om ooit een ideale wereld te creeëren. In die
zin is de kerk ook in de ban van hun illusie. Dat is heel verheven en zo, maar ze dromen wel van een wereld zonder Duivelskinderen, en daar gaan ze de bocht uit. Dus
dat is hun doel en hun doel heiligd de middelen.
Je weet hoe dat gaat. Je hebt een gezelschap van allemaal gewoon doorsnee bange
mensen. Een paar mensen zijn heel bang maar weten dat mooi te bedekken door
hun grote mond en zin voor redevoering. De anderen zijn zich van geen kwaad
bewust, zijn aardig maar ook heel onzeker omdat ze ook niet beter weten. Diegenen
die bang zijn en met grote ideeën rondlopen besluiten het voortouw te nemen en
beïnvloeden de anderen en op een mum van tijd kan iedereen zwaar geïndoctrineerd zijn en als één man: ’Ten strijde!’ roepen, zonder te weten wat ze nu eigenlijk
zeggen. Als je niet een beetje standvastig bent en niet weet waar je in moet geloven
en waarin niet, is het zo gemakkelijk om de angsten en twijfels van iemand anders
over te nemen, zeker als er een goed geölied en georganiseerd systeem achter zit. Zo
is het ook op grote schaal gedurende vele millenia op jullie planeet gebeurt en nu
zitten jullie met de gebakken peren. Ik wil eigenlijk maar zeggen dat de top, hoe
onzalig het ook moge zijn, echt in zijn zaak gelooft. Ze zijn niet per sé van kwade wil
want als je dat denkt dan zou je dezelfde fout als hen kunnen maken en hén dan
weer als baarlijke duivels gaan bezien en zo blijven we bezig, natuurlijk. Ze geloven
in oorlog, omdat dat de enige manier schijnt te zijn om in leven te kunnen blijven.
En die ideeën hebben ze zorgvuldig en vakkundig verspreid. Als een sproeier die
onophoudelijk hun angsten over jullie sproeit en waardoor je doorgaans door en
door doorweekt van bent geraakt. Aan jullie manier van leven en jullie denkwijze te
zien is dat met groot succes gebeurt. Dus eigenlijk is het allemaal erg begrijpelijk en
heeft het totaal geen zin om met rieken en brandende fakkels naar de parlementsgebouwen te trekken. Daar gaat het helemaal niet meer om.
Je dient te begrijpen dat alles een oorzaak heeft en niemand heeft ooit echt door en
door slechte bedoelingen simpelweg omdat niemand van nature door en door
slecht is. Zoiets is compleet onbestaande en diegenen die zeggen dat er zulke mensen zijn weten er niets van en liggen danig in de knoop met zichzelf en gebruiken
dat als een excuse om bepaalde rommel van zichzelf niet onder ogen te zien en alles
van zich af te schuiven. In wezen is alles altijd en overal gewoon goddelijk goed. ’In
wezen’ is niet ergens een dorp of een onbereikbare plaats op één of andere planeet
waar je geen raket voor hebt om er naartoe te vliegen. Dat zou heel mooi zijn als je
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niet verantwoordelijk wil leven. Neen, in wezen is hier en nu, terwijl je dit boek zit te
lezen. Het wezen dat dat doet ben jij toch? Maak het niet te moeilijk meer, je snapt
het goed genoeg.
De wet is uw vriend
Bewustwording gaat over zoveel levens en scenario’s dat het goed kan dat je op een
bepaald moment echt evenwicht en harmonie hebt bereikt en goedbedoelend en
zelfbewust bent geraakt, maar dat dat door omstandigheden toch weer veranderd.
Waarom? Omdat je toch weer een aantal dingen moest leren om dat sterker te
maken. En dan gebeurt er iets in het spel dat je evenwicht doet wankelen. Misschien
was je toch nog niet sterk genoeg. Het is een meesterspel en alles en iedereen is een
potentiele speler. Maar zoals in elk spel heb je goede en slechte spelers. Je hebt ook
uitmuntende spelers die gewoon er van uitgaan dat ze al gewonnen hebben door
simpelweg dankbaar te beseffen dat ze het spel mogen spelen en dat dan ook graag
doen. Spelmeesters zijn ook meesterspelers. Maar pas op, als zeer goeie speler kan je
ook de fout maken om op een gegeven moment wat op je lauweren te gaan rusten
en de teugels wat laat vieren en slapper gaan laten hangen. En dan is het heel goed
mogelijk (alles is mogelijk) dat je op een mum terug in de gruwelijke mist verdwaald.
Verdwenen in het drijfzand. Verbaas je er niet over dat er vele goeie spelers zijn
geweest die dachten voorgoed compleet veilig te zijn en toch door omstandigheden
terug naar het holbewonersschaps-niveau zijn hervallen. Dat was natuurlijk hun
eigen verantwoordelijkheid. Je moet alert blijven in het leven of er gebeuren ongelukken. Leer een uitmuntend speler te worden.
Tja, je weet hoe dat gaat. Je voelt je goed, maar opeens kom je iemand tegen die iets
zegt wat je vertrouwen doet wankelen. Of je besluit even om een spelletje met je
zelf te spelen en je iets af te vragen wat je in sé heel zeker weet. Je doet even alsof,
gewoon om te lachen. No problem. Maar als je daar iets te ver in gaat (en dat zal je
altijd doen als je nog te onzeker bent over jezelf, gewoon omdat je het onbewust wil
onderzoeken teneinde het sterker te maken) kan je effectief te serieus worden en je
nog meer overbodige vragen gaan stellen. Je begint ontevreden te zijn met de dingen die goed zijn en begint jezelf compleet in vraag te trekken en dan begin je zwaar
aan jezelf te twijfelen. Dat keldert je zelfvertrouwen danig en je energieniveau daalt
pijlsnel. Elke twijfel (eigenlijk is twijfelen ingaan op prikkelingen van de duistere
dimensies; je hebt nu eenmaal vrijwillig een poort geopend waardoor ze je kunnen
bereiken. ) is een aanslag op je zelfvertrouwen en maakt het alleen maar erger. Van
je goede humeur blijft niet al te veel meer over en je raakt danig in de ban van de
duisternis. Je gaat iedereen beginnen te wantrouwen want je begint zwaar paranoïa
te worden en je denkt dat iedereen erop uit is om je te pakken. Je gaat in verdedigingstermen beginnen denken, spreken en handelen. Je begint anderen ervoor verantwoordelijk te stellen en denkt nooit dat het aan jou ligt, want je weet van vroeger:
Ik ben goed bezig! Dat wordt maar erger en erger, net als bij Lucifer, en je begint
zonder het te beseffen zwaar te veranderen. Op den duur ben je zo paranoïa en
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onzeker, wordt je zo bang van alles en iedereen dat je begint te vermoeden dat de
anderen van een kwade macht afkomstig zijn en dat je maar één ding kan doen: er
tegen strijden. Je moet nu eenmaal overleven. Als je de zaken echt heel effectief wil
aanpakken ga je je organiseren en voor je het weet ben je een soort van Darth Vader
geworden die aan het hoofd staat van een enorm galactisch imperium van allerlei
gelijkgestemde zielen die ondergeschikt willen zijn en hun vertrouwen stellen in
hun leider, en die hen ooit gelukkig zal maken en hen zal beschermen tegen het
kwaad. Ondertussen besef je niet dat je zelf de bron bent (én de genezing) van alle
kwaad. Je impact is enorm. Dus je ziet, het is echt niet ondenkbaar dat je als gevolg
van overbodige spelletjes met jezelf in een twijfel aan jezelf van jewelste kan schieten. Ongemerkt groeit het als een veraderlijke kanker. Vanuit dat kader moet je echt
jullie wereld met al zijn systemen en beheersingsapparaten bekijken. De kerk
gelooft werkelijk in de ‘visie’ van hun buitenaardse leider. Van een God van buitenaf. Vanuit hun persoonlijke angst hebben ze zich vrijwillig aangesloten en zijn ze
meegesleurd in de waan van één oerpersoon, ook al weet lang niet iedereen af van
het bestaan van die buitenaardsen. En als de top van zo’n instelling er compleet in
gelooft, dan doen hun ondergeschikten dat ook. Zelfde principe. Het is zelfs niet
nodig om hen van naadje tot draadje uit te leggen wat er aan de hand is. Het is
genoeg om hen uit te leggen dat ze erin moeten vertrouwen. Blindelings, net als zij.
Dus ook de kerk kan je uiteindelijk niks verwijten. Ook zij weten niet beter.
Natuurlijk weten de doorsnee politiemannen en pastoors en politici enz. niet wat er
werkelijk aan de hand is. Zij weten natuurlijk niets af van een buitenaardse overheersing en de kans is groot dat als je het hen vertelt ze je zullen uitlachen en opsluiten. Toch is dit een belangrijk teken van hun dwaling want als ze echt een heldere en
open geest zouden hebben zouden ze eerder geïnteresseerd luisteren en vragen
stellen en die dingen op z’n minst in overweging nemen in plaats van ze vakkundig
onder tafel te lachen. Want geef toe, het is een straf verhaal! Maar dat is dus blijkbaar niet het geval met de meesten, wat het beste bewijs is dat ze onwetend zijn. Je
kan van poltiemensen denken wat je wil. Je kan ze fascistisch vinden of niet, maar
de doorsnee-uniform weet van geen toeten waar hij in meespeelt. Hij is een huisvader net als iedereen die overtuigd is van zijn werk. Net als politicus of de pastoor dat
is. Ze weten dat ze er zijn om al het kwaad in de wereld te bestrijden (daar heb je de
grote dwaling) en te zien dat iedereen de wet naleeft omdat ze ervan overtuigd zijn
dat dat de wereld veilig houdt. Dus ze denken echt dat ze zinvol werk doen. Judge
Dredd-formule. Maar ze beseffen niet dat dat nu net het probleem is en de zaken
alleen maar erger maakt. Het is een vicieuze cirkel want de wereld is in de eerste
plaats een slavenkolonie. En daar zijn wetten en regels voor nodig om het te doen
werken. Geen wonder dat de mens daar in meer of in mindere mate tegen in
opstand komt. Waarom is dat zo normaal, zegt U al? Omdat dat radicaal indruist
tegen de menselijke natuur die vrijheid is en die zich wenst te beleven, tiens. Een
mens is niet gemaakt om wetten en regels na te leven, integendeel. Een vogel is dat
ook niet en daarom kan hij vliegen. Dus als er opstand komt (altijd uit ontevredenheid met de huidige situatie) dan zegt men in het algemeen geheel onterecht:
’Oeioei! De wereld wordt een enge plaats. We moeten daar tegen ingaan en nog
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meer wetten en regels opleggen want anders zal de prachtige beschaving zoals we
die nu kennen de afgrond in glijden. ’ Dan komen er nieuwe wetten die de wereld
veiliger moeten maken maar wat eigenlijk neer komt op olie op het vuur gooien.
Dat is nu net wat mensen niet willen. Als je wetten invoert zal je moeten blijven
invoeren want de menselijke natuur komt daar als vanzelf tegen in opstand. Al
goed. En zo zal dat zich opbouwen tot een Apocalyptische climax. Maar dat ziet de
geïndoctrineerde opgeleide klasse op de één of andere manier dus niet. Natuurlijk
niet, omdat zij nog een stapje dichter bij de Anu-angst staan dan de gewone mensen. Ze vinden zich erg belangrijke heren die de wereld moedig leiden en voelen
zich verantwoordelijk voor het welzijn van vele mensen. Eigenlijk zijn het moeiallen. Ze denken dat ze met wetten een ideale samenleving kunnen maken waaraan
iedereen zich dient te houden, maar waar gaat dat eindigen, zeg? Voor je het weet
krijg je een Big Brother maatschappij, en het is nu al zo erg. Het is supernaïef om te
denken dat je het zo kunt doen en mensen die zich daar mee bezig houden verkeren
in een doodsangst voor verandering. Waarschijnlijk voelen zij nu de Grote Verandering aan en verzetten zich er uit alle macht tegen. Ze denken dat hun wetten sence
maken maar het slaat natuurlijk nergens op en ze staan sowieso garant voor de
inperking van de fundamentele menselijke vrijheid. Jullie essentie of wezen heeft
een zo’n onvoorstelbaar prachtige integriteit en immer aanwezige zin voor respect
voor het leven dat alles wat daar iets aan wil veranderen omdat het ontkent dat dat
zo is en denkt het beter te weten, klinkklare onzin is en vroeg of laat zal gedoemd
zijn om te falen. Jullie zijn geobsedeerd geraakt met het knoeien aan iets wat al perfect is, in de hoop het nog perfecter te maken. Dat is wat men noemt ‘onnozel’.
Echte kunstenaars wéten wanneer ze moeten stoppen en wanneer het af is. Ze voelen dat. DNA is ook perfect en bevat alles wat je je maar kan wensen. Toch moet er
zonodig vanalles aan veranderd worden. Waarom toch? Laat het gewoon en ontdek
wat het je werkelijk kan bieden.
De grote illusie is dat de overheden zeggen dat mensen niet zonder wetten kunnen
leven omdat ze denken dat er dan chaos zal volgen omdat ze ervan overtuigd zijn
dat de mens van nature een beest is. Wat er in de eerste plaats op neer komt dat ze
ook zo over zichzelf denken en dan maar willen dat iedereen die visie deelt want
anders zouden ze zelf nog wel eens in het freakenrariteitenkabinet kunnen terechtkomen. Daarom denken jullie allemaal dat wetten een soort van vrijheid en veiligheid garanderen tegen het grote boze onbekende. Wel, dat is niet zo. Wetten zijn er
om iedereen aan de leiband te houden, waar zouden ze anders voor zijn?
Natuurlijk is er opstand en ontevredenheid. Juist omdát er macht en wetten en
onderdrukking zijn. In deze maatschappij ben je zogezegd een crimineel als je je
niet aan de wetten houdt. Tja, dat zal dan wel. Als ik niet doe wat iemand anders
zegt dat ik moet doen ben ik in de ogen van jullie maatschappij een crimineel. Wat
een logika. Ik noem dat pure intimidatie en manipulatie. Je kan je afvragen wie van
de twee partijen de crimineel tegen zijn natuur is. En de bedoeling is uiteraard dat
iedereen die zwans gelooft. Ik zeg niet dat iedereen maar drive-by’s moet gaan organiseren en banken moet gaan overvallen en zo. Natuurlijk is dat ook dolend gedrag,
maar je moet wel weten dat dat in de eerste plaats een soort van rebellie tegen de
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macht en de onderdrukking is. Uit ontevredenheid. Dieven trekken dieven aan,
gewoon omdat het moeilijk te begrijpen is dat je iets enkel en alleen voor jezelf
houdt en dat je niet wil delen. Het is als tegen het kind zeggen: ’ je mag overal inzitten, behalve in de derde schuif linksvanboven van die kast daar. ’ Het eerste wat
zo’n kind dan doet als er niemand thuis is is naar die schuif gaan. Als je iemand iets
verbied te doen gaat hij logisch gezien dat dan toch doen achter je rug. Het moet wel
omdat het wel eens aan den lijve wil ervaren en voelen waarom dat dan wel niet mag.
De politie is er zogezegd om de burger te beschermen tegen dieven. Maar die ‘brave
burgers’ zijn ook dieven want ze willen alles voor zichzelf houden. Delen met anderen kennen ze niet. Ze zeggen: ‘dit en dat is van mij mij mij en niet van jou. ’ Wie is
dan de dief ? Natuurlijk dat dat de mensen hun ogen uitsteekt. Zo vraaag je erom ‘s
nachts bezocht te worden. Het is ook ergens je verdiende loon want je bent egoïstisch en stelt jezelf op als potentieel slachtoffer en eist bescherming. Och arme.
Maar iemand die alles voor zich houdt en niets wil delen wordt in jullie wereld niet
bezien als een dief. Dat is heiligschennis. Het is een brave kwetsbare burger die
moet beschermd worden. Deze zienswijze past nu eenmaal perfect in het kraam
van de wereldmacht.
Jullie politiemacht is er om jullie, arme dutskes als jullie zijn, te beschermen tegen
mensen die eigenlijk gewoon gek geworden zijn van de overheersing en het systeem
(wat mij heel aannemelijk lijkt). Ze zijn geflipt en vallen daarom anderen lastig.
Maar vergeet niet dat de politiemacht in de eerste plaats mensen er danig van weerhoudt om zichzelf te zijn. Geen wonder dat je dan een wereld van gevaarlijke gekken creeërt. It’s all wrong.
Wetten moeten mensen van ‘crimineel’ gedrag afhouden maar ze maken het alleen
maar erger. Ze moeten ervoor zorgen dat iedereen in het gareel loopt en dat er vrede heerst, maar van echte vrede kan je moeilijk spreken. Het is zoiets als de snoepwinkel dichtdoen voor de kinderen omdat men denkt dat die niet graag snoep lusten. Op den duur gaan die kinderen dat ook geloven. Verlichte samenlevingen laten
de mens compleet vrij. In de eerste plaats omdat de mensen voor zichzelf hebben
uitgemaakt dat ze vrij willen leven en daardoor zichzelf dus hebben vrij ‘gelaten’.
En dat wensen ze dan ook iedereen toe omdat het zo goed aanvoelt. Niemand heeft
er wat dan ook te zeggen over een ander omdat ze dat als hoogst onbeschoft
beschouwen en weten dat wetgeving iets voor primitieve beschavingen is. Ze leven
volgens hun eigen allerhoogste wet en vertrouwen daarop, omdat ze simpelweg
werkt. Ze weten dat beperkingen tégen de wens van het leven in gaan en dat je er
niet ver mee zal komen. Je mag dit niet, je mag dat niet. Zus kan niet, zo kan niet.
Toe maar. Wetten komen voort vanuit een fundamenteel wantrouwen tegenover
jezelf en de anderen. Je vertrouwt jezelf niet en daarom vertrouw je anderen ook
niet en je wil als wetgever ‘waarschijnlijke’ (maar niet noodzakelijke) risico’s vermijden. Gebeurt er toch iets dan moet dat, bij wijze van voorbeeld, gestraft worden.
Dit is wat jullie moéten veranderen. Groei meer vertrouwen. Ik zal je dit zeggen:
Een mens, als wezen, is zo puur en intelligent en integer dat hij, als hij maar vrij kan
zijn, de prachtigste werkelijkheden voor zichzelf en voor anderen kan scheppen.
Hij zal dit scheppen omdat hij dit wil scheppen. De essentie van alle leven wil dat
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permanent doen. Dat is zijn job. Kijk maar naar de spelmeesters. Alles rondom je
bestaat omdat het is gecreeërd door liefdevolle wezens die op eenvoudig verzoek
met de glimlach een hele trits zielen naar betekenisvol leven wilden leiden, en ook
wij zijn een deel van jouw onderbewustzijn die datgene uitvoeren wat jij (en ook wij)
in wezen wilde doen. Als mensen vrij en onbekommerd kunnen leven en zich veilig
voelen zullen ze zich ontspannen en op een natuurlijke manier zullen ze als vanzelf
(omdat ze zich nu niet meer met al die moeilijke verdediging moeten bezig houden
omdat ze zich niet meer bedreigd voelen) hun Goddelijke essentie, die liefde en
vreugde is, tot uitdrukking laten komen. Let it be. Dit leidt onvermijdelijk naar paradijslijke toestanden. Geloof ons, want we spreken uit ervaring. Het is evident. Je
hebt dit nodig.
De meesten van jullie zijn er van overtuigd geraakt dat perfectie niet bestaat. Wel, dat
is onzin. Perfectie bestaat. Perfectie is het Pad. De gulden middenweg. Niet meer en
niet minder. Het is op één lijn komen met het Plan. Volg je nieuwsgierigheden, je
intuïtie, je neus. Om perfectie te ervaren hoef je alleen maar je oude leventje aan de
deur te zetten en mee te gaan werken aan een van tevoren opgesteld perfect plan.
Het plan dat Is. Perfectie ervaren is het uitvoeren van dat plan en daardoor ‘jezelf ’
ervaren, als individu, en toch samen met triljoenen anderen die dit ook doen. Het
doet je terug waardevol voelen. Het geeft een groots gevoel om aan de verwezenlijking van zo iets goddelijk machtigs mee te werken. Speel mee en wordt gelukkig. De
reden waarom je je afgesloten en slecht en waardeloos voelt en ongelukkig bent is
gewoon omdat je niet meespeelt en het vieze gevoel hebt dat er iets heel belangrijks
achter je rug aan de gang is en waar jij geen deel van uitmaakt. Logisch.
Als je geen deel bent van de oplossing ben je een deel van het probleem. Als je niet
speelt ben je een pion.
Wetten zijn opgelegd door angstige wezens die menen de formule te hebben gevonden om een ideale wereld te creeëren maar de enige wereld die daar uit voort zal
komen is een verwoestte wereld. De tijd is nu gekomen dat alle Aardbewoners, of
ze nu een hoge positie hebben of niet, of ze nu Paus zijn of President van de VS of
gewoon een bakker of bedelaar, erkennen dat ze in wezen Goden zijn die vrij willen
zijn, en op een volwassen en respectvolle manier het leven, de eeuwigheid, met
elkaar willen ervaren. Alleen zo is het door jullie zo gegeerde paradijs mogelijk.
Iedereen moet ervan overtuigd beginnen geraken dat alles mogelijk is en dat er veel
kosmisse hulp is.
‘KOM TERUG! Het spijt ze! (echt)’
Het is heel belangrijk om te begrijpen waar alles vandaan komt en op welke uitgangspunten een leven of een beschaving is gestoeld, want dat bepaald alles en het
beslist of een beschaving zal tenonder gaan dan wel gewoon prachtiger en prachtiger wordt. Zoals je hopelijk nu inziet is alles bij jullie op de verkeerde uitgangspunten, angst, gebaseerd. Dus is het tijd voor inzicht en voor le Grand Pardon.
Het is ook belangrijk dat jullie beseffen dat de Anunnaki, en met name Anu, nu ook
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inzien dat het genoegjes is geweest en er spijt van hebben. Anu, jullie grote Vader
God, is moe en oud en heeft behoefte aan rust en aan iets anders. Ooit komt er steevast een punt in iemands evolutie waarop het hem allemaal teveel wordt. En raad
eens! Dat is het moment waarop dat individu ontwaakt. Ze roepen op om ermee te
nokken, want anders zou er binnenkort wel eens geen Aarde meer kunnen zijn om
naar terug te keren. Het probleem is dat de geheime genootschappen en de religies,
die ze hebben opgezet om de planeet draaiende te houden als ze niet in het zonnestelsel waren, een geheel eigen leven zijn gaan leiden op dit moment. Iedereen is
zodanig geïndoctrineerd dat ze allemaal op automatische piloot staan. Ze zijn volledig voorgeprogrammeerd en lopen als golems rond, bezig met hun diabolische taak
uit te voeren. Net als bij Mary Shelley’s ‘Frankenstein’ werd er een monster gecreeërd
dat uitgebroken is en volledig losgeslagen zijn eigen agressieve weg ging. Toch was
Frankenstein eigenlijk geen monster. Dat was hij enkel in de ogen van de onwetende bange toeschouwers. Diep van binnen stierf hij van eenzaamheid en was hij heel
bang en had hij liefde en affectie nodig. Het was doctor Frankenstein’s verantwoordelijkheid om erachteraan te gaan en zijn fout terug recht te zetten. Door hem liefde
aan te bieden in de vorm van zijn eigen verloofde. Zo is het ook met de spelmeesters. Wij hebben dit monster gecreeërd en het is ook onze verantwoordelijkheid om
het nu beter te maken en te veranderen. Vandaar dat we hier nu zijn. Maar we kunnen alle hulp gebruiken die we maar van wie dan ook kunnen krijgen. Help!
De leiders van de broederschappen reageren automatisch op de lagere energetische
coderingen, o. m. die van in het Uranium, en voeren volledig gehypnotiseerd de
bevelen uit. Ze willen allemaal de heerser over de planeet worden. Maar toch zijn
ook zij mensen van vlees en bloed die in een soort van betovering verkeren, in de
ban van de ring, en diep van binnen zich eenzaam en bang voelen en liefde missen
in hun leven en ze weten met geen stokken hoe ze eraan kunnen komen, de dutsen.
De Anunnaki kunnen hen niet telepathisch positief beïnvloeden omdat ze zelf te
vast zitten. De golems op Aarde zouden er trouwens toch niet naar luisteren omdat
ze die toon niet kennen (vertrouwen), dus doen ze gewoon verder. De dingen zijn
zodanig uit de hand gelopen dat het niet meer schoon is en Anu zit hier danig mee
verveeld want hij weet niet hoe hij er een einde moet aan maken. Toch beseffen ze
dat er een drastische verandering moet komen en dat is dan ook de reden waarom er
van 1998 tot 2000 een grote bijeenkomst van de Galactische Federatie in de 8ste
Dimensie plaatsvond en waar alle leden van de even dimensies die belang hebben
bij het leven op Aarde aanwezig waren. 2D, 4D, 6D en 8D dus. Waarom de even
kant en niet de oneven kant? Omdat de even dimensies de strukturele wetten voor
de Galaxis creeëren, en de oneven dimensies leven die wetten uit door de vrije wil te
onderzoeken. Het is niet dat de even beter zijn dan de oneven. Iedereen werkt
gewoon met andere agenda’s, en de bedoeling is dat in 2012 de even kant in perfect
evenwicht komt met de oneven kant.
Anu ziet wat hij heeft gecreeërd en vroeg zich af wat hij op het Concilie van de Galactische Federatie ging zeggen omdat hij beseft dat hij danig het varken heeft uitgehangen en ongebreideld misbruik maken van radioactief materiaal is niet iets om
mee te lachen. Als er één dimensie verdwijnt verdwijnen ze allemaal, dus hij wist dat
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hij kletsen op z’n poep ging krijgen (dat viel wel mee hoor). Hij is als de baas die
beseft dat hij het bedrijf geruïneerd heeft en zich afvraagt wat hij de aandeelhouders zal vertellen. In vroeger dagen zou de baas het bedrijf leegroven en ‘m smeren
naar een tropisch eiland, maar nu is er geen eiland meer om naar toe te vluchten.
Het is dus nu zoals dat heet het ‘Uur van de Waarheid’ en vluchten kan niet meer.
Hier scheidden zich de meisjes van de vrouwen, de jongens van de mannen. Hoe
dichter Nibiru het Zonnestelsel nadert, hoe minder helder de Anunnaki kunnen
nadenken omdat ze dan verblind worden door de zon en dan, alle goeie voornemens ten spijt, worden hun oude verlangens geactiveerd en zullen ze gewoon alles
bij elkaar willen grissen, net zoals je vervalt in een oude verslaving die je dacht overwonnen te hebben. En dan zijn jullie de pineut. Anu hoopt nu (echt) maar één ding:
dat jullie allemaal in koor roepen: ’FUCK OFF, ANU!’
Je ziet dat je middenin de StarWars-saga zit.
De Goden van Nibiru staan dus klaar om bevrijd te worden, omdat hun werkelijke
vaardigheden - genetische techniek - weer nodig zijn op Orion, dat net als alle andere planeten en systemen, ook op het punt staat om in 2012 een grote sprong in de
evolutie te nemen. De Anunnaki willen dat de Aardbewoners weten dat ze de Aarde niet meer
nodig hebben. Juicht vrienden, juicht alom.
Ondertussen zit Lucifer op dit moment serieus knel in 3D als gevolg van zijn illusies
en zit hij danig te balen. Hij is wanhopig omdat hij de weg compleet kwijt is en niet
meer weet uit welke dimensie hij oorspronkelijk vandaan komt, net zoals jullie dat
ook niet weten. En het enige wat hij wil is losgelaten te worden uit deze dimensie.
Hij verveelt zich stierlijk en als hij zich verveelt wordt hij, net als ieder ander, gevaarlijk en destructief. Hij is het die, uit pure verveling, de Babyloniërs heeft aangepraat
om Sodom en Gomorra op te blazen in 2024 vC. Al wat hij kan doen is bezit nemen
van jullie lichamen en jullie wat over en weer laten draven. En hij kan daar een duivels genoegen in scheppen. Als een poppenspeler die met zijn marjonnetjes speelt,
maar hij zit wel te popelen om een ander spel te beginnen spelen. Hij is ook degene
die jullie heeft aangezet om astrologie, spirituele heling en bewustzijnsverhogende
oefeningen te doen. Waarom? Wel, hoe meer mensen de bezwering verbreken en de
illusie doorzien en in hun eigen lichaam komen en volledig zelf het roer terug in
handen nemen, hoe meer bewoners van de niet-fysieke duistere sferen bevrijd worden. Het is rechtevenredig. Het is één en hetzelfde ding. Zij kunnen zichzelf niet
meer bevrijden. Ze zitten te vast en hebben hulp van buitenaf nodig. Daarom dat
wij naar hier zijn gekomen en om iedereen te vragen of ze misschien ook mee willen doen. Het grote aktie-plan:’HELP LUCIFER EN DE ANUNNAKI THUISKOMEN!’.
Het is heel belangrijk om gewoon terug ‘normaal’ te leren doen. En dat is heus niet
zo moeilijk. Je doet het meer dan je denkt. Alleen meestal als niemand het ziet. Als je
veilig op jezelf bent en vb gewoon wat met je voeten omhoog naar muziek zit te luisteren, wat met je kinderen speelt, relaxed, of een bad neemt of weet ik veel welke
situatie waar je je niet moet uitsloven en je niet meer moet voordoen dan dat je bent
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en waar je de schijn niet moet hooghouden om een goeie indruk te maken. Dat ben
jij. Ga terug naar die zijnstoestand en vertrek van daaruit opnieuw. Bouw het verder
uit en leer in meer situaties je eigen ouwe relaxte zelf te zijn. Leer het gevoel te
onderscheiden als je jezelf bent tegenover de pop die je dikwijls speelt. Hoe voelt
dat aan? Is dat anders als je vb op het werk bent en prestatiegericht bent? Wat voelt
het prettigst? Eén van de grote fouten die er gemaakt worden als je je bewustzijn
begint te verhogen en je laat leiden door je nieuwsgierigheden en opgewonden raakt
over allerlei fantastische nieuwe mogelijkheden in je leven is dat je het Kundalinivuur dat je dan voelt niet meteen in goede banen weet te leiden. En dan verdwaal je.
De Anunnaki hebben hier duizenden jaren van geprofiteerd en ze hebben zorgvuldig systemen ontwikkeld waardoor ze je energie moeiteloos konden aftappen op
zo’n momenten. Zij zijn het die de overtuigingen hebben geconstrueerd die zeggen
dat je geest en je lichaam van elkaar zijn gescheiden. Jullie geloofden dat, maar
eigenlijk houdt het totaal geen steek. Je kan toch denken en voelen en als je gevoel
zegt: ’neem die lepel en breng die soep naar de mond want ik heb honger’, dan
werkt dat toch perfect? Hoe kan er iets definitief gesplitst zijn?! Die (weliswaar
denkbeeldige) splitsing zorgt ervoor dat, als je eenmaal de kracht begon te hebben,
je heel subtiel (zonder het te beseffen wie of wat er achter zit) wordt aangemoedigd
om te denken dat je uit je lichaam moet gaan, en dat je je moet verwijderen uit de
doorsnee werkelijkheid, en dat je ‘meditatie’ moet gaan zoeken. Precies op het
moment dat je aarding en een heleboel sex nodig hebt, denk je dat je naar een tempel hoort te gaan en daar wat spiritueel moet gaan liggen doen. Je laat je gewoonten
van alledag vallen en je bent geneigd om de alledaagse werkelijkheid te verwerpen
en er uit te stappen. Wat er gebeurt is dat de gidsen die je tot dat punt hebben
gebracht, je moeten laten gaan ten gunste van een nieuw stel verderontwikkelde
gidsen die je weer verder zullen brengen. Maar tussen die twee is er een korte tijd
waarin je van het ene portaal naar het andere moet gaan, en alleen de gewone werkelijkheid zal je op het ware pad houden, omdat het de enige werkelijkheid is die je door en
door kent. Juist daar, thuis, tussen de mensen die je liefhebt, sta je in je volle kracht
en nergens anders. Geloof me als ik zeg dat ik ook een tijd in die illusie heb geloofd
en het kostte me bloed, zweet en tranen om terug in het normale nu te komen en
het terug te kunnen waarderen. Nu besef ik ten volle dat het hier en nu nog het beste
van allemaal is en dat ik er van hou. Ik blijf dus hier en een straffe die mij nog weg
kan krijgen.
Dus als je die telepathische verleidingen van de Anunnaki op zo’n moment gelooft
en denkt dat je vanalles moet gaan doen waar je in de eerste plaats een niet erg
bekend gevoel bij hebt (datgene wat je eigenlijk gewoon niet uit jezelf wil), dan
wordt je gegrepen door de Anunnaki en wordt je een golem. En voor je het weet
weet je niet meer waar je mee bezig bent en waan je je een grote spirituele leider van
één of andere ridderorde die het rijk van God moet gaan verdedigen. Dus de kundalini-kracht die voor jou een veelbelovende toekomst voorzag, werd/wordt gestolen door de Anunnaki. Of eerlijker: werd door jou vrijwillig weggegeven, vanuit je
onwetendheid. Zo hebben ze enorm veel energie afgeleid in de geschiedenis. De
truc is om je WIL te activeren en vooral rustig en normaal te blijven doen. Ontspan.
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Dan zal je snel genoeg met de kracht kunnen samenwerken en zal je werkelijkheid
pas echt ten goede veranderen. Met je wilskracht ‘stuur’ je de dingen en behaag je de
goede geesten. Sturen is heel belangrijk. Je benut dan je kracht bewust. Als je dat niet
doet ben je als een kleuter achter het stuur van een sportwagen met een volle tank.
De brandstof (power) is er, het voertuig (je lichaam) is er, maar er is nog niet genoeg
controle en richting om er goed gebruik van te kunnen maken. Als het niet doelgericht gebruikt wordt heeft het geen zin en zal je het destructief gebruiken. Leer de
kracht te gebruiken, voor je ze weg laat nemen. Blijf altijd geaard in het nu. Kijk, zie,
luister, voel. . . Alleen zo zal je helderder en helderder worden. Op den duur zal het
een nieuwe goeie gewoonte worden. En onthoud dat er alleen in het Nu rust is. In
het bewuste hier en nu bestaat angst niet. Angst bestaat alleen als je in je hoofd leeft
en wilde veronderstellingen maakt over de toekomst of schuldgevoelens en spijt en
melancholie begint te creeëren over het verleden. Stop daarmee. Eén van de gemakkelijkste manieren om uit het nu te verdwijnen is om in een gespannen relatie te zitten waarin je boos en gefrustreerd bent. Dan ben je niet meer geaard en ben je uit
het nu, uit je integriteit, want in wezen bén je niet boosheid en frustratie omdat daar
ook nooit echt een goeie reden voor kan zijn en weet je wel beter. Het is puur een
kwestie van: ’laat ik me verleiden tot machtsspelletjes of niet?’ Ben je zwak of ben je
sterk? Je kan er ook boven staan hoor! Als je emotionele machtsspelletjes met
iemand speelt dan vraag je erom dat één van jullie beiden (of beiden) ‘gepakt’
wordt. Met alle gevolgen van dien. De sleutel is om samen afgestemd te blijven en
elkaar niet de dingen te verwijten die je eigenlijk zelf onder ogen moet zien en
oplossen. ’Verwijten maken’ gaat altijd over eigen tekortkomingen van zich afschuiven en bij de andere leggen. De pot verwijt de ketel. En dat is eigenlijk heel kinderachtig en onverantwoordelijk. Als je geïrriteerd raakt door bepaalde dingen van
iemand, dan kijk je regelrecht in een blinkende spiegel want de dingen waaraan je je
irriteert zijn niet alleen de tekortkomingen van die andere, maar ook in de eerste
plaats die van jou. Dat wist je niet, hé? Jìj bent het die je irriteert, niet die andere, dus
jij bent degene met een probleem. Het is je ego die dat niet wil inzien en het gemakkelijkheidshalve af wil schuiven. Dus blijf eerlijk en laat je niet zo gauw meer gaan
en maak voor eens en voor altijd komaf met dat ego. Zie bepaalde minpunten
onder ogen en transformeer ze. Doe er iets mee. Laat je niet meer verleiden tot iets
wat je eigenlijk niet graag doet en spanningen en ruzie’s teweegbrengt, want daar
zitten ze gewoon op te azen. En geloof me, de Anunnaki-vibraties zijn overal om je
heen, alleen kan je ze niet zien. Ze hebben niet liever dan dat je al je tijd verdoet met
boos en gefrustreerd te zijn want dan kunnen ze beginnen tappen. ’ Doe ze nog
eens vol, Reeb!’
Ze kunnen ook beginnen tappen als jij begint te tappen. De Anunnaki hebben alcohol in jullie wereld geïntroduceerd. Het is een geweldig middel om je voor hun kar
te spannen. Je drinkt een paar pilsjes en hop, je voelt je wat raar en draaierig en vooral: je weet niet meer wat je doet. Je verliest de controle over jezelf en je gaat dan aan
het lallen. En dan ben je een vogel voor de kat en wordt je gegrepen. Als je compleet
loaded bent en boertig over de straat waggelt ben je eigenlijk een verlengstuk van
Hen en zou je kunnen zeggen dat je bent bezeten door je duistere kant. Kijk eens
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hoezeer alcohol deel uitmaakt van de dagdagelijkse wereld. Jullie gebruiken het
massaal om je een houding te geven (net als met sigaretten) of om je grauwe werkelijkheid wat meer fleur te geven. Vluchten van jezelf noemen we dat. Bij elke slok
geef je je macht een beetje weg. En hoe meer en frequenter je het gebruikt hoe verslaafder je geraakt. Op den duur kan je niet meer zonder omdat je vindt dat het nu
eenmaal deel uitmaakt van het leven. En dan spreek ik nog niet over zware verslaving. Gewoon, bij het avondeten, in het café, bij vrienden. Och, alcohol is maar één
middel. Er zijn er nog zoveel, maak het rijtje zelf maar verder af. Wat dacht je van al
die chemische synthetische drugs, wat dacht je van heroïne of speed? Dat is geen
speelgoed. En je kan er weldegelijk zwaar verslaafd aan geraken omdat je dénkt dat
je het nodig hebt en niet zonder kan en dat je het geluk daar in zal vinden. In drugs
zal je zeker Het Geluk niet vinden, dat kan ik je nu wel zeggen. Dat moet je in jezelf
vinden, in het leven zelf. Drugs kunnen je wel ongelooflijk bewustzijnsverruimende
ervaringen geven, maar zoals dat voor alles geldt: met mate. Zo kan je het licht hebben gezien door een drugservaring, maar de fout die velen dan maken is dat ze het
niet als een leuke eenmalige richtingwijzer zien, maar wel als iets wat ze zeer frequent nodig hebben om die ervaring keer op keer terug te ervaren om gelukkig te
worden, en dan leef je toch niet meer in het nu en ben je aan het vluchten en raak je
verslaafd. En dan ga je daar weer al je tijd, energie en geld insteken i. p. v. iets te
maken van je leven. Ik ga hier zeker geen preek afsteken en zeggen dat alcohol en
drugs van de duivel zijn, gebruik zoveel je wil, maar zie dat je wel blijft beseffen wat
je doet en behoud wel je waardigheid en integriteit. Als dat niet kan daardoor kan je
het volgens mij beter laten. Het is simpel een kwestie van of het wel of niet voor je
werkt. Wil je uitproberen wat drugs kunnen betekenen en of ze je een nieuwe doorgang kunnen bieden: probeer het. En geniet ervan. Maar je kan het ook bij die ene
of enkele ervaringen laten en dankbaar zijn dat je daardoor het bestaan hebt ontdekt van nieuwe dimensies die je volgende halte zouden kunnen zijn in je leven.
Dan zou je kunnen afspreken met jezelf dat je meer van dat wil, maar dan zonder
die drugs. Je zou er op een natuurlijke manier ook voor kunnen zorgen dat je die
hogere bewustzijnsdomeinen bereikt. En dan is het net ietsjes echter en eerlijker,
maar het vraagt natuurlijk misschien wel om wat meer inzet. Anders lijkt je op een
topsporter die van kop tot teen onder de doping zit en daardoor alle records kan
breken. Maar dat is niet echt een prestatie vindt ik. Als blijkt dat je moeite hebt met
er af te blijven maar je ontkent dat en zoekt allerlei flauwe excuses als rechtvaardiging, dan zit je met een probleem. Zie dat jij de baas blijft. Of het nu om alcohol,
wiet of om andere drugs gaat. Jij beslist om een drug uit te proberen en niet andersom. Je moet het niet doen, maar als je het doet zie dan dat je er iets van leert.
Trouwens, als je tegenwoordig een jointje wil roken, weet dan wel dat dat allemaal
big bussiness is en dus vol met chemische troep wordt bespoten om sneller te kunnen oogsten. En daar wordt je zwaar bedwelmd van, wat onvermijdelijk naar
paranoïa en waanvoorstellingen leidt. Ik spreek uit ervaring.
In de regel gaan verleidingen om alle dingen waarvan je hart zegt: ’liever niet!’ maar
die je toch neemt om allerlei andere redenen. Vlees kan vb ook zo’n genotsmiddel
zijn. Hamburgers, taarten waar je tanden van uit vallen, sigaretten, koffie, suiker. .
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enz. . . Alles wat je leven een beetje aangenamer moet maken. Maar besef dat het
allemaal maar surrogaten zijn, pleisters op een lillende open wonde en nauwelijks
echte heling kunnen geven. Integendeel. Drugs, alcohol kunnen nooit een antwoord zijn als je het als vlucht gebruikt uit je grauwe manier van leven want dan
gebruik je het in angst en niet in vreugde. En dat is om problemen vragen. Dan
gebruik je het om je angsten te onderdrukken, er van weg te lopen i. p. v. ze te
erkennen en daardoor komen ze dubbel zo hard terug. Dan geef je je eigenlijk toch
over aan die angst en ga je je, uit wanhoop, willen verdedigen en strijden en paranoïa
worden. Als je gebruikt vanuit angst dan teken je garantie voor één enkele rit door
de hel en de ene is krachtig genoeg om er uiteindelijk terug uit te kruipen, de andere
niet en blijft er in. Dat is wat ik eigenlijk bedoel met je door drugs overgeven aan de
Anunnaki. Je ziet dat er enorm veel agressief gedrag in de wereld is als gevolg van
alcohol. Ook hier geldt dat je het de baas moet kunnen blijven en geconcentreerd
bij de zaak dient te kunnen blijven ofwel het anders helemaal niet gebruiken totdat
je wat sterker bent geworden. Het gaat er dus weeral om om de angst de baas te blijven en je niet zo te laten meeslepen.
Als je fundamenteel in vreugde en vertrouwen leeft omdat je daar voor hebt gezorg
ken je jezelf erg goed en kan je volgens mij zoveel drinken als je wil en toch nog over
één rechte lijn lopen. Vraag het maar aan die boeddhistische monniken, die liters
saké kunnen verzetten.
NB. Weet ook wel dat alcohol zuur van aard is (in tegenstelling tot basisch), veel
moeite kost om de afvalresten af te voeren en dus op termijn blokades zal opwerpen in je lichaam waardoor de pocketmonstertjes dan weer afkomen en beginnen te
ontbinden.
Sigaretten. Ik heb er zelf ook moeite mee gehad en mijn conclusie is altijd dezelfde.
Leuk, maar ik doe het wel om mijn onzekerheid mee te verbergen en om me een
houding te geven. Of omdat ik me eenzaam voel (net zoals dat ook het geval bij
drugs en alcohol kan zijn). Dat maakt het een leugen. Een vlucht. En dus eigenlijk
overbodig. Doe wat je wil, maar besef wel waarom je het echt doet (en zeg nu niet
omdat het lekker is; vers appelsiensap, dát is lekker. En ook dát kan je bewustzijsverruimende ervaringen geven). Het kán je allemaal een zweem van zelfvertrouwen
teruggeven en dikwijls is dat ook echt goed en nodig, maar wéét dat dat dan door
die hulpmiddelen komt en niet vanuit iets fundamentelers in jezelf. Het is geen echt
zelfvertrouwen. Onwil om jezelf te veranderen en te verbeteren kan de verslaving
maken en dan wordt het gevaarlijk. Laat ze op tijd en stond als ze hun werk hebben
gedaan ook weer los en trek verder. Anders is het niet eerlijk.
Zo maakt dat allemaal met een doelbewuste reden deel uit van jullie wereld en elke
keer vergiftigen jullie jezelf met angst en scharen je aan de duistere zijde, i. pv.
gewoon gewoon te blijven doen. Gewoon buitengewoon. Buitengewoon gewoon.
Al die dingen heb je toch niet echt nodig? Maar zie het aan de zonnige kant. Jullie
zijn er niet zo erg aan toe als de Anunnaki. Jullie kunnen nog vrij gemakkelijk (met
een beetje wilskracht moet het lukken) neen zeggen tegen al die verleidingen,
mocht je besluiten dat je het echt niet meer nodig hebt. Zij zitten echt vast. De beste
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manier om ze te helpen bevrijden is om ze gewoon links te laten liggen en om je
eigen weg te gaan. Het klinkt paradoxaal, maar toch is het zo. Anders verval je in
medelijden. Je kan hun handje blijven vasthouden uit medelijden, maar dan zou je
mee zinken en ben je toch weer met flauwe excuses bezig om niet volgens je eigen
wensen te leven. De enige manier dat ze wat aan je hebben is dat je ze negeert en
zelf krachtig genoeg gaat worden. Dan kunnen er interessante dingen gaan gebeuren en kan je ze helpen bevrijden zonder er zelf nog zieker van te worden. Het zou
niet de eerste keer zijn dat goedbedoelende genezers gewond geraakten tijdens het
helen van anderen, gewoon omdat ze de duistere energieën en beperkende gedachtepatronen over namen omdat ze zelf niet krachtig en helder genoeg waren. Eigenlijk zijn die duistere energieën ook delen van jezelf en hopen ze maar dat je ze
negeert. Ze weten zelf niet meer wat ze doen en zeggen dingen in je hoofd die ze
zelfs niet menen maar die sterker zijn dan henzelf. Ook zij worden op nog een ander
niveau geregeerd door dan weer nog andere duistere machten. Het lijkt complex
maar dat is het eigenlijk niet. Het is simpeler dan je denkt, en er kán voorgoed voor
jou een einde aan komen als je je lesjes ervan leert en je losrukt en zelf terug meester
wordt. Dan mogen er nog tienduizend duistere sferen zijn die je kunnen beïnvloeden. Het gaat erom dat je er niet meer intrapt en voorgoed in de hogere dimensies
kan beginnen spelen, zonder nog ooit ergens van wakker te liggen. Dat is het dubbele van de zaak. Hoewel je hun voedingsbron bent en je nodig hebben zijn het
bovenal ook nog altijd heel integere wezens in essentie. Maar ze worden overschaduwd door hun duistere kant en daarom is voor hen de verleiding sterker om je te
gebruiken. Maar een ander deel weet dat het niet de juiste manier is en hoopt dat er
op één of andere manier een einde aan kan komen. Het is pure Dr. Jeckyll & Mr.
Hyde. Je kent dat wel als je dikwijls dingen zegt waarvan je achteraf spijt hebt en
denkt: ’waarom zeg ik toch zo’n kwetsende dingen?’ Als je dan integer genoeg bent
maak je je excuses. In het andere geval is je ego te sterk en weiger je in te zien dat je
een schoft was en giet je er nog een flinke scheut oordeel en een schep verwijt
bovenop en leer je niks. Als je blijft ingaan op prikkelingen van de duisternis (ego),
om welke reden dan ook, blijf je daar je energie in steken en blijf je strijden. Daarom is het wijzer om je er niet meer mee bezig te houden. Het is ook heel belangrijk
om te beseffen dat die energieën en duistere machten en Anunnaki en Lucifer en zo
werkelijk waar echte delen van je zelf zijn. Van het grotere energetische deel, wel te
verstaan. Een grote fout die je kan maken is om te denken dat ze wezens zijn die buiten je staan en los van je leven. Dat is dus niet zo, hoe gek het ook mag klinken (dikwijls zijn vele nieuwe dingen nogal gek). Als je denkt dat het anderen zijn die niet op
één of andere manier met je verbonden zijn denk je weer terug in dualiteit en in
afgescheidenheid. En dan, als je besluit om je leven er niet meer door te laten regeren, kan je de fout maken om het andere uiterste te doen: er tegen te strijden totdat
ze weg zijn. Maar dan ben je gewoon zwaar tegen jezelf aan het strijden, en er is niks
vermoeiender dan dat want dat kan je niet winnen en dat zal je hoe dan ook de das
om doen vroeg of laat. En die houding ga je dan ook weer naar andere mensen in je
omgeving projecteren en voor je het weet zit je helemaal vast en ben je het noorden
kwijt. Dat is zoals gezegd het Lucifersyndroom. Neen, besef liever dat het duistere
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kanten van je zelf zijn die je eens onder handen moet nemen en genezen. Genezen
is het woord. Hoe zou je er niet energetisch mee verbonden kunnen zijn?! Misschien besef je het niet, maar als je je neerslachtig voelt en zwaarmoedig of angstig,
dan voel je hen. Dus dan ben je er toch mee verbonden? Anders zou je het niet voelen. Jij bent het die op een willekeurig en onaandachtig moment je kan laten vangen
en ‘uitdrukking‘ geeft aan negatieve gedachten en daden. Maar ook dat bén jij dus
ook. Hier en nu. Dat is niet iets anders. Jij dénkt dat misschien wel en zo, maar als
een toeschouwer je zou bezig zien is het voor hem duidelijk dat jij het bent die een
beetje raar doet. Je kiest dan een rol uit en voert een toneelstukje op. Dus stop
ermee om je te blijven identificeren met de duistere kanten van jezelf voor het
boven je hoofd gaat groeien. Je kan ze voelen op elk willekeurig moment, je kan
ervoor open staan, maar het echte transformatieproces begint als je dat bewust gaat
doen en tegelijkertijd heel goed beseft dat je ook nog een goede en liefdevolle en
normale kant hebt. Zo kan je neutraal, in het midden, blijven en eerder als een toeschouwer naar jezelf kijken en rustig voor jezelf uitmaken wat het verschil tussen
de twee kanten is, waardoor ze zich kenmerken en vooral: waar je je voorkeur vanaf
dan aan wil geven. Je geluk staat of valt met de keuzes die je in je leven maakt, dus
weet goed op wat die keuze is gebaseerd en welke een one way ticket naar het geluk
is. Het is niet zo dat, omdat er een duistere kant bestaat dat dat ook automatisch wil
zeggen dat je je daarvoor tot in den treure voor moét blijven openstellen. Het is voldoende om er even bij stil te staan en je er bewust van te worden welke weg je wil
inslaan. Laat die dingen gewoon los en kies resoluut voor het andere. Zie het uiteindelijk zo: Ofwel kan je je bezig houden met duisternis, ofwel kan je je bezig houden
met liefde. Je zal datgene ervaren waar je voor kiest. Misschien klinkt dat heel jezusachtig maar het is eigenlijk een vrij simpel principe en dat weet iedereen eigenlijk
ook wel heel goed. Iedereen is Jezus. Maar dikwijls wordt het wel vergeten omdat de
duistere energieën in je de overmacht hebben en die mooie simpele waarheid over
het leven overschaduwen. Voor dit alles is bovenal toewijding nodig. Neem er je tijd
voor en als die er niet is zal je moeten kiezen of je je leven een pak simpeler wil
maken om je daar mee bezig te houden of niet. In principe is de ultieme keuze die je
dient te maken peanuts. Je kan het in een verloren moment doen als je op de plee zit
of aan de afwas staat. Maar de uitdaging zit ‘m in het feit dat je misschien moed zal
moeten opbouwen om oude vertrouwde maar immer tekortschietende zekerheden
zomaar op te geven om een duik in het ongewisse te maken en puur op blindelings vertrouwen in je zelf over te schakelen. Vertrouwen op je intuïtie. Deze keuze zal je ooit
maken, maar je logische verstand zal de grote dwarsligger zijn. In het verstand
alleen bedenk je meestal worst case scenario’s die je doen huiveren aan wat er allemaal
kan fout lopen. Dus is het zaak om vertrouwen op te bouwen en dat kan je alleen
doen als je een beetje een zicht begint te hebben op de dingen. Wat is leuk en wat
niet? Wat werkt op langere termijn en wat niet? En als je mentaal gezien dan duidelijk de 2 kampen ziet en je beseft naar waar elk van de twee leidt dan kan je de keuze
maken en zal je er nog blij om zijn ook.
Tip: Als je merkt dat je belaagd wordt door allerlei ongecontroleerde angsten die je
leven lijken te beheersen wil dat zeggen dat er een hoop duisternis in je onderbe-
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wustzijn bestaat (denk hierbij aan een witte koe met zwarte vlekken; dat is ook de
reden waarom koeien er zo uitzien) en je wil er verandering in brengen, dan kan je
jezelf energetisch beschermen door gedurende een langere periode (dagelijks) een
Aardingskoord te ‘visualiseren’ dat vanuit je vertrekt naar het kernkristal van de
Aarde en daar aan wordt bevestigd, wat je extra energie zal geven. Je kan ook visualiseren (in gedachten levendig voorstellen) dat je jezelf helemaal omhult in een grote
dikke cocon van puur warm gouden zonlicht. Hoe meer je hier aan denkt, (geloof
het of niet) hoe meer dit een werkelijk feit wordt. Dit zal toekomstige psychische
aanvallen van verdoolde parasitaire rovers buitenhouden en kan je datgene wat nog
in je leeft rustiger transformeren. Het gecreeërde licht zal als vanzelf nog meer licht
en hulp aantrekken. Hier bestaan prima handboeken voor. Hetzelfde kan je doen
met je appartement of huis of zelfs kasteel.
Onthoud dat je ook altijd altijd hulp kan vragen aan je hogere zelf en aan de miljoenen lichtwezens van de hogere dimensies, want die staan natuurlijk te popelen om je
te helpen. Je hebt maar te vragen, maar uiteraard is dit voor de rationele mens van
vandaag ook heel moeilijk om zomaar in te geloven. Dat is dus ook één van de uitdagingen waar je voldoende geloof en vertrouwen in zal moeten opbouwen om ze
aan te gaan. Ze hebben de kracht en de mogelijkheden. Maar ze kunnen alleen iets
doen als jij er om vraagt. Dat is een vorm van respect naar jou toe want ze zullen
nooit iets opdringen tegen je wil in (dit in tegenstelling tot de lagere energieën, en
dat is dan eigenlijk ook nog op jou bevel). Ook zij spelen uiteraard mee in dit grote
spel en in deze tijd zullen de engelen een grote come-back maken omdat het nu eenmaal de Eindtijd is. Er is maar één doel: De Aarde moet en zal bevrijd worden. En
daar willen zij ook heel graag aan mee werken. Geef ze werk!
Tot slot nog een laatste belangrijke verhaaltje voor het wakker worden.
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13. TEN SLOTTE HET EINDE
De vergissing van de Hebreeërs
In een ideaal en één Universum is het vanzelfsprekend dat de verschillende werelden, zoals vb zonnestelsels, met elkaar verbonden zijn waardoor er moeiteloos
informatie van de ene naar de andere kant kan vloeien. Zo ziet de volledig gelegde
puzzel eruit. Maar aangezien we het hele beeld uiteen hebben gehaald zodat er een
hele hoop geleerd kon worden zijn vele delen al terug verbonden, maar andere
delen zijn nog steeds verbroken. En het verbreken van de delen, die in wezen bij
elkaar horen, heeft altijd ergens in de geschiedenis een oorzaak. Zo was Sirius A en
de Zon verbonden, totdat er letterlijk een kink in de kabel kwam. Tot 1994, toen
vele toegewijde leraren de verbinding terug herstelden waardoor er terug belangrijke informatie kan doorstromen naar de Aarde. Tot aan het verbreken konden de
Siriërs de hele planeet bereiken via de Grote Piramide.
De breuk gebeurde onder Akhnaton, de controversiële Farao van de Achttiende
Dynastie.
Toen Akhnaton klein was misbruikte niemand in Egypte vrouwen of kinderen,
respecteerde iedereen zijn ouders en niemand stal van elkaar. Maar het harmonische veld van Egypte ging erop achteruit toen hij als jongeman zijn initiaties ontving. Tegen de tijd dat hij zich voorbereidde op de Farao-initiatie (ook wel Sirischeinitiatie genoemd) maakten kinderen hun ouders ten schande, stalen broers van
broers en sexueel misbruik werd heel normaal. Akhnaton aanvaardde de Faraonische-codes omdat hij het uiteenvallen van Egypte wilde tegen houden. Er was één
reden voor deze teloorgang van de beschaving.
De Egyptenaren (Siriërs) waren duizenden jaren lang een verlicht volk en leefden in
complete harmonie met zichzelf, de anderen en de omgeving. Ze verstonden de
kunst om zichzelf iets te doen te geven in het leven dat leuk en zinvol was en ze verveelden zich dus nooit. Destructieve neigingen waren hen dan ook vreemd omdat
ze maar al te goed wisten dat de grootste bron van ellende gefrustreerde creativiteit
is. Energie die zich wil uitdrukken maar niet mag van het baasje. Ze ontdekten hoe
ze met Orion, de Bibliotheek van de 8D Galactische Federatie, konden communiceren en werkten en speelden samen met de heilige krokodillen die hen veel leerden
over macht en biologische krachten en waarvoor ze speciale tempelcomplexen lieten bouwen waar ze vrijelijk in konden rondzwemmen, zoals de majestueus prachtige Khem-Tempel met zijn ondergrondse verdiepingen. Ze kwamen erachter dat er
bepaalde reptielen-krachtplaatsen zijn. Dat zijn plaatsen waar alle dimensies tesamen komen en Khem was één van die plaatsen en de krokodillen en de nijlpaarden
kenden het geheim van deze plaatsen. De Egyptenaren waren gewoon heel goeie
manifesteerders en wisten, door hun communicatie met Orion, goed gebruik te maken
van de Kracht.
De Egyptenaren waren Sirische ingewijden en beschikten over 6D-zicht en deze
kennis is nooit geheim en kan uiteraard met iedereen die erom vraagt gedeeld wor-
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den. Jammer genoeg wordt ze niet begrepen omdat je over dat 6D-zicht moet
beschikken, en dat kan je alleen maar verkrijgen als je eerst een aantal andere stappen als voorbereiding, hebt doorgenomen. Tijdens de Achttiende Dynastie kwam
Egypte onder druk te staan door invasies en Aarde-veranderingen die werden veroorzaakt door de uitbarsting van de grote vulkaan, de Thera, in 1650vC. Het hele
midden-Oosten raakte gedestabiliseerd en het waren dagen van duisternis en enorme winden. Als gevolg hiervan werd Egypte een toevluchtsoord. In die periode
kwam het Hebreeuwse volk voor een lang verblijf naar dat land. Ze zagen hoezeer de
Egyptenaren over een hoog manifestatie-bewustzijn beschikten en deze techniek
wilden ze ook onder de knie krijgen, zodat ze ook datgene zouden kunnen krijgen
wat ze graag wilden hebben. Geen enkel probleem. Toen de Hebreeërs of Hibiru,
zoals de Siriërs hen noemden, de Egyptenaren vroegen of ze ook in de tempels
mochten studeren waren ze natuurlijk welkom. Een verlicht volk weet altijd dat alles
en iedereen die op hun weg komt een specifieke les voor hen inhoudt, dus die uitdaging gingen ze graag aan.
Nochtans is er voor zulke inwijdingen, die de Hebreeërs wilden, tijd nodig. De ingewijden besteden veel zorg en training aan het openstellen van hun lichamen zodat
ze de fijnere energieën kunnen aarden. Hun hartchakra moet helemaal geopend
worden zodat de hartsenergie volledig kan ontvangen worden. Maar de Hebreeërs
hadden hiervoor niet de tijd en wilden eigenlijk vrij snel terug naar huis. Wat zij wilden was enkel de techniek en niet het hele proces. De Egyptenaren waren dan ook
ontzet toen ze hoorden dat ze al na een jaar weer de plaat wilden poetsen en het
voor bekeken hielden, omdat ze wisten dat ze maar een gedeelte van de kennis
beheersten en dat zou hoedanook resulteren in een catastrofe, omdat je het zicht
vanuit het grotere kader mist, wat altijd liefdevol is. Als je dat kent weet je waar je de
macht juist voor moet gebruiken. Maar als je dat niet weet heb je enkel maar macht,
die dan voor de verkeerde doeleinden zal worden aangewend en maar enkelen zal
dienen.
Het probleem komt op het volgende simpele principe neer:
Het Aardse zonnestelsel wordt uitgedrukt door 12 lichamen, 12 planeten, met elk
een specifieke kracht. Elke planeet heeft een bepaald archetype, een bepaald thema dat je onder de knie moet krijgen. Als je een bepaalde kwestie nader wil onderzoeken, kan je via technieken, de ‘lens’ gebruiken die die zaken aanbelangen, zoals
Mars over oorlog of Venus over romantische kwesties. Zo kan je de expertise van
de bewoners van een planeet om raad vragen over de kwesties waar je informatie
over wil. Je gebruikt het om datgene te verkrijgen wat je wenst en daardoor versmelt je ermee en wordt je dat archetype. Zo hebben de Verenigde Staten van
Amerika Mars tot hun god uitgekozen. De Oorlogsgod, en daardoor zijn ze Mars
geworden: gewelddadig. Maar wat de Hebreeërs uit hun ongeduldigheid deden
was ze niet alle 12 in volledige harmonie met elkaar gebruiken, maar ze zouden
slechts één planeet gebruiken. Die van Nibiru. Een volk dat de krachten van alle
12 de planeten zou gebruiken zou polytheïstisch zijn. Maar in het geval van de
Hebreeërs zouden ze geobsedeerd raken door het archetype van die desbetreffende planeet. Dit zou onvermijdelijk resulteren in Monotheïsme, het geloof in één
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God. Dat levert altijd fanatisme op en zal uiteindelijk de Aarde (of welke planeet
dan ook waar het wordt gehanteerd) vernietigen.
De Hebreeërs wilden alle mogelijke kennis op een mum van tijd tot zich hebben
omdat ze uiteindelijk de verovering van Egypte op het oog hadden. Dat stak hen de
ogen uit en ze wilden gewoon een nieuw thuis, nadat ze door nomaden uit hun
eigen land waren verdreven. In de Tempel van Salomo werden de Hebreeuwse
ingewijden die allen deel uitmaakten van geheime genootschappen, opgeleid om
met hun denken de Egyptische tempels, opslagplaatsen van Sirische kennis, binnen
te gaan. Zo kon men de vierkante kamer onder de Sfinx lezen. Deze kamer doet
heden ten dage veel stof opwaaien nu er vermoedens rijzen over het bestaan ervan
en binnenkort zal de hele wereld er terug toegang toe hebben. Men verwacht vanalles en nog wat aan te treffen in de kamer (o. m. de ultieme bewijzen voor Atlantis).
Het is een vierkante kamer met gele zandstenen, vierkante muren, een vierkante
vloer en een vierkant plafond. Maar de kamer is gewoon leeg. Schattenjagers zullen
bedrogen uitkomen, maar mensen die op échte schatten uit zijn zullen verrukt zijn.
Want de kamer bevat de Sirische gegevens met betrekking tot multi-dimensionaliteit
en het bevat alle technieken en gereedschappen om terug naar de Hof van Eden te
keren en alleen een perfecte integriteit zal je toegang tot deze kennis geven. Dat is
nog altijd het beste beveiligingssysteem en het is veel goedkoper dan al jullie electronische alarmbellen. Er is alleen maar pure kennis aanwezig in de vorm van energie.
De adepten van de Salomo Tempel waren in staat om met hun denken de kamer binnen te gaan door visualisatietechnieken toe te passen. Net als in de andere geheime
genootschappen ter wereld (toen en nu) werden ze verteld dat ze in de Tempel moesten zijn voor een bepaalde zingeving, maar ook dat was enkel een voorwendsel om,
als onderdeel van het Systeem, hun specifieke taak te doen. Velen hebben diep vanbinnen in zich nooit het gevoel gehad, toen en nu, dat er ook maar enige zingeving te
bespeuren viel en voelen zich bedrogen, misbruikt en verward. Dus in plaats van hun
eigen kennisbronnen aan te boren, drongen de Hebreeërs de Egyptische khemTempel en de kamer onder de Sfinx op telepathische wijze binnen en stalen de gegevens omdat zij jaloers waren op de magnifieke Egyptenaren. Zo werden de gegevens
ook weer telepathisch doorgesluisd naar de Tempel van Salomo. De Egyptenaren
wisten dat dat gebeurde maar zagen dit ook nooit als stelen, maar eerder als kennis
delen. Ze kennen dat niet, ’stelen’, omdat ze zich niet kunnen inbeelden dat dat interessant is want ze weten dat als je iets ongevraagd wegneemt van een ander, dat toch
weer het nodige karma bijcreeërt en energie uit de Blauwe Nijl doet wegvloeien. Dus
daar zagen ze geen heil in. Dat is nu eenmaal hun levensvizie. In die zin waren ze
goddelijk naïef omdat ze datgene wat ze zelf niet kenden ook nooit zouden vermoeden bij anderen.
Ze wisten ook dat alle kennis die werd verkregen door manifestatie moest gedeeld
worden met iedereen die in hun huis kwam, dus. . .
Toch zitten de Joden hiermee danig verveeld en voelen er zich schuldig over. Dat
hoeft niet want gedane zaken nemen geen keer en we hopen maar dat jullie er iets
mee zijn geweest, Joden, en dat je de nodige lessen hebt geleerd.
Dus Farao Akhnaton zag hoe het harmonische veld van Egypte er op achteruit ging
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en hoe de mensen kouder werden. Hij wist, doordat hij ingewijd was in alle geheimen, dat de Hebreeuwse priesters de krokodillentempel-technologie van Khem
hadden gestolen. Hij wist dat ze slechts 1 planeet als gezichtspunt gebruikten en
daar hun daden op baseerden, nl. Nibiru, en dat ze deze technologie gebruikten om
erachter te komen hoe ze Egypte konden veroveren.
Hij aanvaardde de Faraonische-codes omdat hij het uiteenvallen van Egypte wilde
tegenhouden.
De farao kan de dubbele kroon van de Blauwe Nijl met de heilige uraeus, die hem
slangenkracht geeft, ‘alleen dan dragen als hij geen (geheime) agenda heeft’. Hij moest enkel
het ‘vredelievende veld’ in stand houden, dat niet in stand kan gehouden worden als
het op een ‘vijand’ gebaseerd is. In die tijd stemden de Siriërs vanuit hun zesde
dimensie in de sterren af op Akhnaton als hij het centrale heiligdom binnenging, en
het enige wat ze dan van hem opvingen was een enorme haat voor de vijand, de
Hebreeërs, en angst voor het volk. Hij verkeerde in diepe pijn, woede, vooroordelen
en verwarring omdat zijn Ka zijn lichaam had verlaten. Hij was teveel met angst
bezig. Voor hij zijn Ka verloor was hij de enige in het hele Egyptische stelsel die een
rechtstreekse verbinding had met Sirisch bewustzijn en daardoor in een toestand
van gelukzaligheid verkeerde omdat hij verbonden was met de andere dimensies.
Dit is hoe de Farao zich normaal moet voelen. Daar gaat een Farao-initiatie over.
Op een dag zagen zowel Sirius A als Sirius B hetzelfde angstaanjagende beeld op
hun innerlijke gezichtsveld. Ze zagen eerst een leeuw van Sekhmet die in hun ogen
staarde, en vervolgens zat Akhnaton achter haar op zijn troon, en er kwam een
enorme angstaanjagende hagedis op hem af. Ze voelden het hart van Akhnaton
tekeer gaan omdat hij wist dat hij zonder zijn Ka hulpeloos was. Er volgde een
enorm gevecht. De hagedis was de vierde-dimensionele vorm van een Hebreeuws
priester, Illuru genaamd, en de hagedis zei: ’Akhnaton, ik neem je slangenkracht af!’ En
hij greep de uasit vast, de goddelijke scepter van Akhnaton. De Farao durfde zich
niet te veroeren toen de heilige scepter, die het veld van de Blauwe Nijl in stand
hield, overging in de klauwen van dit dier. Vervolgens nam de enorme hagedis de
uasit en stampte er drie keer mee op de vloer en iedere keer werd het een krachtige
slang. De hagedis had niet alleen de uasit van de Farao afgepakt maar hij ging ook
nog eens de krachten ervan gebruiken. De Siriërs volgden het hele spektakel nagelbijtend vanop het puntje van hun stoel en toen ze zagen wat er gebeurde verbraken
ze onmiddellijk de verbinding tussen Sirius en de Grote Piramide. Ze sloten de
geheime kamers onder de Sfinx en de Grote Piramide. Van dan af waren Akhnaton
en Egypte verlaten en stonden ze er helemaal alleen voor. Het in de steek laten van
Akhnaton was een bron van diepe pijn voor alle Sirius-bewoners, temeer omdat
Egypte een missie was. Vanaf toen begon een nieuwe periode in de Geschiedenis.
Illuru keek de bevroren Farao minachtend aan. Aangezien hij een 4D-holografische
projectie was, verdween Illuru vervolgens, en verscheen opnieuw als Mozes in het
Hebreeuwse kamp in de Sinaï. Dit woestijnvolk had zelf geen priesters of tempels en
Mozes vestigde beiden op basis van het priesterschap en de tempels van Egypte. M. a.
w. vanaf toen werd de Egyptische cultuur brutaal overgenomen door de Anunnaki.
Mozes vertelde zijn volgelingen dat ze dieren moesten offeren aan de Aton, door

439

1

vb. hun heilige krokodillen in de vlammen te werpen. Zo eindigde het respect voor
de heilige dier-leraren van de voorgaande 3500 jaar en een enorme jammerklacht
steeg op uit de harten van alle dieren op de planeet, die helemaal tot in het Siriusstelsel werd gehoord. Daarom springen jullie tegenwoordig zo harteloos om met dieren en werden ze gereduceerd tot massavoedsel.
Het fundamentalisme, als gevolg van het monotheïsme, deed zijn intrede op Aarde
- het geloof dat alle daden geoorloofd zijn om één bepaald gezichtspunt te verdedigen, ongeacht hoe corrupt, gewelddadig, onmenselijk of spiritueel beperkend ze
zijn. Zo begonnen de oorlogen op basis van ideeën.
Dus toen Illuru (Mozes) de Uasit - de heilige scepter - van de Farao afnam was dit
dé machtsovername van de Hebreeërs. Maar wat zij dus niet wisten was dat Sirius
niet meer was verbonden met Akhnaton. M. a. w. Illuru dácht nu over Sirische slangenkracht te beschikken - de kracht die hen in staat zou stellen alles te manifesteren wat
ze maar wilden - maar in werkelijkheid nam Illuru de macht van Nibiru, van de
Anunnaki, aan!
Ik zei je dat elke planeet of ster de drager is van een archetype. Dit zijn bepaalde
gedragingen en overtuigingen en met het aannemen van een archetype gaat het om
de verwerking ervan. Het doorleven van die overtuigingen teneinde er op een
bepaald moment je lessen uit te kunnen trekken. In die zin zijn het dus grote
geschenken voor je evolutie en bewustwording. In het geval van Nibiru gaat het om
‘manipulatie en het omgaan met macht ’. Om een archetype of patroon uit te leven heb je
een bloedlijn nodig. Een ras of clan verbindt zich zo met de sterren. Net zoals de
Dogon, de Maya’s, de Egyptenaren (met Sirius),de Cherokee, Aboriginals enz. dat
doen. Alleen kiezen zij heel bewust om zich te identificeren met hoger ontwikkelde
werelden om hun kennis op deze planeet in te brengen, simpelweg omdat zij hun
moeilijke archetypen zoals vb manipulatie en omgaan met macht al achter de rug
hebben in een ver verleden. Op basis van de verschijning van Mozes noemden de
Hibiru of Israëlieten zich ‘het Uitverkoren Volk’. In de dagen van de Achttiende
Dynastie in Egypte werd het Hebreeuwse volk dus de drager van de intelligentie
van Nibiru.
Illuru nam zonder het te weten de macht van Nibiru aan en activeerde zo een
groepsgedachte-vorm in zijn ras om het grootse plan van Nibiru uit te voeren. Die
dag riepen de Anunnaki in koor high-five gewijs (al springende in de lucht en met de
handpalmen vlak tegen elkaar kletsend) een krachtige ‘YES!’ uit en ze waren verrukt
over de gang van zaken.
De Hebreeërs denken dus sindsdien dat ze Sirius als archetype hebben maar in feite
is het Nibiru. Dit is erg groot nieuws voor het Joodse volk.
Dat is ook de reden waarom ze zo van de Sirische sacrale geometrie houden zoals
de Kabbala, alchemie en magische kunsten.
Om met macht om te gaan werden de Joden, net als de Farao’s, experts op het
gebied van krachtige magische systemen, die esoterische kennis en geheime orden
gebruikten om datgene te verkrijgen wat ze wilden. De inwijdingen in de geheime
genootschappen leerden hoe je op moest houden om eerst te voelen voordat je in
actie kwam. Uiteindelijk vergat je hoe je überhaupt kon voelen, en toen stopte je
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gewoon met datgene te doen wat je wilde doen. Een erg effectieve indoctrinatie in
die vorm is vb in het militaire apparaat in jullie wereld ook heel duidelijk aanwezig.
Als daar zou gevoeld worden dan zou het leger gewoon niet bestaan. Deze omgekeerde wereld van eerst denken en dan voelen vindt je ook terug in de rest van de
samenleving. Vele leden van de Lichtfamilie zijn, als onderdeel van de voorbereiding van hun taak in de Eindtijd, geïncarneerd als lid van die geheime orden en hetgene ze daar hebben geleerd zit netjes opgeslagen in hun onderbewustzijn en vandaar dat die dingen erg bekend in de oren klinken. De Hebreeërs waren ooit aanbidders van de Godin, maar aangezien Nibiru mannelijke energie draagt werd de op
Nibiru gebaseerde monotheïstische Hebreeuwse cultuur uitgesproken patriarchaal
en corrupt ten opzichte van Gaia ofte Aarde. Dit werd nog eens versterkt door het
feit dat de Anunnaki al honderdduizenden jaren lang de mensen als werkers en voor
sexuele diensten had gebruikt, dus het patroon van gebruiken zonder toestemming
was al diep ingeworteld op Aarde en die lijn kon moeiteloos verdergezet worden.
Illuru was erg jaloers op de buit van de Farao en de meeste afstammelingen van Illuru die deel uitmaken van de Hebreeuwse lijn (Joods, Christelijk, Islamitisch) zijn
geobsedeerd door een fanatiek materialisme dat de Aarde onderdrukt en oorlog
veroorzaakt.
Slavernij, prostitutie, hiërarchie, geheimhouding, oorlog en vrouwenhaat komen
allen voort uit deze energieoverdracht. De Hebreeuwse lijn verkeert dus in grote
onwetendheid over de waarheid en als je min of meer snapt wat ik je allemaal heb
uitgelegd over hoe duistere energieën (duister is niet gelijk aan ‘door en door slecht’)
die mensen kunnen manipuleren en bezitten omdat ze op het verkeerde spoor zijn
terecht gekomen, kan je wel indenken wat er gebeurt als dat op grote schaal toegepast wordt. De Tempel van Salomo was dé plek van waaruit de Anunnaki via het
hele Hebreeuwse volk kon werken. Nochtans is de kennis van dit materiaal vandaag
de dag volkomen onbewust geworden en het wordt tijd dat er grote klaarheid over
deze dingen komt omdat deze wonden moeten geheeld worden voor er wat dan
ook verder kan gebeuren.
Toch is het niet iets om bedroefd over te zijn als Hebreeuws volk en er is wederom
géén fout gemaakt in het bewustwordingsspel. Op een hoger niveau wilde het
Hebreeuwse volk onbewust een drager zijn van het Nibiru archetype en de verlangens van een buitenaards ras doorleven. Anders was het niet gebeurt. Ook dat heeft
met een veel vroeger verleden te maken (waar we nu niet op zullen ingaan) en het
plan van Nibiru onbewust uitvoeren is gewoon:Karma.
Zij denken dat ze met 8D bezig zijn, terwijl ze in feite met 4D bezig zijn. Nochtans
hoeft dit niet zo erg te zijn als het lijkt. De leringen en heilige kennis van 2D, 4D, 6D
en 8D hebben uiteindelijk allemaal met elkaar te maken en zijn onderling verbonden. Iedereen zal ooit in de hogere dimensies aankomen, maar daarvoor moeten wel
eerst de lagere dimensies door en door gekend zijn anders kan je er nooit geraken,
en dat gebeurt door het uitleven van zulke scenario’s. Ervaring zorgt ervoor dat je
weet waarover de zaken gaan en op welke basis je je keuzes maakt. Daarvoor is een
essentieel begrip van de aard van het leven, zoals ik heb uitgelegd in dit boek, nodig.
Als je niet weet of je uit angst of uit liefde creeërt dan zou je in de hogere dimensies
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voor verschrikkelijke verassingen komen te staan omdat ze die aard hebben dat ze
alles manifesteren wat je je maar wenst. Je moet de Kracht die je hebt goed kennen
en onder de knie hebben. Het is een kracht die geen oordeel of speciale voorkeur
heeft omtrent jouw wensen. Jij bent de baas en je maakt wat je wil. Maar vanuit
angst zou je wel eens instant ongekende gruwel kunnen creeëren en zelf ervaren.
Veel erger dan je nu ervaart. Maar hoedanook zou je toch nooit met een lager trillingsgetal kunnen vibreren en bestaan in de hogere dimensies waar alles uit puur
licht bestaat. Pas als je zelf tot inzicht bent gekomen over bepaalde zaken zal je zelf
bewust en met de juiste intentie ervoor kiezen om naar de hogere sferen te gaan.
Dat is de reden waarom alles er zo goed en integer is en er geen lagere energieën in
te vinden zijn. Dus het uitleven van het Nibiruaanse archetype voor de Joden en op
Aarde in het algemeen was een onvermijdelijke en noodzakelijke stap. Joden, jullie
moesten ervaren wat het was om onderdrukt te worden en te onderdrukken. Alleen
zo zou je kunnen weten of het goed aanvoelt en leuk en vooral integer is of niet.
Dan zou je ooit ideaal gezien de volwassen keuze maken om de hele boel te laten
varen en te kiezen voor hoe het dan wel moet. Dat was ook waarom jullie de holocaust meemaakten in WOII, als karmisch gevolg van het verleden. Zie je bewustwording als jezelf uitkleden. Eerst ben je helemaal bepakt met allerlei moeilijke
lagen die je draagt uit schaamte en bescherming tegen illusies, gewoon omdat je niet
beter weet. Als overlevingsmechanisme. Dan ontdoe je je systematisch van elk kledingsstuk omdat je merkt dat het gemakkelijker is, totdat je weer helemaal in je
blootje staat. En dat is je pure natuurlijke kledij. Als je dan zoiets hebt van: ’hm. Niet
slecht. Prachtig zelfs!’ en er zo durft bijlopen, samen met anderen die dat ook durven, dan kun je je eens bezig gaan houden met andere zaken i. p. v. heel de tijd met
die balast.
Dus voor diegenen die al meteen beginnen te lachen met de Hebreeuwse lijn of ze
vanalles kwalijk beginnen te nemen en verwijten beginnen maken: wees geen ezel
en doe maar al gewoon, want daar gaat het ook helemaal niet om. Het is heel
belangrijk om alles en iedereen die meespeelt met dit grote spel te eren en te respecteren. Iedereen is hier voor een bepaalde reden en heeft zijn of haar persoonlijke
programma en maakt daarom haar keuzes.
Er zijn nog andere volkeren op Aarde die buitenaardse archetypen uitwerken. Zoals
de Engelsen (Nibiru), Fransen (Orion), Balinezen (Pleiaden), Irakezen (Nibiru). . .
Dus voor je geboorte weet je vanuit het allerhoogste bewustzijn wat de volgende
noodzakelijke stap in je evolutie is en zo kies je ervoor om in het ras met het desbetreffende archetype geboren te worden zodat je je lesjes kan leren. Begrijpen is een
absolute sleutel tot bewustwording en uiteindelijk tot multidimensionaliteit.
Merk ook op dat begrip niet per definitie hoeft te zeggen dat je je er dan maar bij
neer legt omdat er toch niets aan te doen is en het zo moet verder blijven duren.
Begrijpen wat er aan de hand is zal je behoeden voor veroordelen (wat alleen maar
jouw persoonlijke groei in de weg staat) en dan kun je pas echte nieuwe en goeie
oplossingen voor iedereen gaan beginnen te bedenken. Uiteindelijk is het een erg
moedige keuze van het Joodse volk om, al is het onbewust, dit karmische dilemma
binnen de mensheid uit te werken. Het wordt nu echter tijd om bewust te worden
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van die keuze. De Siriërs lopen nog met pijn in het hart rond van deze breuk, net
zoals je moet scheiden van iemand die je erg graag ziet. Sirius A is sinds 1994 al
terug verbonden, maar de bedoeling is dat het hele Siriusstelsel in 2012 terug wordt
verbonden met deze Zon. Maar die verbinding kan er enkel komen als er letterlijk
een brug van licht tussen de twee systemen wordt gebouwd door de Aardbewoners.
Dit doe je door alle geloof in vijanden eindelijk los te laten en je Ka te activeren
waardoor de Pleiadische liefdestrilling in je hart kan gevoeld worden en ze zich kan
verankeren.
De Joden zijn ok natuurlijk, maar ze zouden eens moeten stoppen met de zielepoot
uit te hangen. Natuurlijk is wat er gebeurt is met de holocaust ongehoord. Maar wat
hun fout is is dat ze dat tot in den treure blijven uitspelen. Het Joodse volk stelt zich
op als de underdog van de wereld, als het slachtoffer van alles en ze willen dat je dat
blijft respecteren en uiteindelijk komt het er op neer dat ze willen dat je medelijden
met hen blijft hebben. Joden, jullie zijn heus niet de enigen die eens afgezien hebben, hoor. Iedereen heeft zo wel z’n problemen gehad maar als iedereen daar zo
over zou blijven klagen komen we geen stap verder. Gedane zaken nemen geen keer
en het is tijd om je eens uit die situatie te trekken. Laat het verleden los en ga verder.
Wat willen jullie dat we zeggen? ’Och heer, och arme die arme joden toch!’. Willen
jullie echt zo gezien worden?Als slachtoffers i. p. v. krachtige Goden die waardig
hun verleden rechtzetten? Wil je dat iedereen boet voor jullie karma? Het is iets van
jullie. Bon, laat het daarbij en doe er iets mee. Stop er mee met het slachtoffer uit te
hangen van iets wat allang voorbij is en besef ook dat het onbewust een karmisch
iets is wat er gebeurt is. Onbewust hebben jullie er ook voor gekozen om dat mee te
maken. Als dat niet zo zou zijn zou het nooit gebeurt zijn. Dus stop asjeblieft met
dat gegrien.
Israël is altijd in staat geweest om met zijn zeer efficiënte propaganda-systeem zichzelf af te schilderen als slachtoffer, terwijl het zelf doelmatig macht en geweld
gebruikte om zijn eigen vijanden te verpletteren.
Israël doet zogezegd ‘verwoede’ pogingen om de Palestijnse door hen zelf bezette
gebieden te steunen in hun onafhankelijkheidsstrijd. Lijkt dat logisch, volgens U?
Eerst bezetten en daarna steunen. Ja, waarom niet?! De VS helpen daar in de ogen
van het grote publiek graag aan mee. Maar in werkelijkheid is een Palestijnse onafhankelijke staat ondenkbaar en in de VS zal je geen enkele politicus vinden die daarvoor is. Het maakt eenvoudigweg geen deel uit van de debatten en discussies. Israël
is ook het enige land in het Midden-Oosten dat, buiten chemische en biologische
wapens, ook over zo’n 200 kernwapens beschikt. Maar ‘Israëlische kernwapens’ is
een onderwerp waarover geen enkele officiële Amerikaanse regeringsbron mag
spreken of schrijven. Het zou meteen alle Amerikaanse hulp aan Israël illegaal
maken omdat een Amerikaanse wet uit ‘77 verbiedt fondsen te verstrekken aan landen die in het geheim kernwapens ontwikkelen. Je zal ook nooit kritiek horen op
Israël want dat mag niet. Achter de schermen hebben de VS altijd het vredesproces
in het Midden-Oosten gedwarsboomd met betrekking tot het Palestijnse zelfbeschikkingsrecht. VN-stemmingen tonen een jaarlijks wederkerend patroon. Altijd
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zijn er 144 landen die voor een internationale conferentie stemmen en 2 tegen: de
VS en Israël. Net zoals de VS nb. ook alle maar dan ook alle diplomatieke pogingen
om de Golfoorlog op te lossen dwarsboomden. Ze waren werkelijk bang dat het
conflict op papier zou beslecht worden en wilden niet liever dan tonen dat militaire
macht de wereld beheerst. Maar toentertijd werd dat wel anders verkocht. Dat is
zelfs allemaal niet geheim hoor. Zulke dingen kon je lezen in de ‘kwaliteitskranten’,
alleen werd het daar voorgesteld alsof het een goeie zaak zou zijn. De krantenjongens beseffen dus totaal niet wat ze zeggen en kwaken na wat de baas zegt en menen
dan nog iets van politiek te snappen ook. Israël wordt gesteund door en afhankelijk
gemaakt van de VS en kan zo dienen als een basis voor de bescherming van Amerikaanse militaire troepen in het Midden Oosten. Eigenlijk is Israël het Sparta van nu.
Een militaire staat voor de VS zoals Sparta dat toentertijd was voor Rome. Aangezien het Midden Oosten bulkt van oliebronnen die de goedkoopste en grootste ter
wereld zijn is het nodig dat daar ‘stabiliteit en vrede’ heersen. Een onafhankelijke
Palestijnse staat zou daar iedereen danig voor de voeten lopen. De situatie in de
bezette gebieden is werkelijk mensonterend door de grote Israëlische militaire aanwezigheid en terreur die daar heerst. En elk voorwendsel om geweld te gebruiken
tegen de onderdrukte Palestijnen is goed. Tegenwoordig is het weer al Charon-Arafat wat de klok slaat op het nieuws. En telkens hoor je dat het de gesprekken van de
allerlaatste kans zijn. Als ze vrede willen, denk je dan niet dat het er alllang van gekomen zou zijn? We hebben het hier toch over volwassen mensen (soms twijfel ik er
sterk aan) die toch wel tot een akkoord zouden kunnen komen, of niet? Ook deze
situatie is bij voorbaat allang gedoemd om te mislukken. De grote baas zal nooit een
stuk afgeven. Dat is nu eenmaal niet de bedoeling. En de Palestijnen die onafhankelijk willen zijn hebben een naïef geloof dat het er wel eens van zal komen. Zo blijven ze bezig. Het enige wat de baas kan doen is militair reageren. Maar daar zijn
natuurlijk wel ‘redenen’ voor nodig voor de buitenwereld.
Weet je nog toen ik je over de dimensionale poort en de holografische projecties
vertelde in het Midden Oosten? Wel, heden ten dage worden er heuse drama’s op
los geprojecteerd die iedereen moeten misleiden.
Verbaas je er maar niet over als die ‘bloeddorstige Palestijnen’ weer eens een busje
met schoolkinderen dynamiteren van die ’arme immer gepeste Israëliërs’, het
gewoon niet gebeurt is. In werkelijkheid is het eigenlijk een holografische projectie.
Levensecht maar toch weer niet. Zo’n scenario rechtvaardigd geweld en schreeuwt
‘natuuuuurlijk’ om vergelding. Dan mag het. Dat zal elk ‘logisch’ denkend mens in
jullie wereld beamen. En dan zal Israël weer eens met de vuistjes op tafel slaan en
roepen:’Nu is het genoeg! Ons moeten ze altijd hebben en we moeten er nogal wat
voor doen om gewoon maar een normaal leven te kunnen leiden. Wanneer laten ze
ons nu toch eens eindelijk met rust, zeg? Nu moeten we weeral geweld gebruiken
tegen onze zin om niet als een idioot af te gaan. ’En dan komen de raketten en de
bommen en kan je lezen in de kranten hoe het allemaal ineen zit. Niet zelden hoor
je dan van die andere partij dat ze compleet van niks weten en ontkennen dat ze ook
maar iets met een schoolbusje te maken hebben. Maar dan is het te laat natuurlijk.
Zou Arafat echt zo stom zijn? Vergeet niet dat hij een leider is die velen beïnvloedt
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en dat zijn volk als één man achter hem staat en naar hem luistert. Hij is niet het
soort man die tegen zijn manschappen zegt:’Bomb it!’ Dat zou tegen zijn eigen zaak
zijn en hij kent de vergeldingen maar al te goed. Dus er klopt iets niet.
Van mij mag hij privé doen wat hij wil, maar als President Fellatio ook nog eens de
schijnheil uithangt tussen de twee leiders in op fotootjes gaat het ons ietsje te ver.
Het ligt in dit boek allerminst in mijn bedoeling om partij voor wie of wat dan ook
te kiezen. Ze doen maar. Al wat mij interesseert is om te verklaren waar jullie wereld
zoal mee bezig is en waar dat vandaan komt. Heel neutraal allemaal. Eigenlijk zeg ik
altijd hetzelfde: ”Stop allemaal met de idioot uit te hangen!”
Bang van ‘t zonneke?
De familie van duisternis is lichtschuw. Ze vertrouwt het voor geen haar. Is het je
trouwens nog niet opgevallen dat er in jullie wereld een enorme campagne tégen de
zon wordt gevoerd? Iedereen wordt doodsbang gemaakt voor het licht van de zon.
Het is bijna om te lachen als je hoort hoe schadelijk de zon wel niet is. Luister jongens, er is een gigantische mutatie aan gang onder de mensheid. Mutatie wil zeggen
dat de dingen veranderen door de invloed van externe en interne invloeden waardoor wezens een volgende stap in hun evolutie nemen. Compleet natuurlijk. De
selecte groep die jullie planeet bestuurt weet van deze mutatie en weet ook dat de
Zon daar voor een groot deel verantwoordelijk voor is. Dat willen ze niet want ze
zijn doodsbang voor verandering omdat ze hierin een zet van ‘Het Kwaad’ vermoeden en dus scheppen ze doelbewust een beeld waardoor iedereen bang wordt van
de Zon. Dus via de Systeempiramide en in het biezonder door het immer werkende
propaganda-apparaat: de Media, worden er ongelooflijke leugens verteld. Massa’s
mensen volgen gehoorzaam de suggesties van de autoriteiten en papegaaien weer
netjes alles na. Iedereen gelooft die onzin omdat het nu eenmaal gedrukt staat.
Reportages op tv en in goed ge-lay-oute snelle tijdschriften waarin zogenaamde wijze ‘wetenschapsmensen’ je met hun goede bedoelingkjes vertellen hoe schadelijk de
UV-stralen wel niet zijn en hoe alles met de dag erger en erger wordt, zijn niet meer
te tellen. Je zou al bijna blij zijn dat je er over 40 jaar niet meer ‘bent’ en dat je kleinkinderen er de dupe van zullen zijn.
Sommige mensen slikken zomaar blindelings die onzin dat ze huidkanker kunnen
creeëren terwijl ze bang door de zonnestralen van de ene schaduwplaats naar de
andere rennen. Echt.
Denken jullie nu echt dat er een vergissing is gebeurt toen ze de Zon aan het zwerk
plaatsten? Wordt eens wakker schatjes, de zon doet alles groeien en bloeien en je
zou haar dankbaar moeten zijn. Weet je dat nu echt niet meer? Zie je soms huidkanker bij planten en dieren en natuurvolkeren die de godganse dag jaar in jaar uit in de
zonnestralen leven? Als het voor hen goed is, waarom dan niet voor jou? Je zal misschien tegenwerpen: ’Jamaar, Manu! Er zijn nu toch eenmaal veel gevallen van huidkanker tegenwoordig?’ Ik zeg je dit: De Zon heeft nog nooit één geval van huidkanker veroorzaakt. ’Wat veroorzaakt het dan wel?’ Simpel: Wederom je gedachten ero-
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ver. Als je bang wordt gemaakt en je gelooft het danig, dan creeëren je gedachten
een goed pak huidkanker voor je. Je hebt het zelf gewenst. Pas op wat je denkt wat
het zal waarheid worden. Wat moeten de wezens dan zeggen die op de Zon wonen?
Zouden die ook creperen van de huidkanker? Heb je daar al eens aan gedacht? Nee,
waarschijnlijk niet. De Zon heeft je zoveel goeie dingen te bieden en al wat jullie
doen is de hele dag van die vettige creempjes op je lijf smeren tot je er helemaal wit
van ziet. Zie ze daar nu liggen op het strand. Precies ingevette braadworsten. Het is
een vrij tijdverspillende bezigheid om de hele dag aan de costa del sol te gaan liggen
bakken, terwijl er geen ene straal kan doordringen, als je ’t mij vraagt. Misschien ben
ik daar te simpel voor maar ik snap het niet. Wat liggen jullie daar dan eigenlijk te
doen? Planten zijn veel slimmer dan jullie want ze werken samen met de Zon en
ontvangen genoeg prana, energie en zuurstof om in leven te blijven en te groeien.
Waar blijf je anders van in leven? Van sigaretten en alcohol zeker? Het is zelfs zo dat
onderzoek heeft uitgewezen dat het aantal gevallen van huidkanker toénam toen
zonnebrandcrème werd geïntroduceerd. En je moet niet vragen wat een miljardenbiz dat weeral oplevert. Waarom ga je beginnen smeren? Omdat je bang bent. Net
daardòòr kan de levensnoodzakelijke kracht (om o. a. diezelfde angst in je te transformeren) niet tot je doordringen en kweek je, samen met je latente angstgedachten, huidkanker. Zie je het verband? Je gedachten creeëren het, niet de zon. Je zou
denken: ’en wat dan met het verdwijnen van de ozonlaag?’ Nog zo’n trukje! Het verwijderen van de ozonlaag is een goeie zaak want ze staat jullie een nog grotere ontvangst toe van zonlicht, wat noodzakelijk is omdat de nieuwe cyclus nu eenmaal een
verhoogde planetaire frequentie vereist. De gaten maken het mogelijk dat een andere kwaliteit, een andere hogere straling, jullie atmosfeer binnendringt. Door die
stralen vindt er diep in het menselijk lichaam, op subatomair niveau (waar alles pure
energie blijkt te zijn), een chemische reactie plaats waardoor het lichaam veranderd.
Voor het grootste deel zijn de gaten opgezet voor jullie profijt omdat ze je in staat
kunnen stellen (mits je er ontvankelijk voor bent i. p. v. je bang in te smeren) om je
evenwicht te kunnen handhaven tijdens de Aardveranderingen. Door zonlicht toe
te staan je lichaam en geest te veranderen wordt je krachtiger, intelligenter en nog
mooier op de koop toe. De nieuwe komende energie in de fotonengordel na 2012 is
dermate intens dat je een voorbereiding nodig hebt. Het moet langzaam en zachtjes
opgebouwd worden. Als je tegen dan al herhaaldelijk aan de nieuwe energie bent
blootgesteld zal het niet zo’n schok zijn. Dus in feite is de nieuwe straling van de
zon (die je nu dagdagelijks kan ontvangen) een soort van homeopathische dosis.
Al die onheilspellende berichten komen van de autoriteiten. Het is duidelijk dat ze er
geen goed oog in hebben. Je mag zogezegd niet in de zon kijken want anders wordt je
blind. Als je dat gelooft zal dat zo zijn. Als je het niet gelooft en er volledig op vertrouwt (de sleutel) zal het zonlicht een verandering in de structuur van je ogen teweeg
brengen. Er zal een mutatie van je oogzenuw plaatsvinden die een hele nieuwe manier
van zien mogelijk maakt en dat zal je je beperkte werkelijkheid doen inzien en ze ontmaskeren. Dat is waarom ze jullie zo bang maken. Omdat ze menen dat het informatie van de Duivel is. Daarom moeten jullie, telkens als er een zonsverduistering plaatsvind, allemaal en mass van die speciale brilletjes kopen (mucho dinero). Dat is ook de
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reden waarom jullie in de zomer allemaal heel cool met een zonnebril over straat paraderen. Zo van ‘zie mij eens! Je kan geen enkele emotie zien. ’ Tof.
Zien jullie dieren al met een bril rondlopen of blind tegen elkaar aanknotsen omdat
ze ‘eventjes in het zonnetje hebben gekeken’? Ik kan mij voorstellen dat er wel eens
een vogel op weg naar het zuiden in de Zon hangt te staren. Toch zie je nooit blinde
vogels naar beneden donderen. Of de Maya’s met hun uitgesproken zonnecultuur
en vieringen tijdens zonsverduisteringen. Hadden die allemaal zo’n idioot brilletje
op?
Als het een vergissing was dan zou het wel een hele grote zijn. Want geef toe, het is
nogal onpraktisch om er niet eens even in te kijken als de wolken weg zijn. Ze is
gewoon overal. Ze ligt om elke hoek van de straat op de loer. Jullie zijn net op een
constante vlucht voor de ‘Vijandelijke en sluwe Zon’ waarvan jullie denken dat ze je
huid wil. En het straffe is dat je er eigenlijk graag in ‘wil’ kijken. Dat is ook heel
logisch. Het maakt allemaal deel uit van jullie omgeving en van het leven, de natuur.
Als je wil kijken kijk dan. Maar begin nu ook weer niet met uren in de zon te turen in
het begin. Je bent dat niet gewoon en hebt nog te weinig vertrouwen. Begin langzaam, bij valavond. Als ze roodgloeiend en zacht is. Kijk er af en toe in en besef dat
het goed voor je is. Wees niet bang.
Onthoud dat de belangrijkste kracht van elk systeem, zoals vb jullie zonnestelsel,
zich in de Zon van dat systeem bevindt. Daar huist de centrale intelligentie voor de
bewustwording. Het is een centrale liefdevolle computer die alles regelt en nauw
samenwerkt met andere sterren. Zonder zon: geen leven. Dus ze zal het wel weten.
Denk je dat de Zon het niet spijtig vindt als jullie je van haar afwenden? Ze vindt het
erg jammer en wil niet liever dan door jullie erkent worden zodat er nauw kan
samengewerkt worden. Het weerkaatste zonlicht op de maan is ook erg heilzaam
voor je. Mediteer bij voorkeur bij volle maan door in het licht te baden.
Nb. De maan is nog zo’n supercomputer rond de planeet die oorspronkelijk afkomstig is van de vele manen van Jupiter. Door een enorme explosie werd ze naar deze
invloedssfeer getrokken en weerspiegelt ze het bewustzijn van Aarde naar Aarde.
Ze is een reflector van hetgeen je voelt en haar primaire taak is het weerkaatsen van
jullie emoties. De maan is een gigantische gegevensbank van je onderbewustzijn en
haar archieftempels bevatten alle herinneringen uit vorige levens, waar dan ook. Al
je negatieve gevolgtrekkingen over ervaringen in het verleden, zoals ’ik kan dat niet’
of ‘ik kan dit niet hebben, hoewel ik het wel wil’, worden in haar geheugenbanken
opgeslagen. Er zijn vele wezens die erom vechten om een leven op Aarde te beleven, want elke keer je hier bent kan je bewust werken met je lunaire onderbewuste geheugenbanken, en dat is nergens anders mogelijk. De Maan is een pakhuis van negatieve
conclusies, maar jullie herinneren je de oorspronkelijke gebeurtenis niet. Als je nu
bewust zou willen werken aan je bewustzijnsverruiming (en dat is de bedoeling nu
je hier eenmaal bent) kan je die negatieve herinneringen uit vorige levens en waar je
de gevolgen maar van blijft creeëren in dit leven (conditionering), zoals vb de liefde
voor oorlog, in de gegevensbanken van de maan terugvinden en er bewust nu aan
gaan werken om het te veranderen. Iedere keer als je iets doet of manifesteert wat je
werkelijk wil, wis je een ‘ik kan niet’-herinnering uit de maanarchieven. Hoor je het
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goed? Je kán de oorspronkelijke negatieve herinneringen die verantwoordelijk zijn
voor steeds maar dezelfde zever die je in je leven ervaart, voorgoed doen verdwijnen. Alsof ze nooit hebben bestaan. Als je je wil ontwikkelen en bewust wil samenwerken met de maan kan dat. Met haar stralen leest ze je gedachten en gevoelens.
Dus als het volle maan is kan je je gevoelens en gedachten naar haar archieven zenden en dan zendt ze automatisch de gewenste herinneringen naar je toe. Bedenk
maar hoe een herinnering wordt gewekt door een geur of een beeld of een liedje en
vervolgens komen er een heleboel beelden los in je hersenen over je ervaringen in
het verleden toen je vb datzelfde liedje in Parijs in de Sorbonne hoorde. De enige
manier om de herinneringen van alle zielservaringen te onderzoeken is door je
onderbewustzijn te onderzoeken terwijl je in een fysiek lichaam bent. Zo wordt
extreem nauwkeurige en waardevolle informatie op je overgebracht waar je mee aan
de slag kan. Sta er voor open, onderzoek, zie het in en laat het los als het je niet meer
dient. De meest krachtige toegang tot informatie is door te mediteren tijdens Volle
Maan. Door in het licht te zitten. Dan kan je alles loslaten en terug leeg worden. Je
kan moeiteloos je ego wegwassen met volle maan. En dan zal je je minder opgejaagd voelen door de planetaire veranderingen en de huidige zonnekrachten.
Op den duur zal je al je negatieve herinneringen hebben uitgewist en zal de maan
enkel nog positieve energieën naar je toe weerkaatsen. Beeldt je dat eens in. Je bent
hier nu op Aarde. Profiteert ervan, zou ik zo zeggen.
De maan regeert ook over de getijden en de menstruatiecycli van vrouwen. Ze is
verantwoordelijk voor de bevruchting. Haar computer draait nu het programma
waardoor vrouwen eens per maand zwanger kunnen worden. Dat is al jaar en dag
zo. Maar de huidige overpopulatie van Aarde maakt dat het programma in de nabije
toekomst zal veranderen naar eens per jaar.
Nogmaals: het gebrek aan en de angst voor Licht is jullie zwakste punt en bepaalt
regelrecht waarom jullie zo in grote moeilijkheden verkeren. Alles heeft licht nodig
want het is pure intelligentie en liefde. Als je niet gelooft dat licht intelligent is en
informatie bevat, kijk dan maar eens naar de laserstraal die de informatie van je cdschijfje leest. Magisch niet?
Bekeert, gij zondaar, want het Einde is nabij!
De angst voor de zon is maar één van de vele angstcampagnes die er heden ten dage
worden gevoerd. Momenteel maakt men jacht op je ziel en daar zijn alle middelen
goed voor. Het is een spel om de aantallen en ze zorgen ervoor dat je verslaafd
geraakt en blijft aan wat dan ook. Want dan hebben ze je en denk je niet meer puur
voor jezelf. Als je iets nodig hebt en waarvan je denkt dat je niet zonder kan en waarvan je donders goed genoeg weet dat het slecht voor de soul is (waarvan je normaal
gezien je ogen doet rollen en denkt ’ jezus christus, man!’), dan noemt dat verslaving. En dat gaat heus niet enkel over drugs, sigaretten of drank alleen. Je kan verslaafd zijn aan sensatie-nieuws en de drama’s van beroemde personen in de roddelbladen volgen. Je kan verslaafd zijn aan mensen, een relatie, omdat je ze denkt nodig
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te hebben omdat je bang bent, en het dan toch maar liefde noemt. Je kan verslaafd
zijn aan koopgedrag om een leegte in je leven in te vullen. Je kan verslaafd zijn aan
taartjes en roomsoezen eten bij je beste vriendin en ondertussen maar roddelen
over iedereen. Of aan TV. Er is zoveel. Wat is het bij jou?
Een andere uiterst effectieve truk om je in de ban te houden is de onzekerheid over
de toekomst. Er wordt heel doelbewust de mogelijkheid van een apocalyptische
toekomst in stand gehouden, terwijl je je daar toch eigenlijk allemaal niet mee bezig
moet houden. Maar het feit dat het bestaat wil zeggen dat er bewust een angst wordt
gecreeërd. Als je even stilstaat en je gezond verstand aan het woord laat dan zegt die
toch automaties: ’Kom, doe niet zo onnozel. Hoe meer je je met die dingen gaat
bezighouden, hoe banger je wordt en juist daardoor zal datgene waar je bang voor
bent uitkomen. Hou je met het leven bezig, niet met de dood. Wat hoop je te bewijzen?’
Er zijn heel veel voorspellingen gedaan in de geschiedenis over deze tijd, maar het
probleem met zulke voorspellingen is dat ze een ‘mogelijke’ toekomst voorstellen,
niet een definitieve. En het hangt er dan ook vanaf wie die voorspellingen doet en
hoe zuiver van gedachten en intenties hij normaal is, want als hij een vrij angstig
mens is zullen zijn voorspellingen niet erg rooskleurig zijn. En raad eens wie
iemand kan beïnvloeden als hij bang is? Hem dingen kan doen zeggen die niet waar
zijn? De informatie in een boek als vb de bijbel was oorspronkelijk juist en werd
effectief gedicteerd door hogere bewustzijnsdomeinen. Maar het is allemaal wel erg
verdraaid geweest in het voordeel van bepaalde groeperingen. Het boek ’Openbaringen’ in de Bijbel handelt over de Apocalyps en het Einde der Tijden. En als je het
even doorleest slaat de schrik je om het hart als je niet beter weet. En dat is nu ook
eenmaal de bedoeling. Je leest over hoe verschrikkelijk het allemaal gaat zijn en hoe
er dood en verderf zal heersen. Natuurlijk gaat het hier ook over de komende Aardveranderingen en de onderdompeling van het zonnestelsel in de fotonengordel
(hoewel dat zeker niet in de bijbel wordt vernoemd). Het probleem met zulke voorspellingen is ook dat het allemaal wel heel erg definitief en fatalistisch wordt voorgesteld. Alsof God het zo heeft beslist en jij er gewoon niets meer aan kan veranderen. En aangezien de voorspellingen uit een niet-in-twijfel-te-trekken-officiëlebron komt zoals de Bijbel, moet het wel zo zijn. Je moet dan maar bang ineengedoken het Einde der Tijden af wachten en je lot ondergaan. En dat terwijl je niet eens
verdiend om gestraft te worden. Pas wanneer je je tot God wendt en onvoorwaardelijk gelooft in Hem dan zal je misschien bespaard blijven van de meeste gruwelijkheden. Neeneeneenee! Geloof die onzin niet want ze is bedoeld om je bang en
manipuleerbaar te houden. Jij bent nog altijd de baas en wat je niet wil meemaken
zal je ook niet meemaken. Logisch. De term ‘Openbaringen’ wil iets helemaal
anders zeggen dan doorgaans wordt aangenomen, zoals ik je in dit boek heb proberen duidelijk te maken. Bij Openbaringen denken de meeste mensen over die verschrikkelijke passage uit de Bijbel waarin de wereld op gruwelijke wijze wordt vernietigd als gevolg van de ongehoorzaamheid van de mens. Je zou ook kunnen denken dat een openbaring iets goed is. Als je in grote twijfel en onzekerheid over iets
verkeert is het goed als dingen geopenbaard worden. Dat zal duidelijkheid schep-
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pen. Dan zeg je normaal gezien: ’O! Zit dat zo? Dat wist ik niet. Bedankt. ’ Ik hoop
dat het onderhand duidelijk is dat openbaringen over de verborgen geheimen in de
wereld gaan. Over de Duistere krachten en over de Licht-krachten. Over de dingen
waar ik over heb geschreven, en nog veel meer. Er zal jullie veel duidelijk worden de
komende jaren, want het is eenieders recht om te ‘weten’.
Hetzelfde met Nostradamus. Hij was een 16e eeuwse franse astroloog die een hele
trits voorspellingen deed, aan de hand van de sterren. Voorspellingen die over eeuwen en eeuwen gaan, tot ver in het derde millenium. Hij schreef ze neer in zijn ‘kwatrijnen’ en het is nogal een dichterlijke onsamenhangende taal waar je op het eerste
gezicht kop noch staart aan krijgt, zeker omdat ze allemaal door elkaar zitten en
geen chronologische volgorde hanteren. Dat komt omdat hij voorzichtig moest zijn
in die tijd voor de kerk omdat zulke voorspellingen nu eenmaal nogal gevaarlijk
waren omdat ze het wereldbeeld op z’n kop konden zetten en de soevereiniteit van
God in twijfel konden trekken. De informatie die Nostradamus telepathisch werd
doorgespeeld was wederom correct, maar ook deze werd zwaar vervormd. De
resem boekjes over Nostradamus tegenwoordig zijn niet meer te tellen. Allemaal
menen de schrijvers om het mysterie doorgrond te hebben: ’De voorspellingen van
Nostradamus eindelijk onthuld!’ En geen van allen voorspellen een leuke toekomst.
Schijnbaar is de apocalyps nu echt niet meer ver af, als je ze mag geloven. Rampscenario’s van allesverwoestende komeetinslagen in 1999 en een derde wereldoorlog
ontketend door een bloeddorstige Arabische anti-christ die de grote wereldsteden
met zijn kernbommen van de kaart veegt. . . (waar hebben we dat nog gehoord?)Dit
alles staat (stond) ons blijkbaar te wachten. Jaja! Geloof er maar niets van. What’s
the bloody point? Zo’n gedachten verlammen je en zijn zeker niet afkomstig van
hogere domeinen die jullie ten allen tijde willen stimuleren om onafhankelijk te denken en vreugdevol te leren leven en jullie gelukkig willen zien zijn. Hogere domeinen willen jullie zeker niet nog banger maken dan je al bent want dan ben je geneigd
om passief weg te kruipen in één of andere vluchtverslaving. Dan zouden ze hun
doel voorbij schieten. De Nostradamus-voorspellingen die zogezegd eindelijk ontrafelt zijn werden in de eerste plaats neergeschreven door mensen die hoogstwaarschijnlijk goedbedoelend waren, maar niettemin even bang en onwetend als ieder
ander in deze tijd en er eigenlijk maar op los speculeren. En bange mensen,die moeten de Duistere machten hebben. Daar kunnen ze wat mee doen. Ze voeden die
angst nog meer door de schrijvers van zulke boeken allerlei schrikbeelden voor het
geestesoog te laten halen. Als je niet oplet en een beetje bij de zaak blijft ben je zo
gegrepen en ga je er helemaal in mee. Dan ga je de kwatrijnen op een zodanige
manier rangschikken dat ze voldoen aan je schrikbeeld en je kan zeggen:’Zie je wel!
Shit!’ Dan geloof je dus echt dat die dingen ons te wachten staan en ga je overal in je
omgeving bewijzen vinden daarvoor. Daardoor verspreiden ze hun onzalige boodschap, die altijd ingang zal vinden bij andere bange mensen, en maken de angst zo
nog groter. Zo las ik eens een boek in 1998 over een voorspelling van Nostra. De
schrijver kwam met allerlei ’onweerlegbare’ bewijzen aandraven die moesten aantonen dat de wereld in september 1999 compleet getroffen zou worden door een
allesverwoestende komeet. Hij schikte de kwatrijnen zo dat ze dat beeld vormden.
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1999 kwam en er gebeurde niets. De schrijvers van zulke boeken zijn geen gelukkige
mensen en zijn heel verward. Je zou kunnen zeggen dat iemand die bang is wordt
‘gemanipuleerd ’ door (zijn eigen) lagere duistere machten en dat iemand die
gewoon doet, openstaat en vreugdevol is en weet dat angst een illusie is, ‘geïnspireerd’ wordt door zijn eigen hogere verlichte zelf. Dat is het verschil tussen een
golem en een kunstenaar. Tussen een gek en een genie. Een gek gebruikt zijn kracht
destructief terwijl een genie hem constructief gebruikt. Meer verschil is er niet. De
ene heeft er vertrouwen in, de andere totaal niet. De ene is gelukkig en de andere
niet. En zo verspreid die angstgedachte zich dus over het verschrikkelijke Einde der
Tijden. Alleen al bij die woorden huiveren veel mensen en hopen dat het pas binnen
50 jaar zover is, als ze er niet meer bij zullen zijn (ze hebben zo voor zichzelf al uitgemaakt dat ze er dan niet meer bij zullen zijn). Alsof het niet goed is dat Tijd eindelijk niet meer zal bestaan. Dat wil dus nog niet zeggen dat het leven zelf daarom niet
meer zal bestaan, hoor. Integendeel. Het is te vergelijken met de laatste dag van de
middelbare school. Dan ga je toch ook niet in paniek weghollen omdat die dag nu
eenmaal dichterbij komt? (sommige melancholische zielen misschien wel) Je weet
dat er daarna gewoon een andere periode in je leven begint. Het Einde der Tijden is
een bron van inspiratie en het biedt vele mogelijkheden om jullie in de ban te houden. Wat dacht je vb van heel dat millenium-bug gezever, waarbij men bang was dat
wereldwijd alle computers zouden uitvallen op 31 december 1999 om middernacht? Alles werkt tegenwoordig op computers en de chaos zou wereldwijd compleet zijn en Clinton riep de bevolking al op om een voedselvoorraadje voor een
week of twee-drie aan te leggen, voor het geval dat... Ondergetekende zat toen niet
waar hij nu zit en trapte er ook mee in. De meeste computers die nog gebaseerd zijn
op een systeem dat ontworpen was in de jaren 50 en zich voor de tijd richten op de
twee laatste cijfers van de eeuw (vb ‘95 i. p. v. 1995) zouden zogezegd niet in staat
zijn om 2000 te registreren als een nieuwe eeuw en de 00 zou de computer bezien
als 1900. Dit kleine maar zeer saillante detail hadden de ontwerpers toen blijkbaar
over het hoofd gezien. Dat is althans wat ze iedereen wilden doen geloven en dat
bullshit-verhaaltje stuurden ze dan ook de wereld in waarna iedereen als een bezetene zijn voorzorgsmaatregelen ging treffen, grote bedrijven in het biezonder. Maar
2000 kwam, iedereen zat met een latente apocalyptische schrik van altijd en hoopte
er tijdens het aftellen het beste van maar er gebeurde niks. Nada. Onwaarschijnlijk
eigenlijk, en dat zou genoeg moeten zijn om eens serieus vragen te gaan stellen over
wie zulke nonsens eigenlijk de wereld instuurt want je gaat er toch min of meer van
uit dat dat mensen moeten zijn met een minimum aan kennis van zaken die dit toch
wel hadden kunnen voorzien. Je zou toch verwachten dat, na al die ongelooflijke
hype, er toch minstens wat spectaculairs gebeurde. Maar nee, hoor. Gewoon niks.
Maar niemand vindt dat blijkbaar abnormaal en kijkt alweer uit naar het volgende
spannende moment in de geschiedenis. Nochtans was er wel een grote angst in de
wereld en dat vindt ik compleet onverantwoord. Denk eens twee keer na voor je
zulke dingen de wereld rond laat gaan, zeg. Ze kunnen jullie vanalles wijsmaken
omdat jullie zo goedgelovig zijn en doen dat dan ook constant. Er wordt danig met
de ballen gerammeld, als je ‘t mij vraagt. En zij maar lachen. Komaan zeg, alsof
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knappe ontwerpers, wiskundigen, niet wisten wat er 40 jaar later ging gebeuren.
Zouden ze daar nu echt geen rekening mee hebben gehouden? Zou er nu niemand
geweest zijn die daar ook maar eens een momentje even aan dacht? Dat zou toch
logisch zijn als je met het ontwerp van iets bezig bent. Ontwerpers van computers
zijn ook kunstenaars en de creatieve kracht en energie die bij zo’n proces vrijkomt
maakt dat je helderder wordt en zeker zo’n dingen zou voorzien. Het was allemaal
een bewuste leugen die jullie nog wat angstiger zou maken dan je al was en die bijdraagt aan het waanbeeld dat het leven vol onaangename verassingen zit en dat het
gevaar om elke hoek schuilt en elk moment kan toeslaan en dat je eigenlijk tegenwoordig nergens meer veilig bent. Er is enorm veel verwarring over het Einde der
Tijden. En dat komt allemaal door al die indoctrinatie en valse ideeën die ze jullie
willen aansmeren. Het zal nochtans veel interessanter zijn dan je denkt. En onthoud
dat niet God bepaalt wat er gebeurt, maar jij, aangezien jij de allerhoogste God bent
die er bestaat. Er is géén straffende en veroordelende God (buiten jezelf, als je dat
wenst) die jullie wil zien bloeden in een Eindtijd-Apocalyps omdat jullie het hebben
verknoeid. En nee! Dit is niét de Duivel zelf die nu spreekt. Niemand heeft wat dan
ook verknoeid en daar gaat het ook helemaal niet om. Jullie moeten echt af van die
waangedachte dat je zal veroordeeld of gestraft worden omdat je zogezegd vanalles
hebt mispeuterd en dikwijls niet hebt gedaan wat God je opdroeg (Ik hoop dat je
heel veel hebt gedaan wat god je verbood. ). Het gaat erom of je wat geleerd hebt.
Zo neen, dan probeer je gewoon opnieuw. Zo ja, goed voor jou! Als je je de hele tijd
schuldig gaat liggen voelen over vanalles en nog wat kom je geen stap verder en
begin je op den duur te walgen van jezelf en wordt je heel destructief. De Anunnaki
zien dat graag gebeuren. Ik kan nu al vertellen dat wat je ook ooit in je leven hebt
gedaan, hoe gruwelijk ook, het je UITERAARD zal vergeven worden. Wat anders?
Wie of wat buiten jezelf heeft er eigenlijk iets te zeggen over je leven en je daden?
Geen kat! Dat moet jij met jezelf oplossen en niemand anders. Jij bent het die je
moet vergeven, anders geraak je nooit vooruit. Ik heb over jou niets te zeggen,hoor
en daarom wil ik je met rust laten. Jij hebt over mijn leven en keuzes ook geen bal te
zeggen en ik hoop dan dat je hetzelfde doet (Als je het toch niet kan laten zal het mij
worst wezen). Dit is de grote illusie. Zolang je denkt dat iets of iemand je zal veroordelen of zelfs straffen (omdat jij in de eerste plaats dénkt dat je iets verkeerd
doet) dan heb je zijn toestemming en applaus nodig en ben je er afhankelijk van. Als
je zo gaat handelen zal die andere (die ook niet beter weet) zich ‘verplicht’ voelen
om de rol die jij hem zo toebedeeld te gaan spelen. Zo krijg je ter dood veroordeelden die door een rechter op de electrische stoel worden gezet. Dat is eigenlijk allemaal nogal wreed overdreven, vindt ik. Maar je moet het leren, niet? Beiden spelen
een toneelstukje. En als ze dat willen spelen hebben ze elkaar wel hard nodig. De
ene waant zich gemachtigd om over iemands leven te beschikken en meent dat het
gerechtvaardigd is, en de andere laat zich een oordeel (want dat is het) vellen door
iemand anders en onderwerpt zich aan zijn gezag. Beiden zijn dwazen.
Iedereen is dus vergeven maar niet vergeten.
De Getuigen van Jehova staan ook altijd klaar om je te overdonderen met hun
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ongegrond gewauwel. Als je een vraagje stelt weten ze niet meer waar naartoe draaien en dan herhalen ze maar gewoon hetzelfde wat ze net gezegd hebben als verduidelijkend antwoord in de hoop dat je het eigenlijk dan nog niet snapt. Als je dat wel
zou doen dan zie je ze bij zichzelf afvragen hoe dat in godsnaam mogelijk is, aangezien ze het zelf niet snappen. Zij geloven dus effectief in de Apocalyps en weten dat
als ze het willen overleven (dat doe je zowiezo toch) ze eeuwige trouw aan God
moeten zweren. Leuke truk. Ze zijn het voetvolk van Anu dat huis aan huis gaat
aanbellen om volk te ronselen. ’Doet je niet mee?’
Zij zijn enorm geïndoctrineerd en een zinnig woord met ze praten lukt niet (ik heb
het geprobeerd). Ze verdedigen zo hard hun wankele stellinkjes omdat ze bang zijn
dat als ze een millimeter toegeven, hun valse wereldbeeld volledig overkop gaat. En
wat moet er dan van hen gebeuren?
Het gaat er dus om of je die onheilspellende voorspellingen gelooft of niet. Geloof
je de angst en maak je hem zo nog een stukje groter in de wereld, of volg je je eigen
intuïties en wil je een broodnodig tegengewicht vormen? Wat zegt jou gezond verstand? Het is toch niet omdat iemand zulke dingen zegt dat ze dan per sé ook moeten uitkomen? Je kan zelf bepalen in wat voor wereld je wil leven, hoor. Maar als je
er niks aan doet en zomaar in een hoekje gaat zitten grienen omdat iemand zus of
zo heeft gezegd, dan zal er effectief, als gevolg van die lamlendigheid het één en
ander gebeuren. Gewoon omdat je het hebt nagelaten om positieve krachten er
tegenover in de plaats te stellen en je de dingen hebt ‘laten’ gebeuren. Dit geldt
zowel op persoonlijk vlak als op wereldvlak. STOP MET IN DE VERNIETIGING VAN DE WERELD EN DE APOCALYPS TE GELOVEN! Alsjeblieft.
Sommige dingen zijn natuurlijk onafwendbaar nu en dat mag hoop ik duidelijk blijken uit dit boek. Omdat ze nu eenmaal nodig zijn voor de verdere evolutie van de
planeet. In die zin zijn het ook voorspellingen wat ik doe. Maar ook hier gaat het er
om hoé je ermee omgaat. Besluit je om het allemaal als een straf van God af te doen
waarvan je onvermijdelijk de dupe bent, of aanvaard je de zaken en zie je hier een
ongelooflijke kans in om grootser en prachtiger dan ooit te worden en schiet je in
aktie? Het hangt er allemaal vanaf hoe je het beziet en over hoeveel informatie je
beschikt waardoor je het allemaal in een bepaald kader kan plaatsen.
Kies en wordt Harry Potter!
De huidige tijd is enorm chaotisch en kent zijn gelijke niet in de geschiedenis. Er is
enorm veel waar je rekening mee moet houden en je wordt overdonderd met keuzes. In het dagelijks leven is er enorm veel spul dat in de winkels ligt te blinken. Als
je gaat shoppen in de tempel (supermarkt) loop je daar als een halve gare achter je
karretje te sleffen en moet je je hersenen pijnigen over welk soort wasmiddel of pindakaas je moet kopen. Ze zien er allemaal hetzelfde uit, maar het gaat om de details.
Alsof je nog niet genoeg te doen hebt moet je daar dus de juiste uit weten te pikken.
En zo gaat dat maar door. Van elk produkt heb je wel 10 verschillende merken.
Decadent, dat wel. En zo heb je dat dus overal en met vanalles en nog wat. Jullie
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wereld drijft op consumptie en dreigt ermee overspoeld te worden. Je moet kiezen
tussen de juiste religies, je moet de juiste politieke partij weten uit te kiezen want je
leven schijnt ervan af te hangen, de juiste voetbalploeg en je moet naar de juiste
muziek luisteren, je moet weten tegen wie je beleefd en respectvol moet zijn en
tegen wie niet, je moet kiezen tussen een blauwe of een gele wagen, je moet de allerjuiste internetprovider eruit weten te pikken want als je ook maar één frank teveel
betaalt wordt je achter je rug uitgelachen enz. enz. . Door al je tijd aan al die dingen
te besteden ben je in de macht van en weerhoudt het je om je tijd effectiever te
gebruiken. De hogere reden van deze explosie aan mogelijkheden is dat je leert kiezen.
Er is nu zoveel chaos en verwarring. Er gebeuren veel goeie dingen maar ook veel
verschrikkelijke. Je kan er door overdonderd worden als je niet oplet en wegzinken
in apathie. Maar tegelijkertijd is het ook nog nooit zo duidelijk geweest. STOP! Als
je eens even halt houdt en het gebied overschouwd kan je de wereld duidelijk in
twee kampen indelen. Zij die erop los liegen en je geloof, goedkeuring en vertrouwen willen. En zij die niets van je willen en hun eigen weg gaan en je helpen als je
erom vraagt. Er is frustratie en er is voldoening. Zinloosheid en zinvol leven. Wat je
moet leren is wat je van dit alles compleet maar dan ook volledig laat vallen en wat je
wil behouden en verder wil ontdekken. De enige reden om al die angst te ervaren is
om uiteindelijk in te zien dat dat niet hoeft om bang te zijn en het veel leuker is zonder. De meeste mensen trappen zomaar overal in omdat de reclame en de maatschappij een blitse levensstijl verkoopt waar jij toch ook wil bijhoren? Ze blijven er
maar vanuit gaan dat je een sukkeltje bent wiens leven zal veranderen als het frisdrank brol drinkt en parfum bah! gebruikt. Erg respectloos allemaal. Als je niet meedoet met de hoop loop je immers de kans om als een ‘rare’ te worden bestempeld en
waar gaat dat eindigen?
Je zou er ook je laars aan kunnen vegen en er trots op zijn om een freak te zijn. Maar
wat zij freak noemen is niet minder dan een sterk, onafhankelijk en individueel
karakter dat vrij en creatief is.
Daarom veroordelen ze het natuurlijk. Angst en schijnzekerheid worden verkocht
in groten getale maar de vraag blijft nog altijd of je daar wel in wil geloven. Die
explosie is, paradoxaal genoeg, bedoeld om jullie meer duidelijkheid te geven over
wat je echt nodig hebt en wat je denkt nodig te hebben. Het is uitermate belangrijk
om te weten waar je nu voor kiest. Kies je ervoor om in het onbekende te springen
of blijf je zitten waar je zit uit veiligheid en waardoor je steeds maar weer dezelfde
fouten blijft maken? Ideaal zou zijn dat je in de supermarkt rondloopt en plots overmand wordt met een gevoel van: ’Waar ben ik hier in godsnaam mee bezig? Wat een
cirkus is me dat hier?!’ Heb je die rommel allemaal echt nodig? Is het dat echt waard
om je te omringen met spullen waar je je hele leven krom voor moet werken, maar
die niks te betekenen hebben? Uiteindelijk ben jij het eigendom van die spullen
geworden en niet omgekeerd. Je dénkt ze nodig te hebben. En dan maar stoefen
over de schoonheid van die dingen terwijl je ze niet zelf hebt gemaakt. Tja, zo kan ik
het ook. Wat geeft het meeste voldoening: iets kopen of iets maken?
Hoedanook, leer kiezen en weet op wat je je keuze baseerd. Wordt er een meester in
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want anders wordt je alleen maar overspoeld en weggevoerd. Als je goed kan kiezen
wacht er een glorieuze toekomst op je. Kiezen is een sleutel en het is eigenlijk creeëren. Je kan er fantastische dingen uit kiezen, dingen die je terplekke ‘fantaseert’. Er
zijn hele mooie prijzen te winnen. Stel dat je morgen zegt: ’Vandaag kan ik kiezen
tussen naar kantoor te gaan of naar Sirius te vliegen om aldaar voor onbepaalde tijd
in goed gezelschap te vertoeven teneinde nieuwe dingen te leren. ’ wat zou je dan
kiezen?
’Haha, naar Sirius vliegen! Hoe? Met een zelfgemaakte raket zeker?!’ Neen, met je
Merkabah-ruimteschip bijvoorbeeld. ’ Merkah-qua?‘
De Merkabah is een voertuig van puur licht en bewustzijn dat je (je wist niet dat je
het had) kan activeren in je werkelijkheid. Je moet alleen weten hoe. Het ziet eruit
als 2 tegenovergestelde driedimensionale piramides door elkaar. Zoals een Davidsster (geen toeval), maar dan 3D. Daar kan je in plaatsnemen en door ruimte en tijd
reizen, waar je maar naartoe wil.
Och, je kan zoveel doen en voor zoveel kiezen. Eens je goed begint te worden in
kiezen zal je op den duur niet meer tussen slecht en goed moeten kiezen maar tussen goed en beter.
Kies altijd datgene wat je echt blij maakt. Kies-kies-kies. Het mag. Weet dat wat je
wil je ook echt kan krijgen. Je hoeft maar te denken aan iets dat je wil en het komt.
Maar dan moet je wel je ogen en oren open houden anders mis je het misschien.
Maar opgelet! Formuleer duidelijk wat je van plan bent want je woordkeuze is bepalend of je al dan niet succes zal hebben met je eerste toverpogingen. Weet dat er vb
een enorm verschil is tussen zeggen: ’Ik wil ’ en ‘Ik kies’. Het eerste zal je niets opleveren. Het tweede wel. Raar? Welnee! Het universum heeft geen andere keuze dan
datgene te geven aan jou waar je om vraagt. Dat is haar plicht en je bent ermee verbonden. Maar als je zegt ’ik wil dit of dat’, dan zegt het Universum: ’tja, dat is waar.
Dat wil je!’ Het houdt in dat je iets wil wat je niet hebt. Je gaat ervan uit dat je het niet
hebt. Dat geeft hoedanook een frustrerend gevoel. Een gevoel van verlangen. En
dan zal het universum je meer van datzelfde frustrerende verlangen geven. Waardoor je je vozer en vozer begint te voelen. Als je zegt: ’ik kies. . . ’ zal je wél resultaat
boeken, omdat je er dan (geheel terecht overigens) van uitgaat dat je het al hebt.
Ergens. Dat is de sleutel. Je creeërt vanuit het vertrouwen en de diepe innerlijke
kennis dat je inderdaad alles bent wat er maar bestaat en dat je huidige lichaam energetisch verbonden is met dat eeuwige bestaan. Je wéét (gelooft, vertrouwt) dus dat
de schat die je zoekt ergens op je zolder ligt. Door de magische woorden ‘ik kies dit
of dat’ uit te spreken of te denken stuur je electrische impulsen door dat bestaan en
die gaan dan het goedje halen en brengen het netjes in een onbepaalde toekomst op
je weg. Het Universum zegt dan: ’Aha, dat is al interessanter. Hij kiest dit of dat. Nu
weet ik tenminste wat ik moet gaan zoeken. Bon. Aan de slag!’ Aangezien jij (ik weet
dat het raar klinkt) de baas bent van het Universum (althans dat van jou en niet over
dat van een ander), zal ze je op je wenken bedienen. Jij bent het centrum en diegene
waar alles letterlijk om draait. De sleutel is waar je vanuit gaat. Het gaat om het
onderliggende gevoel dat je meegeeft en bepalend is. Je geloofsovertuiging. Je kan
natuurlijk zoveel zeggen en kiezen als je wil, maar als je niet 100% zeker wéét dat het
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er effectief van gaat komen,als je het niet op voorhand al lekker relax gelooft, dan laat
je die verdomde twijfel weer binnen en dan kan je het verder wel vergeten. Die zal je
niks geven. Geloof je en vertrouw je erop of niet, daar gaat het om. Als het je nogal
onmogelijk lijkt om vanuit een totaal gevoel van vertrouwen dingen te creeëren met
je verstand en gevoel, dan kan je maar één ding doen: Oefenen, Dames en Heren.
Oefening baart kunst. Vergeet niet dat je niet in sprookjesland bent opgevoed en dat
je wezen altijd werd ontkent en een angst de wereld regeert. Dus je zal die roestige
toverspreuken weer eens terug wat moeten oppoetsen. Ga Harry Potter nog maar
eens een keertje zien. Op den duur zal je er goed in beginnen worden en elke keer
als je iets wenst zie je het op wonderbaarlijke manier voor je verschijnen en denk je:
’Goh, wat toevallig. ’ Visualiseren is ook uiterst effectief. Dat versnelt de dingen
omdat je dan echt een beeld aan het universum geeft waar het mee aan de slag kan.
Ook goed voor jou want je hebt dan zo iets concreets voor ogen.
het is puur een kwestie van bewustzijn en de hoeveelheid energie die je hebt. Hoe
meer energie hoe meer vertrouwen. Je gedachten zijn pure energie en het systeem
werkt zo dat, hoe meer je er aan denkt en visualiseert, hoe meer energie je naar het
gewenste stuurt. Ik zei het je al, je bent zowel de Schepper als de Schepping. Je bent
een kunstenaar die constant vanalles ‘creeërt’ en je werkt niet met klei of brons
maar met energie. Je gedachten zijn je handen die het modeleren. Hoe meer en hoe
langer je je iets verbeeldt hoe fysieker het wordt (of dit nu iets leuk of iets gruwelijk
is). Als er genoeg energie opeengestapeld is (kwestie van tijd) dan, pats, zal het letterlijk in jouw realiteit in licht uiteenbarsten. Licht dat voor 3D-wezens trager trilt
en dus hard aanvoelt en een object, een situatie of personen in je leven vormen. Dit
is een heel simpel principe en je kan het maar beter bewust gaan beginnen toepassen in je leven. Kan je lachen. Dit lijkt misschien een ongelooflijk concept, maar het
is iets wat iedereen van jullie constant en overal al doet. Je kan niet anders dan het
toe te passen. Het gebeurt gewoon. Dat is wat de realiteit in 3D constant maakt. De
vraag is nu alleen of je het verder bewust of onbewust gaat toepassen.
Op den duur gaan jullie er zo bedreven mee worden en zal de planeet in zo’n energetische extase leven dat je ogenblikkelijk, terwijl je het bedenkt, dingen voor je
neus kunt ’manifesteren’. Imsalamibim!Het is net als leren typen. Eerst doe je er een
minuut over om de A te vinden en na veel oefenen kun je het blindelings. En dat is
met alles zo, ook met terug leren toveren. Oefening baart weldegelijk altijd kunst.
Het is in het begin ook heel belangrijk dat, als je iets hebt ‘gekozen’ je er dan ook
niet de hele tijd van gaat wakker liggen of de boodschap wel goed is aangekomen,
of ze daarboven niet lagen te pitten toen je net wat vroeg en of het wel mogelijk is
en of het niet teveel gevraagd is. Dan kun je er beter mee stoppen want al die twijfels maken dat je er naar kan fluiten. Niet omdat je gestraft wordt of zo hoor, maar
gewoon omdat je zo zélf de magie verbreekt. Je stuurt niet genoeg energie in de
vorm van vertrouwen. Je gaat er daarna achter aan en zegt: ’Dus heb je het goed
begrepen? Zus en zo en si en la en blablabla. O, en vergeet niet dit en dat. . . euh. . ’
Zo doe je meer kwaad dan goed en het getuigt van een gebrek aan vertrouwen.
Hang niet de neuroot uit. Het is net als in een restaurant. Je gaat zitten en je bestelt
en vervolgens begin je een leuk gesprek met je tafelgenoot. Op een gegeven
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moment verschijnt het gevraagde en je eet het dankbaar op. Je gaat toch ook niet na
dat je hebt bestelt mee de keuken in om te zien of alles wel volgens je wensen verloopt en of ze wel de juiste ingrediënten gebruikt hebben en of er niets tussen gaat
komen? Dan zou je er snel uitgebonjourd worden denk ik. Bestel en verwacht. Dankbaarheid op voorhand is ook een hele goeie omdat je er dan effectief vanuit gaat dat
je het al hebt gekregen en daar wil je voor bedanken. Dat is een extra stimulans.
Maar ze moet wel oprecht zijn. Je moet je dankbaar voelen.
‘Ik wil’ is goed om te weten wat je wil. Dat is één.
Maar bij ‘ik kies’ weet je ten eerste al wat je wil. Je gaat daarbij een stap verder. Je gaat
het ook effectief in je werkelijkheid brengen. Aktie. Je kan wel de hele dag in je zetel
liggen dromen over hoe je dit en dat wil, maar als je er zelf niet een beetje mee wat
energie insteekt zal er niet zoveel van in huis komen denk ik. Anders ben je die Yindromer, zoals er zoveel zijn. Het verschil tussen ik wil en ik kies is: van een Ferrari
dromen of met een Ferrari rijden. Van de eerste categorie lopen er al genoeg rond.
Het is ook hetzelfde als zeggen: ‘ik wil de afwas doen’ en je blijft op de sofa liggen.
Of zeggen: ‘kijk. Ik ben aan het afwassen. ’
Als je zegt ’ik kies’ ga je je ook naar die wensen gedragen. Je gaat zelf mee stappen
ondernemen, je gaat af en toe onder vrienden eens laten vallen wat je wenst, je leest
artikels over het onderwerp, je gaat toevallig dingen beginnen zien in je dagdagelijks
leven die daar mee te maken hebben, enz. . allemaal energie die je stuurt naar het
resultaat. De truk is om niet wakker te liggen over wanner en waar je wens in vervulling zal gaan, maar eerder nieuwsgierig en geamuseerd (d. i. vertrouwen) uitkijken
’hoe’ het gaat gebeuren. Dit is neutraal observeren. Je verwachtingspatroon versnelt
het proces alleen maar. Je bent er helemaal bij betrokken en je voelt je al goed als je
er alleen nog maar aan denkt. Zo van: ‘ Waauw. Dat zou wel ongelooflijk tof zijn. ’
Dit maakt allemaal dat je ‘alert’ bent in je leven en zo zul je in een verhoogde staat
van bewustzijn verkeren. Het wordt steeds gemakkelijker, en daardoor merk je veel
meer op. Zo zou je vb vroeger als gevolg van te weinig energie en levensvreugde
‘geschenken’ over het hoofd zien. Omdat je teveel aan het tobben was. Maar nu niet
meer want je ziet ze zo tussen de overbodige dingen liggen. Ze liggen te blinken en
ze geven zelfs letterlijk een beetje licht af. Dingen waar je je naar toe aangetrokken
voelt, daar moet je op af. Het is net of er een langverwachte aangetekende zending
op het postkantoor op je ligt te wachten. Probeer het eens uit. Give it a shot!
Hoog tijd om eens af te studeren!
Je kan je bij dit hele verhaal afvragen: ’Bon, er zijn dus twee zijnstoestanden: Licht
en Duister. Maar waar en wanneer komt daar dan eens een einde aan? Zijn we
gedoemd om voor eeuwig op de vlucht te zijn voor die duisternis. Die poel van pesterijen?’
Het antwoord is simpel: Ja, er zal Altijd licht zijn en er zal ALTIJD duisternis zijn.
Dat is gewoon nodig omdat het ene het andere definieert. Het ene geeft betekenis
aan het andere en doet het bestaan. Als er alleen licht is, zoals in het absolute, hoe
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zou je dat dan ooit op waarde kunnen schatten? Hoe zou je ten volle weten hoe
prachtig dat is als je nooit het tegenovergestelde hebt gekend? Dat was de reden in
de eerste plaats waarom het relatieve werd gecreeërd. Een oneindige ruimte waar
het licht werd uitgeknipt. Je vergeet alles en zo kan je stap voor stap alles ‘terug’ herin-neren. Daardoor zeg je: ’Ach, maar natuurlijk, hoe kon ik het ook vergeten!’ Zo
ervaar je bewust wat het licht (je grootste dromen) is en ken je haar betekenis. Geef
toe, het is geniaal!
Als het absolute ’Licht’ is (ideeën), dan is het relatieve ‘Duister’. Maar dat hoeft niet
per sé slecht te zijn. Het zal verwarrend zijn en blijven als je denkt dat je enkel in duisternis leeft en zal blijven leven en niet meer weet van de hogere waarheid. Dit is het
geval bij de meeste mensen op Aarde. Maar als je je eenmaal bewust wordt van de
tegenpool, de waarheid over je, dan open je een gigantische poort naar de eeuwigheid. Je moet je gewoon bewust worden dat er effectief nog een andere weg is, dat
er een keuzemogelijkheid is. En zoals het met alle keuzes is tussen twee dingen
moet je dan ook wel kiezen teneinde je keuze te ervaren. Je zou kunnen zeggen dat
de duisternis het glas is en dat het licht het water is dat je erin giet. Door het glas kan
je drinken en dat dus ervaren. In het duister kan je het licht ervaren door het aan te
knippen. Dan heeft licht betekenis. En daardoor wordt de betekenis of fuctie van
het duister ook duidelijk. De grote verandering in je leven zal zijn dat je bewust je
leven ‘leidt’ in plaats van het zomaar wat door de anderen te laten bepalen. Het ene
is licht in het duister, het andere is enkel duister, onbewust van zijn levensnoodzakelijke tegenpool. De twee polariteiten tesamen gebracht is ervaring van eenheid, in het
andere geval is het ervaring van dualiteit.
In het grote spel dat we hier spelen zal er voor eeuwig een periode van duisternis
zijn waar men door moet. Zie dit Universum als een eeuwig uitstralende prachtige
kleurige energetische multi-dimensionele mandala. Als een game dat je in je play-station duwt. Of een ongelooflijk knap gedetailleerd en echt virtual reality spel, maar
dan zonder helm en pak.
Aan het begin van het spel weet je compleet niet waar je inzit en wat de bedoeling is
en het komt allemaal nogal vreemd en angstaanjagend over. Maar naarmate je het
spel speelt kom je stukje bij beetje meer te weten en wordt het merkbaar beter
omdat je je ogen leert (durft) open te doen. Het is een kwestie van leren spelen en
van gewoonte en van evenwicht verkrijgen. Daarom moet je eerst dus door die
‘Duister Zone’. En daar kan werkelijk vanalles gebeuren (zoals ik je heb proberen
uit te leggen en zoals je wel dagelijks kan merken). Je kan er als goedbedoelende god
compleet de pedalen kwijt raken en enorm machtig worden over anderen en zo je
eigen dwarse plan hebben om te overleven. Zo is het met die arme sloeber van een
Anu gebeurt (Anu is trouwens mijn broer. Yo, Anu! Ws’up? Laat eens iets weten,
zeg. Phone home!). Of de Nazi’s met hun omgedraaide swastika van de Zwarte stad
Shambalah die geen genoegen namen met de uiteindelijke lotsbestemming van de
mens en het op hun eigen manier wilden doen. Maar dat dolen in die duistere onwetende zone is wel absoluut noodzakelijk wil je in de kern van de mandala geraken en
ermee versmelten teneinde het hele Universum, de hele mandala, te ervaren. Veel
mensen willen alleen maar in het licht zijn, maar in deze tijd liggen de grootste
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schatten in je duistere kant verborgen, klaar om erkent en getransformeerd te worden. Velen durven de donkerte niet in, weigeren pertinent om in donkere kamers of
bossen rond te lopen. Uit angst dat er vanalles zou kunnen gebeuren. Tja, je voorstellingsvermogen is rijk, en wat je bedenkt zal er gebeuren. Toch roept de duisternis nu de mensheid aan om het te verkennen en te begrijpen. Het herbergt vele
geheimen en er is ogeactiveerde macht die op je ligt te wachten, en voor je verder
kan moet je eerst deze fase door en door kennen. Je moet weten hoe je er stand in
kan houden. Onthoud dat je angst voor iets verdwijnt als je het heldhaftig in de
ogen durft te zien. Dan zie je dat die duivel eigenlijk gewoon een engel is.
Ik wil maar zeggen: In het onbekende liggen alle geheimen en formules te blinken,
maar het zijn je veronderstellingen erover die je dikwijls ervan weerhouden om in
het nieuwe te springen. Maar denk eens aan alle helden die de Aarde ooit heeft
gekend. Zij die zich niets aantrokken van conditioneringen en beperkingen en die
enkel hun neusje volgden. Daarom zijn het helden en kent men nu nog hun naam.
Zij zagen hun eigen angsten onder ogen en gingen er dan toch maar dwars doorheen omdat dat toch wel interessanter is. Daar tegenover staat ook dat er enorm
veel namen van andere mensen zijn vergeten.
Als de helden het kunnen kan jij het ook. Helden zijn ook maar mensen, net als jij.
Wordt je eigen held.
Dus ja, er zal in dit spel altijd duisternis zijn. Maar dat wil zeker niet zeggen dat je
daar dan maar voor eeuwig moet in blijven rondhangen. Daar gaat het ‘m nu net
om. De bedoeling is om te evolueren en krachtiger en helderder te worden. Op een
bepaald moment heb je inzicht in de essentie en weet je hoe je verder moet en wordt
het pas echt plezant. Zie die zwarte zone als een school. Zie het als vb de kleuter-en
lagere school. De bedoeling is wel dat je, na de eerste woordjes en stapjes te hebben
geleerd, verder gaat en iets gaat doen dat je graag doet met je opgedane kennis. Maar
je zou nooit Universitair kunnen gaan als je niet de lagere school hebt doorgemaakt.
Dus als je er genoeg van hebt en je vindt dat je klaar bent om verder te trekken dan
zal dat ook zo zijn. Jij bent de baas over je leven en niemand anders en jij alleen weet
geheel intuïtief (als je de goesting en de kriebels begint te voelen) of het tijd is voor
iets anders. Hoe zou iemand dat mogelijkerwijs voor jou moeten kunnen weten.
Anderen hebben net dezelfde plicht voor zichzelf en hebben er hun handen al
genoeg mee vol. De grote dwaling bij jullie is dat je altijd wil wachten op anderen.
Wanneer zij de toestemming geven kan het zogezegd pas. Het hangt altijd wel van
iets anders af. Is het niet van het weer dan is het wel van de overheid of van buitenaardsen of van je lief. Als je echt gelukkig wil zijn is er maar één die daarvoor kan zorgen. Dat weet iedereen maar jammer genoeg durven nog maar weinig mensen dit in
de praktijk te zetten. Kijk dan maar eens naar je voorbeelden en wordt mee één van
hen. Leer om onafhankelijk te zijn want anders zal het leven nooit echt de moeite
waard zijn.
Als je de lagere en de hogere school hebt verlaten en verder je eigen weg gaat blijft
die school nog bestaan. Maar niet meer voor jou. Wel voor andere nieuwe jongere
zielen die ook eens een gokje willen wagen. Zo is het net met de duistere cirkelvormige zone in de virtuele spelmandala.
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‘Waar moet dat eindigen?’ zeg je misschien. Je kan je misschien wel voorstellen dat
er nog onnoemelijk veel verschrikkelijke dingen zijn die je nog niet hebt meegemaakt. Moet je die dan allemaal meemaken alvorens een leuk leven te kunnen leiden? Het antwoord is verbijsterend:
Neen! Dan zou je bezig kunnen blijven en ben je wat men noemt een sado-massochist. Verliefd op pijn omdat hij denkt dat dat moét. Dit is de grote dwaling van de
duisternis. Het gaat erom om op en bepaald moment te beseffen dat het mooi is
geweest en er met één flukse beweging gezwind uit te stappen. Hasta la vista, baby.
Eigenlijk moet je gewoon even beseffen dat je al ALLES wat er maar bestaat hébt
meegemaakt. Het klinkt bizar maar het is zo. Hetzij in een vorig leven of nog daarvoor of in een volgend. Alles van ons bestaat Nu. Dus al die delen hebben alles al
meegemaakt wat je je maar kan inbeelden. Ze maken het op dit moment mee.
Ergens. Wat het ook is dat je nu bedenkt, het is zo want anders zou je er niet aan
kunnen denken. Dat is logisch omdat je alles bént. Je hebt elk contrast wat er maar
bestaat al eens ervaren. Als je dit kan aanvaarden en er tevreden mee zijn bevrijdt je
jezelf van de noodzaak om per sé nog eens iemand te vermoorden of nog eens te
gaan soliciteren in één of ander bedrijf terwijl je niet echt zin hebt, maar het doet
omdat het om één of andere reden moet. Je hebt alles al gedaan en niks moet en
alles mag. Daarom hoéf je ze niet nog een keer te ervaren als je dat niet wil. Begin
met een schone lei. Het mag. Alle wezens, iedereen en alles wat er maar bestaat heeft
al alles ervaren wat maar mogelijk is, nu op dit moment. Altijd al, verleden, heden en
toekomst, het is allemaal 1 ding. Het IS gewoon. Je hoeft alleen maar alles te herinneren wat je allemaal bént (fantasie) en datgene er uit te kiezen wat je op elk moment
vanaf nu graag wil ervaren, in deze fysieke vorm, op deze planeet, in dit verhaal. Het
klinkt moeilijk maar het is heel eenvoudig.
Alles vergeten zijn en terug bewust worden van die kennis en dus terug één worden
met alles wat IS is een ‘proces’ en het wordt ‘her-inneren’ genoemd. Het is een
cyclus die je nu voltooit. Alles in het leven is een cirkel. Alles roteert, als een bandje
met een programma. ’Revolveren’ wil zeggen: de basisbeweging van het leven die
cyclis is. Daarom hoor je in deze tijd ook zoveel over revolutie. Daarom heette de
plaat van de Beatles uit ‘66 ook ‘Revolver ’. Iedereen voelt dat er een revolutie van
jewelste voor de deur staat. En dat klopt ook. Het is de grootste spirituele revolutie
totnogtoe op Aarde.
Het probleem op Aarde is dat, hoewel iedereen al eens ALLES heeft meegemaakt
wat maar mogelijk is, er velen zijn die dit niet weten en dus maar blijven stront
scheppen. De essentie van wat ik nu wil zeggen is dat, hoewel je pas kan weten wat
vrede is als je oorlog hebt meegemaakt, het niet nodig blijft om altijd maar weer
negativiteit in het leven te blijven roepen om uiteindelijk geluk op waarde te kunnen
schatten. Je hoéft niet oorlog te blijven voeren als je vrede wil ervaren. Zolang je
oorlog ervaart ervaar je geen vrede en weet je dus nog altijd niet wat het is. Je ervaart
oorlog. Ik zei het je, het is heel simpel. Hoogontwikkelde wezens weten dit goed
genoeg en daarom zijn ze ook hoogontwikkeld. Ze hoeven niet constant negativiteit in hun wereld te hebben om te weten wat goed en positief is. Het grote verschil
tussen hen en jullie is dat ze hun lesje geleerd hebben. Ze hoeven enkel te observeren
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hoe het niet moet door naar een wereld te kijken waar duisternis heerst. Daardoor
weten ze weer: ’Ach ja, zo waren wij vroeger ook, maar we weten nu wel beter. Dát
zijn we in wezen niet. ’ Als hoogontwikkelde wezens weer eens even willen herinnerd worden aan hoe het niet moet gaan ze dat niet ervaren want dat zien ze niet zo
echt meer zitten maar dan kijken ze gewoon even naar de Aarde. Of ze gaan er
eventjes wat in rondlopen om de sfeer op te snuiven. Het zijn eigenlijk positieve
ramptoeristen, maar altijd met de bedoeling om er ook wat aan te doen, niet om de
zaak nog erger te maken. Dit heet ‘helpen’. Als je dit simpele gegeven kan begrijpen
en zelf toepassen ben je op slag hoogontwikkeld. Je kan dus heel veel leren door
niet alles aan den lijve te ondervinden maar gewoon door naar anderen te kijken,
naar hun ervaringen, en voor jezelf uitmaken: ’ lijkt mij dat wat?’
Vb. ik wéét dat je kan vermoorden, ik wéét dat je in de politiek kan gaan of in de
hormonenmaffia en ik wéét dat je kan liegen tot je blauw ziet in de naïeve veronderstelling dat niemand het (behalve ikzelf) heeft gezien en denk er wel mee weg te
komen. Maar het is niet omdat het mògelijk is dat ik het per sé moét ervaren. Als het
mij niets zegt doe ik het gewoon niet. Ik weet dat niks moet en alles mag. Het is een
kwestie van keuze.
Bottom line:Je hoéft het tegenovergestelde van Wie je echt bent niet te blijven creeëren om het te ervaren. Je hoeft het slechts te observeren dat het al is gecreeërd,
elders.
Dit klinkt erg logisch en dat is het ook. We noemen het ook wel eens gezond verstand.
Dit noemt men ook ‘Je les hebben geleerd op Aarde ’ en een hogerontwikkeld wezen zijn
geworden. Je weet dat onzin bestaat en je weet dat je het nu écht niet meer nodig
hebt en je er bijgevolg ook niet meer mee bezig houdt. Je houdt je dan bezig met wie
je wél echt bent. Dat is volwassen worden.
Er is een oud Chinees gezegde dat luidt: ‘Het is beter een kaars aan te steken dan de duisternis te vervloeken. ’
Je kan je bezig houden met oorlog voeren maar je kan ook iets plezanters doen.
Hoe je het ook draait of keert, het komt altijd op hetzelfde neer: Doe wat je wil. En
geniet.
Daarom zullen de duistere zones blijven bestaan. Voor anderen en om later als leraren terug naartoe te trekken. Als je dat wil tenminste.
Wees danbaar dat er duisternis is want dan kan je er licht in brengen. Onthoud dat
iedereen met een schat aan kennis is geboren. Iedereen heeft een persoonlijk
geschenk om in de realiteit waar hij of zij naartoe is gekomen, in te brengen. Maar
velen ‘durven’ hun geschenk nog niet laten zien en delen. Ze zijn te onzeker over
zichzelf en denken dat ze zullen worden uitgelachen. En dat is wel heel frustrerend.
In de eerste plaats voor jezelf omdat je dan de godganse dag op kantoor rondloopt
met het idee dat je leven zinloos is. Begrijpelijk. Stel je voor dat iedereen het protocol overboord zou zetten en dat iedereen zijn licht schijnt en kadootjes geeft aan de
anderen.
Misschien denk je dat ik nogal eens graag aan het dichten sla maar nee, ik bedoel
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alles nogal redelijk letterlijk hoor. Van dat licht en schatten en zo is op een bepaald
(hoger) niveau gewoon een simpele prachtige werkelijkheid. Hoe wil je dat ik het
anders zeg? Die schat zit gecodeerd in je DNA strengen. En als je door oefeningen
en toewijding (er bestaan daar wel boekjes en techniekjes voor) kan zorgen dat je
terug alle 12 strengen volledig operationeel maakt, dan zul je nogal eens wat zien.
Eigenlijk kan je de geschiedenis van de Aarde en het punt waar we nu inzitten
bezien als het uitbroeden van een ei.
De Anunnaki hebben een web van angst rond de planeet gecreeërd waardoor er
geen andere hogere sterrenenergie de planeet en zijn bewoners kan bereiken. Dat is
natuurlijk wel zwaar klote. Maar vanuit een hoger perspectief weet je dat dat
gebeurde omdat de mensen zo ergens gedwongen werden om hun eigen manieren
te vinden om te leren met het leven om te gaan en een definitief evenwicht te zoeken. Als het programma is doorgewerkt en de mensen min of meer klaar zijn zullen
ze zelf het omhullende Net door hun hogere bewustzijnsenergieën, Flashh! neerhalen. Het Net is als een beschermend omhulsel omdat jullie totnogtoe niet klaar
waren om de hogere energieën en het straffere licht van daarbuiten te ontvangen.
Jullie zouden direct opbranden. Wat gebeurt er in een ei? Juist! Het kuikentje heeft
een periode nodig om zich voor te bereiden om in het leven buiten het ei te kunnen
leven. En als het klaar is, Krakkk! breekt het (uit eigen beweging, want de moederkloek kan het niet voor hem doen) uit het ei en zegt: Piep!
Jullie zitten allemaal tesamen in een ei, je klaar te maken. En dat is dikwijls nogal
emotioneel, je moet het mij niet vertellen. Veel mensen zijn bang dat ze wel nooit
zullen uitbreken en dat kan verwarrend zijn.
Er zijn vele eieren in het Universum nu die op uitbarsten staan. En dan komt iedereen naar buiten en trekt zo’n (O O) ogen van verwondering en worden ze verwelkomt door de grote leraren en goden. Een hele nieuwe prachtige speeltuin om vrij
in te kunnen spelen. Ze hadden het niet verwacht maar ze hadden het wel gehoopt.
En zo breidt het bestaan zich weer een stukje meer uit. En zo zal het altijd zijn.
Zie het geniale van alles wat er gebeurt in je leven en in de wereld in. Zie de perfectie
van alles en besef dat het ergens goed voor is. Zie het geniale van liefdevolle
almachtige goden, jullie, die gewoon vergeten waren wat ze waren en zichzelf voordoen als sukkelachtige aangeklede vergeetkoppen. Jullie zijn het gewoon vergeten,
dat is alles. Maar de kennis en integriteit is er nog steeds hoor. No problemo. Het is
nu tijd om je terug te beginnen herinneren en het naar buiten te laten komen. De
grootste gangster en de gruwelijkste slachter is als hij alleen is, op zichzelf, zonder
dat hij iets moet vrezen, een heel normaal mens die net als ieder ander verlichte
momenten heeft als hij vb onder de douche staat of als hij wakker wordt s’ morgens. Als ze slapen zien ze er evengoed uit als een onschuldig lam, net als ieder
ander. Hij is het gewoon vergeten wie hij kan en mag en wil zijn en doet daarom de
dingen die hij doet. Maar vergeten wil nog zeker niet zeggen verloren.
Hoe is het toch zover kunnen komen? Als ’volwassene’ ben je helemaal anders dan
je als kind was. Daarom zeker niet interessanter dan toen want je leven wordt gere-
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geerd door angst en zorgen en klagen en zagen, moest het je nog niet zijn opgevallen. We zijn nochtans allemaal op dezelfde voet begonnen en er telde maar één ding:
spelen. Je amuseren. Het leven was zorgeloos en je was vrij. Dikwijls kwamen de
volwassenen iets zeggen. Dat we dit of dat niet mochten doen of dat we te luid
waren. Je moest er altijd stil van zijn en ze wilden constant je energie-uitbarstingen
beteugelen. Ze schaamden zich er zelfs voor tegenover andere volwassenen als je
weer eens iets deed dat niet paste. Jaloers misschien? Och, we lieten ze maar doen
en we wisten wel beter. We kregen nooit echt hoogte van die mensen en meestal
negeerden we ze. Het was een ander soort en niemand zag het echt zitten om ‘volwassen’ te worden. Een teken aan de wand. Dus we zouden eeuwig kind blijven.
Sommigen zijn daar in geslaagd en leiden een verantwoordelijk, vrij, gelukkig en
creatief leven. Maar de meesten verloren hun onschuld en hebben het sindsdien
niet meer teruggevonden. In een normale wereld zouden de volwassenen je steunen en je helpen om je ware taak te vinden en je nooit of te nimmer beperken door
hun eigen angsten constant op hun kinderen te projecteren. Dat is wat jullie volwassenen met jullie kinderen doen. Schaam je (maar niet te lang)! Het is altijd van: ’pas
op! oei! kijk uit. Neen! Hier!’ Precies hondjes.
In een normale wereld zouden de kinderen als krachtige liefdevolle en blije volwassenen opgroeien. Daarom heet het ook een ‘normale wereld. ’ Ze zouden de wereld
waar ze inkwamen doelbewust verder uitbreiden en prachtiger maken en zouden
nooit iets tegen hun zin doen, want dat is gewoon belachelijk. Ze zouden hun kinderen leren zich niet te schamen voor hun lichaam en leren er vreugde aan te beleven.
Maar hier niet. En daar is maar één verklaring voor: je wordt van kleinsafaan totaal
gebrainwashed. De school. Of je nu wil of niet, doet er niet toe want het is verplicht
(als iets verplicht is zouden eigenlijk al alle alarmbellen moeten gaan rinkelen). Tot
je zesde jaar is het allemaal heel leuk. Maar op een dag moet je dan naar dat scholeke
en daar moet je vanalles. Je leert er dingen omdat je die later nodig hebt in het systeem. Zo wordt je een goeie werkkracht, en daar kan je maar beter zo snel mogelijk
aan beginnen. Zwijgen, braaf zijn, in de rij lopen. Ik heb gehoord dat je in vroeger
dagen zelfs een flink pak slaag kreeg als je niet gehoorzaamde. Dan moest je je vingers uitsteken en werd er met de ijzeren liniaal op geramd. Door meneer pastoor
dan nog. Waanzin. Vooral omdat dat allemaal getollereerd werd en iedereen dat normaal gedrag vindt. Waarom vinden jullie zulke leraren toch zo wijs? Fascistische
gefrustreerden zijn het. Alles moet hier onder dwang gedaan worden, anders doen
de kinderen het niet. Tiens tiens. Zou het kunnen omdat ze er geen zin in hebben en
ze liever iets anders willen doen? Oooooh!Wat een schande. Onthoud dat niet de
volwassenen maar wel de kinderen de wijzen zijn op de planeet. Je kan er heel wat
van leren als je eens op een bankje in een speeltuin gaat zitten kijken. Inderdaad, het
wordt allemaal gedwongen, want anders doen ze het niet. En gelijk hebben ze. Dit
zou allemaal genoeg moeten zijn om als volwassenen serieuze vragen te beginnen
stellen en je kinderen in godsnaam thuis te houden. Maar dat doen jullie niet omdat
jullie te laf zijn en bang zijn dat ze je zullen komen halen en je op de electrische stoel
zetten. In de lagere school begint het dus al. Daar wordt al die creatieve energie
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plotseling betutteld en zogezegd ‘verantwoord’ in banen geleid. Hoe kun je nu in
godsnaam van een kind verlangen dat ze de hele dag braaf op hun stoeltje naar de
onzin van een autoritaire man of vrouw zitten te luisteren? Het is heel belangrijk
dat kinderen kunnen spelen en dat ze zo intuïtief, door hun eigen nieuwsgierigheden en fascinaties te volgen, ontdekken wat ze hier in godsnaam op de planeet
doen. Mogen ze alsjeblieft van jullie? Of is het er nog niet de tijd voor, volgens jou?
In de lagere school wordt er nog wel veel gespeeld en je kan wel zien dat ze dat veel
leuker vinden. Als het aan hen lag moest die bel nooit gaan tijdens de pauze. En zo
gaan de jaren voorbij en worden de kinderen ouder en gaan ze van de lagere naar de
middelbare school. Het wordt allanger hoe meer een gewoonte om te gehoorzamen
en de hele dag dingen van buiten te blokken tegen hun zin. Nog zo’n teken. Als ze
het niet met ongelooflijk veel plezier vanuit zichzelf doen, wees dan maar zeker dat
ze met onzin bezig zijn. Dat geldt voor iedereen trouwens. In de middelbare school
wordt er allanger hoe minder gespeeld, want zoiets doé je toch niet? Dat is voor kleine kinderen. Tenzij in het week-end, dan mag je naar de voetbaltraining gaan. Dat is
sociaal aanvaard en daar kan je later nog veel geld mee verdienen. Als er maar een
goeie reden voor is om te spelen, dan mag het en wordt je niet uitgelachen. Ze beginnen dan heel competitief te worden ook. In de eerste plaats op school omdat daar
geldt dat hoe meer je ‘weet’ hoe meer punten je krijgt en dan kan je stoefen en neerkijken op anderen en een verwaand kwastje worden. Kan je je voorstellen wat voor
ongelooflijke psychologische ondermijning scholen zijn? Jaar in jaar uit wordt je op
jonge leeftijd, een cruciale fase die bepalend is voor de rest van je leven (en dat weten
de Anunnaki maar al te goed), geïndoctrineerd en wordt er een beeld verkocht van
hoe de wereld is. Een beeld dat mijlenver van de echte waarheid staat. Op het einde
van die middelbare school zit je toch al 12 jaar op de banken naar die gefrustreerde
zeurpieten te luisteren en ben je al aardig gebrainwashed. En dan mag je eindelijk je
keuze maken. Wat wil jij doen in het systeempje? Kies maar een tak uit. Iets waar je
weinig moet doen en veel geld mee kan verdienen. Kies maar, want er zijn mogelijkheden genoeg. Als je ’t niet weet dan kan je rustig even langslopen bij de speciaal
daarvoor opgerichte centra die je helpen een keuze te maken. Het wordt allemaal
vakkundig geregeld want ze willen niet dat je je haar laat groeien en een rockband
begint of kunstenaar wordt of zo. Ze willen je niet de kans geven om een en ander in
vraag te stellen want dan zijn ze je kwijt. Daarom wordt het allemaal voorgesteld alsof er geen andere mogelijkheden zijn, want je moet later toch in de maatschappij
kunnen leven? Dan ga je nog 4 jaar verder studeren aan de Universiteit en dan kan je
het verder wel vergeten. Kortom, in de scholen verlies je je mooie onschuld en wordt
je gebrainwashed en dat is allemaal heel erg bepalend voor de rest van je leven. Je verliest gewoon je integriteit en vergeet dat je een kind bent en je wordt er een bange
onvriendelijke wezel door. Anunnaki-voer. Je stelt je geen vragen meer, want in de
school heb je zogezegd al alles geleerd wat je over de wereld moet weten. Je bent
geen kritische geest meer die voor zichzelf kan denken en laat dat aan anderen over
die dat wel voor jou zullen doen. En dan is het te laat, want dan moet je in de barre
wereld zien dat je gaat overleven, terwijl je er eigenlijk gewoon in moet ‘leven’ en spelen en ontdekken en verdergroeien i. p. v. aftakelen.

464

1

Iedereen denkt dat je moét overleven en dat er altijd wel een vijand is waar je tegen
moét vechten. Niet moeilijk dat jullie zo’n roverswereld zijn. Jullie met je overlevengezever. Doe eens normaal. (probeer het)
Daardoor veranderen alle mensen van kleine lieve kleutertjes in nurkse, bange, hulpeloze, gefrustreerde, depressieve, agressieve ‘volwassenen’. Dat noemen jullie volwassen zijn! Jullie zijn gewoon geen spelende kinderen meer maar saaie pieten.
Besef dat jullie je niet hebben ontwikkeld als kind omdat dat geen kans werd gegeven en je allerlei vanzelfsprekendheden die het leven echt de moeite waard maken
hebben afgeleerd. Je bent je ervoor gaan schamen omdat het zogezegd abnormaal
gedrag is. Wel, dat is onzin! Jullie hebben je in de verkeerde richting ontwikkeld
(gedegradeerd is wellicht een beter woord) en kijk wat het resultaat is.
Gelukkig zijn er ook wél mensen die zich wél vragen durfden te stellen omdat ze
hun intuïtie volgden, hun gevoel dat zei van: ’hier klopt iets niet. Dit is allemaal ietsje té gemakkelijk. ’ Daar komt Filosofie ook uit voort. Eigenlijk is het allemaal zo
vanzelfsprekend, maar jullie maken het liever moeilijk. Filosofie komt voort vanuit
een ontevredenheid over de wereld. Je bent jarenlang geïndoctrineerd geweest door
school, tv en thuis dat je alles bent vergeten. Als je dan geen vragen gaat stellen ben
je verloren en duik je regelrecht de Duistere krachten in en ga je golempje spelen
(dat is het enige spel dat je nog speelt). Mensen die gehoor geven aan hun intuïtie
gaan wel vragen stellen en gaan op zoek naar antwoorden. Daarom gaat men filosofie studeren. In de hoop terug op het pad te geraken.
Als de filosofie je een aantal essentiële antwoorden terug heeft gegeven laat je ook
die zoektocht achter omdat je nu eenmaal niet kan blijven zoeken. Sommige zoekers zijn even bang als een ander en zijn verliefd gebleven op de vraag. Ze hebben
datgene wat ze zochten allang gevonden maar durven het niet te erkennen omdat
dat zou inhouden dat ze radicaal van levensstijl zouden moeten veranderen en hun
antwoorden in de praktijken zullen moeten gaan brengen en dat is hoe dan ook toch
een heel ander spel. Dus blijven ze maar doormekkeren en wanen ze zich grote filosofen.
Gelukkig zijn er toch nog een hoop mensen die beyond filosofie zijn. Zij zijn de
vleesgeworden verloren kennis en het zijn de ware meesters. Je kent ze wel. Diegenen waar de massa maar geen vat op kan krijgen. Ze horen niet bij het ene maar ook
niet bij het andere. Ze horen eigenlijk nergens bij, en toch. . . Ze zijn vrij en doen
elke dag wat ze graag willen, daarom wisselen ze ook zo vaak van kostuum en ze
hebben een geheel eigen look en het zijn zij die meestal vanuit hun eigen creativiteit
en individualiteit de mode bepalen. Het zijn raadselachtige figuren die veelal veroordeeld worden uit jaloezie. Mensen laten hen links liggen omdat datgene waar ze
voor staan onmogelijk de waarheid zou kunnen zijn. Maar eigenlijk zijn ze er bang
van omdat ze datgene durven doen wat zij niet durven maar wel willen. Anderen
dingen naar hun gunsten en goedkeuring en slijmen erop los zonder te beseffen dat
dat hen ontmaskert als dwazen. Niet zelden zijn het helden. Het zijn gelukkige
mensen en daar willen anderen wel graag het fijne van weten. ’Wat is toch hun
geheim? Het leven was toch niet iets waar je puur geluk in zou kunnen ervaren?’
Blijven zoeken maar. Je kan ze werkelijk tot niets dwingen, ook al kom je met argu-
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menten af waardoor anderen zouden buigen. Zo zijn ze niet. Het zijn waarlijk Groten. Ze zeggen nooit een woord teveel maar ook niet te weinig. Ze bewegen zoals ze
praten en ze praten zoals ze bewegen. Ze zijn zo supercool. Ze lachen nooit als ze
het niet grappig vinden. Ze blijven stoïcijns kalm in welke situatie dan ook. Ze herkennen elkaar meteen en ze zien recht door de prietpraat van anderen. Je kan ze niks
wijsmaken, hoezeer je ook zou willen. Ze negeren gewoon jou intimidaties. Ze
lachen onder elkaar en anderen snappen maar niet wat er zo grappig is. Geen één
lijkt op de ander en toch merk je meteen dat het één familie is. Ze dragen allemaal
iets anders. Het zijn kinderen die weigerden op te groeien zoals was voorgeschreven
in het Boekje en het voor zichzelf wel allemaal hebben uitgemaakt. Ze weigerden
mee te draaien in dat cirkus. Ze zijn puur gebleven en verder geëvolueerd vanuit
hun essentie. En als je denkt dat ze dat nog ooit zullen opgeven en terug als alle
anderen worden, bang en ineengedoken, dan heb je het danig mis, want ze vervolgen alleen maar verder hun eigen weg. Dat willen ze. Ze stromen mee met de
stroom en genieten van het voorbijtrekkende landschap. Ze houden nergens een
tak vast omdat die zo mooi is want dat zou betekenen dat ze blijven hangen en dat
verveeld hen. De stroom heeft nog zoveel voor hen in petto. Het zijn goeie stromers. Goeie geleiders ook. Ze laten alles zijn en er komt wat komt. Ze zien wel (zij
wel). Ze moeten niks meer worden want ze zijn het al. En daar zijn ze tevreden mee.
Ken je dat fragment uit de Woodstock-documentaire waarin die reporter, een paar
dagen voor het concert en tijdens de opbouw, wanhopige pogingen onderneemt
om Mike Lang (de organisator van het festival) te ontfutselen waar het nu eigenlijk
allemaal om draait en waar de magie in schuilt? De verveelde Mike blaast en zegt
dan dat het om de muziek en de woorden gaat. ’Als je naar de teksten luistert dan
weet je wat er gaande is in onze cultuur!’ Daarna scheurt hij geheimzinnig weg op
zijn motor. De reporter blijft radeloos achter met de handen in het haar, alsof hij
net contact heeft gehad met een buitenaardse verlichte prins die hem het Grootste
Geheim vertelt waar hij maar geen hoogte van kan krijgen. De twee leven duidelijk
elk in een andere wereld. Hij liep even rond in die verborgen wereld die wordt
bevolkt door mensen die weten where it’s at.
Je zag hem zo nog ‘WACHT!WACHT!’ roepen ware het niet dat Mike alweer aan de
horizon was verdwenen.
Waarschijnlijk is hij er dan daarna vanalles achter gaan zoeken. Veel te ver. Een
Interpretatiefeest. Zo gaat het met jullie altijd. Zelfs deze simpele woorden vinden
jullie te moeilijk en je zou er vanalles achter gaan zoeken. Misschien is het niet mysterieus genoeg? Jullie luisteren nooit als iemand je wat vertelt. Natuurlijk niet, want
je ego voelt zich al meteen bedreigd omdat je iemand tegen komt die iets weet wat jij
niet weet. Oooooooh!Hoe erg, zeg! Dan volgt er meestal een diskussie, want je wil
toch laten zien dat je niet zomaar alles moet aannemen en dat je ook wel wat weet.
Zo heb je niet door dat je als een dwaas overkomt. Totaal naast de point. Hoe kan je
nu ooit iets opsteken als je je altijd bedreigd voelt. Luister nu toch eens, in ‘s hemelsnaam!Jullie denken dat alles altijd een strijd is. Een oorlog waar één van de twee
moét winnen. Hij of jij. Wat een waanzin. Macho’s! Het is helemaal geen strijd, wanneer ga je dat nu eens snappen? Sprechen sie Deutch, baby? Mijn raad: Kop dicht en
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luister eens naar wat anderen je te vertellen hebben. Als je dat niet doet ga je ervan
uit dat hij, net als jij, toch niets weet (eigen projectie) en enkel uit is op een gevecht
(net als jij). En dat is allesbehalve respect hebben voor iemand anders. Luisteren zal
je wat nederiger maken en dus wijzer en krachtiger. De bedoeling is dus wel dat we
mekaar een beetje helpen want hoe dan ook zitten we hier allemaal op die maffe planeet waarvan amper iemand weet hoe en waarom. Het enige dat we hebben is
elkaar. Als we dat nu eens allemaal beginnen te snappen dan zullen we wel vooruit
komen.
Van de reporter weet ik het niet, maar het is duidelijk dat hij wel leergierig is. Hij
heeft het gevoel dat er nog een hele andere wereld gaande is. Anders dan de slangenkuil waar hij meestal in vertoeft en daar wil hij graag bijhoren want het is duidelijk dat het een liefdevollere manier is. Daar waar alle fun van de wereld lijkt te zijn
geconcentreerd. Maar hoe? Hoe? Hoe? Hij heeft het gevoel dat zijn leven mislukt is
en dat hij alles aan zijn neus voorbij laat trekken. Wie weet wat er daarna van hem is
geworden. Misschien heeft hij wel een trip genomen en kennen we hem nu als één
of andere rockgod. Misschien is hij blijven zitten waar hij zat of is hij in het gekkenhuis beland. Hoe dan ook, als je één van de verlichte geheimzinnigen wil worden zal
je toch moeten veranderen en het één en ander loslaten. Je denkt dat je illusieleventje, met al die luxe, alles is wat er is, maar helemaal zeker ben je toch niet. En dat is
het ‘m nu net. Er IS meer, maar je kent het niet. En daarom denk je dat het niet
bestaat. En daarom zoek je er niet naar. Erg vicieus allemaal. Je kán het te weten
komen maar dan moet je wel alles wat je weet laten vallen. Je bent in elk geval welkom en het is zeker mogelijk en absoluut veel gemakkelijker dan je wel denkt. Weet
je, dingen zijn altijd onmogelijk totdat ze een gewoonte worden en terug mogelijk
zijn. Onthoud dat het leven één oneindige ervaring is.
‘Ik geloof van heel dit boek geen kloten! Oplichter!’
Ik kan me voorstellen dat dit hele boek nogal Battlestar Gallactica klinkt. Ietsje te
fantasierijk, misschien? Misschien heb ik wel teveel filmpjes gezien en is er wel niets
van waar. Je kan zeggen: ’Goed, maar wat je hier zegt is mij iets te fantastisch. Je zou
beter scenario’s schrijven. Waar zijn trouwens al je bewijzen?’
Maat, ik zit hier niet om alles te gaan liggen bewijzen. Daar heb je academici voor.
Denk je nu echt dat ik niks anders te doen heb? Ik communiceer alleen maar datgene wat ik ervan weet en of je dat nu gelooft of niet moet jij weten.
Het is nogal gemakkelijk, vindt ik, om altijd maar bij alles wat iemand zegt de bewijzen te willen. Kan je nu nooit eens gewoon iets aannemen van iemand? Wantrouwig
baasje. Het ging daarnet over luisteren naar iemand, weet je nog? Als jij bewijzen wil
dan zal je er toch in de eerste plaats zelf voor moeten zorgen. Wie denk je wel dat je
bent? Je bent net een luie koning waar iedereen voor moet draven omdat hij te sceptisch is en het niet wil geloven. Als je bewijzen wil heb je niets van dit boek begrepen
want het gaat hier om intuïtieve kennis waar je hopelijk op reageert en dat aansluiting vindt en iets in je wakkerschud. Het gaat erom of je het gelooft, vanuit een
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innerlijk besef. Daar ligt die kennis allemaal opgeslagen, ook bij jou. Als je bewijzen
wil dan ben je een koppige steenezel die een bevooroordeelde houding heeft van:
’Zozo, dat zullen we nog wel eens zien. ’ En daarvoor zou ik me moe moeten gaan
maken? Om de hele tijd af te komen met beenharde bewijzen en steeds een ‘njet’ te
krijgen omdat meneer een te enge geest heeft die je toch nooit kan behagen en die
er een duivels genoegen in wil scheppen om zo energie van iemand te verkrijgen?
No fanx.
Als het meeste van wat ik hier kom te vertellen totaal vreemd in de oren klinkt dan
loop je indeed met oogkleppen rond en bewijst dat ook meteen mijn hele stelling
want je hoeft gewoon maar eens rond te kijken om te zien of er iets van aan is. Als je
zoiets hebt van: ’dat kán toch niet?’ dan vraag ik je: Op welke planeet leef jij? (eerlijk
antwoorden nu!)
Het kan zijn dat je er geen fluit van gelooft, maar dan daag ik je ook meteen uit om
me te vertellen hoe het dan wel juist allemaal ineen zit. Als je dat niet meteen zo kan
zeggen heb je ook eigenlijk geen recht van spreken en weet je dus ook niet zeker of
datgene wat ik vertel al dan niet lulkoek is. Je kan ook even stilstaan bij het feit dat je
eigenlijk echt erbarmelijk weinig weet van de geschiedenis. Misschien kan je een
paar duizend jaar wel in kaart brengen, maar wat is er daarvòòr allemaal gebeurt?
Wat weet je er eigenlijk van? Neen, nu even serieus. Wat weet je van essentie, doel
en mogelijkheden? Wat weet je eigenlijk van al wat er nog in de kosmos gebeurt?
Wat weet je van jezelf ? Als je zegt: ’dit kan niet, en dat kan ook toch niet. ’ wat weet
je dan eigenlijk wel, waarom kan dat niet en hoe kan je verwachten om met zo’n enge
geest serieus genomen te worden?
Ik deel je gewoon mee wat ik ervan weet en dit boek is dan ook een uitnodiging aan
je om ook eens mee in aktie te schieten (mocht dat nog niet duidelijk zijn). Als je
zoiets hebt van: ’De spelmeesters zullen er wel allemaal voor zorgen. ’ dan staan je
toch nog wel wat verassingkjes te wachten.
Als je echt wil weten of ik de waarheid spreek of niet, dan zit er eigenlijk nog maar
één ding op: Check it out. Zet alles wat in dit boek staat zelf eens in de praktijk en
zie of het werkt. Onderzoek zelf.
Ik mag misschien langdradig klinken en ik moet je feliciteren en bedanken dat je het
al zolang met me hebt uitgehouden en ik zeg misschien dingen twee, drie, vier keer
opnieuw, maar dat is enkel omdat deze kennis voor je verborgen werd gehouden en
omdat ze zo levensbelangrijk is. Zo gaat dat met nieuwe dingen. Of beter: dingen
waarvan de waarde is vergeten. Volgens mij is het goed om ze telkens weer te herhalen en ze te presenteren in een bredere kader, telkens een nieuw stukje meer onthullen, zodat het belang ervan langzaam maar zeker tot je bewustzijn zal doorsijpelen.
Besef ook dat je geconditioneerder bent en vaster zit dan je wel graag zou denken.
Dat merkte ik althans toch bij mezelf, en ik heb dan zelfs nog nooit op vb een kantoor gewerkt (wel in een restaurant). En dan is het voortdurend rond je oren slaan
met dingen die je eigenlijk wel weet maar amper naar leeft, een soort van ontstoppingsmiddeltje. Al wat ik wil is je de rode draad doorheen het ogenschijnlijk chaotische verhaal duidelijk helpen krijgen. Back to base.
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NEEN!
Het spel is uit, kinderen! Alles zal allemaal op z’n kop gaan en aanvankelijk zal het
lijken alsof alles waar jullie samenleving op gebaseerd is ineen zal storten. Schandaal na schandaal zal de pers halen omdat er achter de façades en nette pakken heel
wat onreins gebeurt dat het daglicht niet mag zien. Je zal niet meer weten waar je het
hebt en het jarenlange vertrouwen dat je in deze instellingen hebt gehad zal je zelf
als sneeuw voor de zon zien verdwijnen en je zal danig in de war worden gebracht.
Spoedig zullen de regeringsgebouwen in de hele wereld leegstromen. Net als alle
grote instellingen. De gebeurtenissen die op stapel staan zijn onafwendbaar en al
onheuglijk lang gepland.
En dat is ok, geen paniek a.u.b (alles behalve dat) want het is tijd voor de grote
Openbaringen, de grote verbroedering. Tijd om er de Reuzespons over te halen en
aan iets nieuws te beginnen. Deze wereld heeft maar één ding nodig: een goed sopje.
Ik zie ook wel dat iedereen, aan het geklaag te horen, er meer dan genoeg van heeft
om overheerst te worden en om voor de staat te werken, want echt leuk is dat allemaal niet. Jullie doen dat uiteraard omdat je niet voldoende in jezelf gelooft. Als je
dat wel zou doen zou je een ander soort van leven leiden.
Maar weet één ding: Zij, wie of wat dan ook, hebben maar macht over je zolang jij
dat toestaat en totdat jij daar genoeg van hebt en het je strot uitkomt en zegt: STOP!
Je kan zeggen: “NEEN, IK BETAAL DIE BOETE OF JOUW BELASTINGEN
NIET MEER OMDAT IK ER LAK AAN HEB EN JE ER TOCH ALLEEN
MAAR ONZE PLANEET MEE VERKNOEID, EN DE REST STEEK JE IN
JE ZAKKEN. WIE DENK JE WEL DAT JE BENT, ZEG? KLEIN JOENG! JE
MOET WEL DENKEN DAT IK EEN IDIOOT BEN.
EN DAT BEN IK OOK AL DIE JAREN GEWEEST MET MIJN SULLIG JAGEKNIK. IN DE EERSTE PLAATS BEN IK HET DIE DAT ALLEMAAL
MAAR TOESTOND OMDAT IK TE BANG WAS. VAN JOU. JEEZZZES.
WAAR ZIJN WE MEE BEZIG? IK MOET HIER HELEMAAL NIKS MEER!
JIJ HEBT NIET MEER TE ZEGGEN WAT IK MOET EN WAT IK MAG.
DAT MAAK IK VOOR MEZELF VANAF NU WEL UIT! HET KAN ME
NIET MEER BOMMEN WAT DE GEVOLGEN ZIJN WANT JIJ HEBT
GEEN ENKELE MACHT OVER MIJ. NADA. TABEE EN DE KOST. IK
DOE LIEVER WAT ANDERS. IETS DAT ONZE OMGEVING, WAAR WE
AFHANKELIJK VAN ZIJN OM TE KUNNEN LEVEN, NIET VERNIETIGD MAAR BETER MAAKT, EN IK STEL VOOR DAT JIJ HETZELFDE
BEGINT TE DOEN TENZIJ JE WIL DAT JE SYSTEEM PJE ALLES NAAR
DE VERDOEMENIS HELPT. ”
Je zal dit waarschijnlijk in de eerste plaats tegen jezelf zeggen omdat woede een eerste reactie zal zijn nadat je te weten bent gekomen hoe er wel niet met jullie voeten
wordt gespeeld. Dat is heel normaal en het mag er zijn. Geef het alle aandacht en
hou niets in. Smijt er gerust een paar borden tegenaan. Maar woede is ook iets heel
direct en impulsief. Soms kan je daardoor té snel gaan. Je hebt 100% gelijk als je
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zo’n dingen denkt en roept en het is goed om dit zo te voelen. Dat is een goed teken
dat je dit serieus neemt en dat er verandering voor de deur staat. Het is goed om
altijd eerst zelf in je hoofd dingen in te zien alvorens gepast te reageren, wat dan
weer de volgende stap is. Het is goed om eerst tegen jezelf te zeggen: ‘STOP! Niet
meer!’
Nog straffer zou zijn: gewoon zwijgen en verlaten. Zonder boe of ba.
Het is waar dat dit in het begin helemaal niet simpel zal lijken. Je zal je heel alleen
voelen en je zal je misschien niet opgewassen voelen tegen zo’n overmacht, je zal
denken dat je gek aan het worden bent en je zal meermaals de moed willen opgeven.
Dan pas zal de kat op de koord komen en zal je misschien pijnlijk geconfronteerd
worden met hoe bang je eigenlijk wel bent en je zal zien dat je al die jaren maar een
blaaskaak was. Toch moet je door en hoe meer stemmen er opgaan tegen de overheersing en terug voor het gezonde verstand, hoe sneller de Aarde vrij zal zijn. Het
is er trouwens de tijd voor. Het hangt in de lucht en het zal de algemene nieuwe
teneur worden, wees daar maar zeker van.
Misschien kan je niet van het ene moment op het andere het systeem verlaten en als
je vindt dat je nog te weinig moed en vertrouwen hebt om je belastingsbrief openbaar voor de neus van de flikken te verbranden dan begrijpen wij dat natuurlijk en
daar is ook helemaal niks mis mee. Ook al wil je dat wel heel graag. Het is niet de
bedoeling om jullie hierin te dwingen en iedereen een pussy te vinden die dat niet
kan. Ieder heeft z’n eigen tempo en manier en dat wordt gerespecteerd. Al wat er
wordt gezegd is om eens zwaar na te beginnen denken over dit alles zodat je zelf de
gepaste keuzes kan maken en er op reageert zoals jij voelt dat het juist is. Vergeet
ook niet dat moed en vertrouwen jullie vreemd zijn geworden en dat het een heel
proces is om dat terug wat op pijl te krijgen. En dat doe je nu eenmaal niet met
woorden alleen. De belastingsbrieven, boetes en andere pesterijen trek je zelf, door
je geloofsovertuigingen, aan in je leven. Als je deze overtuigingen, die heel diep zitten, kan veranderen in je zal je ze niet meer in je leven zien verschijnen en zal je leukere dingen aantrekken. Het komt altijd op hetzelfde neer: richt jezelf naar je
bewustzijnsgroei en verhoging van frequentie. Dat zal je helderder en kalmer
maken en kan je beter ‘zien’ wat je juist moet doen. Hoe meer licht je in je leven
brengt, hoe meer de duisternis in al z’n vormen, in je leven zal afbrokkelen. Dat is
rechtevenredig. Op een gegeven moment zal je zoveel licht uitstralen dat er automatisch van belastingsbrieven geen sprake meer zal zijn omdat je ze niet meer zal aantrekken. Zò verlaat je het systeem en ontsnap je op z’n best. Door gewoon weg te
wandelen. Door gewoon te groeien. Te ontgroeien. Je kan natuurlijk nu ook al weigeren om nog langer te betalen, maar als je frequentie nog te laag is en je nog te zwak
bent, zal het waarschijnlijk ontaarden in een hopeloos gevecht tegen een overmacht
dat je sowieso zal verliezen zoniet dan toch mentaal zal uitputten. Je kan in een
administratieve gerechtelijke mallemolen terecht komen waar je in zal verdwalen en
ze zullen je misschien breken. En dat is uiteindelijk allemaal energie en tijdsverspilling en staat je échte groei en ontwikkeling en transformatie alleen maar in de weg.
Ik begrijp je woede omdat de werkelijkheid niet blijkt te zijn wat je misschien dacht,
maar zie ook dat je niet té overmoedig gaat worden. Vermijd zoveel mogelijk geza-
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nik en gezever en haal de parasieten niet nog meer binnen. Als je niet betaalt komen
ze toch met meer af. Natuurlijk is dat laf van hen, maar daar gaat het even niet om.
Wees slim en sluw. Blijf de situatie de baas. Doe het op een volwassen manier waarvan je weet dat het toch zal lukken i. p. v. een tweede of derde pubertijd in te gaan
en onbezonnen en al te impulsief te handelen, met alle gevolgen van dien. Je kan
het beter rustig aan doen. Traag maar zeker. Geleidelijk aan en met veel geduld en
liefde en toewijding. Stap voor stap. Daardoor zal je geloof en vertrouwen groeien en
groeien. Concentreer je op het goede, het positieve, het licht. Blijf op je eigen pad
i. p. v. je te laten afleiden en je te laten verleiden tot strijd. Strijd is voor dwazen. Blijf
geconcentreerd op je einddoel. Op een bepaald moment zal je zo sterk en machtig en
helder geworden zijn dat ze gewoon niet meer afkomen en je met rust laten. Zo ga ik
het voorlopig doen. Bezie een belastingsbrief of een boete als een stimulans. Een spelfactor. Als je niets doet dan betaal je braaf verder tot je volledig kaalgeplukt bent. Maar
als je het anders wil dan moet je in aktie schieten en een aantal wezenlijke dingen in
jezelf veranderen. Als je het monster wil voor blijven zal je in gang moeten blijven,
anders doe je het jezelf maar aan. Bezie een boete gewoon als een geldsom die je moet
betalen omdat je eigenlijk niets van je leven wil maken. Terecht ergens. Dus wees danbaar voor die kans.
Als je de behoefte voelt om het bovenstaande druklettergedeelte alsnog in de praktijk
te brengen, doe het dan fors. Je zal dat alleen willen en succesvol kunnen doen als je
effectief bulkt van zelfvertrouwen en geloof en overtuigingskracht en helderheid.Je
kan er ook een vriendelijk doch kordaat onderonsje van maken i.p.v. een scheldpartij
alwaar je de dienstklopper van dienst duidelijk maakt wat je wil en geen neen als antwoord accepteert. Is dat nu al het geval en je wil er voor gaan: ik hou je niet tegen. Wil je
anderzijds fel tegen de macht op zo’n manier reageren vanuit een grote woede en
machteloosheid, vergeet het dan maar. Dat is niet de juiste houding en het zal gedoemd
zijn om te mislukken, want dan handel je vanuit haat en dat zal de tegenpartij niet erg
appreciëren. Je brengt je geloof en overtuiging niet over. Dan is het volgens mij wijzer
om realistisch te zijn en je wat gedeisd te houden, moeilijkheden te vermijden, maar
ondertussen hard verder werken aan de opbouw van je geloof en vertrouwen. Hier
komt de factor geduld, vertrouwen en doorzetting weer aan te pas, die ook ontwikkeld
moeten worden. Wees kalm en waardig en bezie alles als een kans om te groeien. Alles
in de juiste volgorde en op z’n tijd. Het vergt een zekere volwassenheid om op te staan
tegen onderdrukking. Wat eigenlijk je eigen angsten zijn die je moet kunnen weerstaan.
Als je zover bent zal je wel weten wat je moet doen. Het belangrijkste is dat je je weg
gaat. Naar huis.
Je vindt jezelf misschien niet veel waard na die jarenlange onderdrukking maar toch
hangt het allemaal van jou af en wordt je geprezen om je moed. Iedere persoon is er
één, is goud, en maken, allemaal samen, dat het een realiteit wordt. Blijf niet afwachten tot je buur in gang schiet want dan kan je misschien blijven wachten (Hij wacht
misschien op jou). Begin terug compleet voor jezelf te denken, al je gezonde verstand
terug in je leven te roepen. Wordt lichter want al die rommel, geestelijke en materiele,
die je meezeult en waarvan je denkt niet zonder te kunnen houdt je toch alleen maar
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verder af van de totale verlichting die je vroeg of laat toch zal moeten bereiken. Het is
je bestemming. Het moet. We zijn er nu eenmaal lang lang geleden aan begonnen en
als je iets begint moet je het ook afmaken. Dat is onze verantwoordelijkheid. Al die
andere zgn. ‘verantwoordelijkheden en zgn. verplichtingen’ die de angst in al z’n vermommingen met zich mee brengt is een veel te zware last om te dragen en vertraagt
en verwart je alleen maar. Je zal jezelf moeten beginnen trainen om die vermommingen te kunnen doorzien i. p. v. er altijd weer met open ogen in te trappen. Ga terug
leven alsof morgen gewoon niet bestaat. Eigenlijk bestaat er maar één eeuwig
durende dag, afgewisseld met nachtelijke pauzes waarin het ene halfrond van de
Aarde niet naar de zon is gekeerd zodat je wat kan rusten. Maak er terug één groot
gezamenlijk feest van, zonder zorgen. Zie maar. Vertrouw wat meer op wat het
leven je kan en wil en zal bieden als je je er eenmaal aan durft over te geven in plaats
van altijd alles als een neuroot probeert te controleren met wetjes en regeltjes. Zie
maar wat er verder in je leven gebeurt, dat is toch veel spannender, of wat? Geniet
van de reis, de weg. Dan gebeurt er tenminste nog eens wat in plaats van die dodelijk
veilige sleur.
Maar zolang jij je macht wil weggeven is er altijd wel iets of iemand of één of andere buitenaardse stam ( is het niet heerlijk maf, wie een beter scenario heeft mag het
zeggen, hoor!) die nu net die macht heel goed kan gebruiken en ben je ze, zolang het
volgens jou moet duren, kwijt. Als je zelf je leven niet leidt wordt het geleid.
Iemand is enkel slachtoffer als hij zich zelf als een slachtoffer beziet en zich zo
gedraagt. Stop daarmee want je bent het allerminst in wezen. Het is tijd om volwassen te worden, mensen.
Je bent een slachtoffer van wat dan ook tot het moment dat je je macht terug eist en
ze eindelijk eens weer begint te verkennen en ten goede begint aan te wenden, want
daar wacht jou échte macht al sinds het Begin der Tijden op. En ze wacht en ze
wacht totdat jij eindelijk eens niet meer doet alsof je het allemaal wel beter weet en
ondertussen maar zieker en zieker wordt. Het is heel simpel allemaal en ook ik kon
mijn ontwaking op het einde van de 20e eeuw moeilijk geloven, dikwijls overmand
door angst en de verleiding om het allemaal als onzin af te doen en het maar op te
geven en te laten voor wat het was, toch dat kleine stemmetje in mezelf te volgen
dat me aanmoedigde om vol vertrouwen voort te blijven doen tot het allemaal helderder en gemakkelijker werd en de pijn (o ja, ik ken hem maar al te goed, wees
gerust) voorgoed verdwijnt. Het stemmetje zegt datgene wat je graag wil dat het
zegt, wat goed klinkt. Dat is de grote truc: Geef nooit op, volg je nieuwsgierigheden
en trek datgene zelf na waarvan je denkt dat het onzin is maar waar je ook van
hoopt dat het allemaal waar is (gek toch, hé). Kom zélf tot conclusies, vis het allemaal eens zélf uit voor de verandering en volg vooral niemand. Zeker mij niet. Je
moet niet denken dat je, na al deze informatie, maar schaamteloos aan mijn bel mag
komen hangen. Ik zie je liever onafhankelijk, maar dat wil niet zeggen dat ik je
vriend niet wil zijn, integendeel. Als je wil hoef je zelfs geen woord te geloven van
wat hier staat en gooi je dit boekje gewoon weg, maar onderzoek asjeblieft de verborgen waarheid want als je dat niet doet leef je gewoon je pizza-leven als een
levende zombie verder, alles in je onwetendheid op je pad vernietigend, er van over-
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tuigd dat het gerechtvaardigd is, en ben je net als al die anderen, ook al meen je
anders te zijn omdat jou auto duurder en geler is. En dat is echt niet de moeite waard
want het leven is als een ruwe diamant. Het is het grootste geschenk dat je ooit zal
ontvangen. Zoek niet meer verder. Het is aan jou om van die ruwe diamant een
prachtig schitterende gepolijste edelsteen te maken, aan niemand anders. Onthoud
dat!
En zo is het goed! Die overheersing maakt allemaal deel uit van jullie en ons “Spel
van bewustwording”. De overheersers zijn ook maar pionnen en spelers en ook zij
hebben op een onbewust niveau gekozen om hun rol te vervullen. Het is een scenario in een scenario in een scenario. Het is net een Matroeshka-pop.
Wat er in de vrijheid ligt te wachten is een werkelijkheid van ongelooflijke pracht en
liefde en avonturen. Waar alles mogelijk is en waar alles magisch en veilig is. En
vriendelijk. Een droom.
Maar je moest, het was uiteindelijk lang geleden je eigen keuze, eerst een tijd overheerst en dom gehouden worden. Je ellendig, doodgewoon en beperkt voelen terwijl je altijd al zou weten, hopen, dat er meer is dan dit in het leven (zou daar geen
reden voor zijn om dat te hopen dan, denk je?). Je moest evolueren tot een bepaald
punt van ontwaking. En dat punt in de geschiedenis is zo dichtbij dat het in je neus
bijt. Mensenlief, er staat jullie een avontuur te wachten van jewelste.
Dit gebeurt allemaal om je daar op een bepaald moment heel bewust van te worden
dat je er genoeg van hebt van al die ellende, oorlog en oordelen over jezelf en over je
anderen en dat je zelf als een god wil leven i. p. v. naar andere godjes hun pijpen te
dansen en er in te geloven. Eerst luisterend naar een heel zacht tegenpruttelend
stemmetje in je, later, na veel oefenen, heel fel, luid en zelfzeker.
Daar ging het om, dat is het grote geheim: BEWUSTWORDING.
Van datgene wat gewoon is. Wat je in werkelijkheid écht bent, niet wat je maar denkt
te zijn. Eigenlijk hoef je zelfs niets meer te doen om verlicht te worden, want je bent
en kunt het al allemaal. Hoe meer je tracht het te bereiken, hoe verder je het van je af
duwt want dan ga je er eigenlijk van uit dat je het niet bent en het nog moet worden.
Zie je het verschil? Zie je de ironie? Bezie het eerder als jezelf helen, genezen. Dit is
ware transformatie. Daar moet je je bewust mee bezig houden.
De waarheid is de waarheid. Die is immer aanwezig. Overal. Leugens (zaken die
voor waar worden gesleten) worden altijd herzien en veranderen altijd, tot ze
genoeg uitgefilterd zijn en ze geen kant meer op kunnen dan ontmaskerd te worden
en dan veranderen ze als vanzelf in puur licht, pure waarheid. De illusie is maar een
rookgordijn om de waarheid, je komt er hoe dan ook wel door maar blijf er toch
maar niet te lang in verstrikt.
Wees jezelf er gewoon van bewust dat je werkelijk ten alle tijde in de mogelijkheid
verkeert om al je ellende en beperkingen ‘op te geven’. Er is altijd een weg. Altijd.
Stel je dit eens voor.
En eens je bewust van je Zelf bent geworden wil je nooit meer terug, dat garandeer
ik je. Je leven zal voorgoed veranderd zijn, als een rups die uit z’n cocon is gekropen
en een vlinder is geworden. Dan wil je alleen maar vliegen. En zo wordt je alsnog je
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eigen held in je eigen leven. Dat is de kracht van Nee. Nee tegen intimidatie en
bangmakerij! Ja tegen leven en liefde en vreugde. Je zult zelf de bevrijder van je
eigen opgelegde slavernij worden. Je zal zelf en niemand anders je ingebeelde boeien af leggen. Iemand anders zal de zijne afleggen. Je eigen zelf opgelegde beperkingen ontstijgen. Alles komt altijd neer op jou en je zal jezelf feliciteren omdat je
moedig genoeg bent geweest om je eigen onzin in te zien en achter te laten. Je zal je
eigen machogedrag en/of slachtofferrol meer dan zat zijn en misschien zal je jezelf
verachten en echt niet meer weten wie je nu eigenlijk bent. Dat kan en daar is niets
mis mee, als je maar niet te lang in die toestand blijft hangen omdat je door zelfverwijt dan weer zo onzeker wordt, en dat is nu weer net niet de bedoeling. Dan zal je
wellicht nog een stapje verder moeten gaan en je zal inzien dat dat allemaal zijn beste tijd heeft gehad. Je kan dan in alle dankbaarheid, omdat je al zover bent gekomen,
deze oude overtuigingen en gedragspatronen gewoon, heel bewust, achterlaten.
Ook dat behoort tot je mogelijkheden. Dingen waar je vroeger misschien vol overtuiging voor naar de oorlog zou zijn getrokken en die nu toch echt niet meer dienen.
En als je dan “durft” los te laten zal je zien dat er dan toch weer nieuwe, evenwichtiger energieën, overtuigingen naar boven zullen komen die een hogere waarheid zijn
en die meer bij je nieuwe leven passen. Je doet dit door te kijken, waar te nemen, niet
zo snel nu, te luisteren, te overwegen, achter te laten, te veranderen (het moeilijkste
gedeelte maar zeker de moeite waard). Zo wordt je helder, echter. Onthoud dat er
altijd dingen zullen zijn die je voor een tijd gebruikt, tot ze je niet meer dienen,
omdat je er nu eenmaal geen behoefte meer aan hebt. Zoals vb sigaretten. Als je ze
dan loslaat komen er weer andere dingen voor in de plaats. Zo zal je ook nooit kunnen zeggen: ’Nu weet ik alles!’ Beter is om te zeggen: ’Ik weet datgene wat ik al weet.
En uiteraard zullen er altijd dingen zijn die ik nog niet weet. ’ Al goed, anders zou
het spel rap gedaan zijn. Waar en wanneer je ook bent, je zal altijd op de scheidingslijn tussen deze twee lopen. Tussen Hemel en Aarde. Dat maakt je nederig en houdt
het leven boeiend. Het maakt het evenwicht. Als je zegt dat je al alles weet ben je
eigenlijk dom en vooral arrogant en sta je niet meer open voor het leven en verlies je
je interesse en ga je je als een pompeuze pompoen gedragen die denkt dat hij slimmer is dan anderen. Zo vallen er doden. Denk je dat de spelmeesters alles al weten?
Neen. We weten genoeg om gelukkig te zijn, maar we weten zeker nog niet alles. En
dat vinden we fijn zo. Het houdt ons nederig en levenslustig en fris. We zijn maar
simpele mensen hoor. Er zal altijd wel iets nieuws zijn om te doen in het leven, altijd
wel nieuwe universums en werkelijkheden te scheppen om er in rond te gaan
snuffelen en te verbeteren en uit te breiden en dat beseffen we en daar kunnen we
vrede mee nemen, waardoor we simpelweg gelukkig zijn. Hoe zou het leven zich
anders moeten uitbreiden?
Kijk naar mij. Het lijkt wel alsof ik hier nu wel doodleuk zit te doen alsof ik alles
weet en jullie niets, maar dat is zeker niet waar. Jullie weten zeker en vast dingen die
ik dan weer niet weet. En ook is het zo dat ik nog lang niet helemaal getransformeerd ben. Ik zit ook nog vol beperkingen omdat ik hier nu eenmaal geboren ben.
Dat was ook de bedoeling anders zou er geen taak zijn. Wij veranderen tegen 2012
de Aarde door de beperkingen in onszelf te veranderen. Wij zijn de Aarde. Dat is
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waar wij mee bezig zijn. Dag na dag. Wij zijn naar deze nachtmerrie (want dat is het)
gekomen, er helemaal in verdwaald geraakt, om er dan weer in te ontwaken en een
mooie droom te beleven, zoals Corto Maltese steeds zegt. Ik kan ook nog altijd
geen konijn uit mijn hoed toveren en als ik het raam opendoe en erdoor spring val ik
nog altijd te pletter want ik kan nog altijd niet vliegen (of beter: niet meer). Maar dat
komt allemaal wel terug. Oefening baart kunst. Misschien is dat het verschil met
veel mensen. Wij werken aan onze transformatie, naar 2012 toe, en geloven er in.
Wij weten dat we ‘ziek’ zijn. De ziekte van beperkingen en gefrustreerde dromen. We
ontkennen het niet. Wij zitten ook vast. Net als jullie. En dat vinden we geen probleem, zolang we dat allemaal maar goed weten en met onszelf hebben afgesproken om er voor te leven om dat te veranderen. Dat houdt ons op de been, anders
worden we gek en kunnen wij ook verdwalen en hier sterven. En we zullen er in slagen, dat geef ik je op een briefje. Omdat we het willen.
We zitten in het zelfde schuitje en we kunnen deze situatie maar beter samen, in alle
gelijkwaardigheid, het hoofd bieden. Het is tijd om samen te komen en samen deze
motherfucker te veranderen.
Dus, ja, dit hele boek geldt uiteraard ook voor mij en alle andere spelmeesters in fysieke vorm. Wij zijn nog niet onfeilbaar. Ook wij moeten goed uitkijken voor de vele valstrikken (uitdagingen) die we zelf ooit in onze geest hebben gecreeërd en die we nu
effectief ook echt zullen ervaren als we niet uit onze doppen kijken. Ook wij blijven
alert in onze verandering. Zeker. Och, we doen ons best, wat kan je meer doen?
Aardbewoner zijn in deze tijd, nu, wil zeggen: beperkt zijn. En het spel, de uitdaging,
is nu om die beperkingen te overstijgen. Ofwel doe je niets en blijft alles bij het oude
en sterf je weeral eens (en moet je het later toch nog eens opnieuw proberen), ofwel
doen we eens iets anders. Kies.
We zijn nu mensenkinderen net zoals jullie en wat er in dit boek staat weten we. Maar
hoe het komende er precies uit gaat zien weten we niet. Toch niet in detail. En dat
hoeven we ook niet te weten. We doen het gewoon en we zien wel. Dat is leuker. Je
hoeft niet alles zo te weten.
Mijn tante is een dinosaurus
Je speelt mee in het grootste spel dat er maar bestaat: het leven. En ook lijkt het misschien nu dat je meespeelt in één of andere gevaarlijke science-fiction film, heel
duister allemaal, toch moet je altijd voor ogen houden dat het allemaal bedacht is,
met de allerbeste bedoelingen en dat er voor alles altijd een oplossing is, hoe hopeloos het ook lijkt. Het is een spel dat, hoe beangstigend en echt de overheersende
macht ook mag lijken en ook al lijkt het erop of ze je voorgoed willen vernietigen,
toch veel humor en potentieel en gezelschapsspelgehalte bevat (Als je eenmaal alles
in het juiste perspectief begint te zien zal je merken dat die nachtmerrie eerder een
dolkomische film is).
Hoewel het allemaal erg veel op een nachtmerrie lijkt, is het dat in wezen zeker niet.
Een nachtmerrie is jezelf plots terugvinden in een gruwelijke situatie (besef) en
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waarvan je overtuigd bent dat je er niets anders aan kan doen dan passief je lot te
ondergaan en weg te kwijnen met de dood als gevolg. Dat lijkt allemaal heel definitief en absoluut. Dat maakt het nu juist zo verschrikkelijk. En daar zitten velen van
jullie nu in. Maar houdt goed voor ogen dat je wél een keuze hebt. Je kan toch je
mond opentrekken?Je dient ten allen tijde de baas te blijven over de situatie en je
kan ze altijd veranderen en wakker worden en een mooie droom beleven.
Het hangt er namelijk allemaal vanaf hoe je het bekijkt. Zie je het te negatief, dan heb
je er nog geen vertrouwen in en zie je het allemaal te beperkt en zal je het gevoel hebben dat je er door wordt opgeslokt. Dan zal je het allesbehalve als een spel bezien.
Graaf dan dieper tot je het allemaal wat lichter begint te ervaren, want dan zul je
alles in een ruimer perspectief zien, je zal meer kennis van zaken hebben, je zal alles
positief bekijken en wat uiteindelijk ook gewoon de waarheid is. Dat is het moment
van je bevrijding. Dan ben je de boedhha geworden die lacht, de zen-meester die
merkt dat datgene waar hij zo bang voor was dat het niet meer zou bestaan, gewoon
verder gaat. Datgene waar je ego zo bang voor was om het op te geven uit angst
voor vernietiging gaat dan gewoon lekker verder. Joepie. Het spel gaat gewoon verder, alleen is hij nu zelf i. p. v. enkel een toeschouwer ook een speler geworden die
in totale rust en overgave, in totaal vertrouwen, met veel zin het spel van het leven
verder speelt. Alleen nu in vreugde en geluk en verbonden met zijn essentie en dus
met iedere ander levend wezen. Hij ziet dat alles betekenis heeft en alles krijgt zijn
volle aandacht. Het belangt hem allemaal aan. Hij zal merken dat zijn vijanden terug
zijn vrienden zijn geworden omdat hij ze nu in de eerste plaats graag zelf zo wil
zien. Hij heeft respect voor alles gekregen. Dus je ziet, er is zeker een happy-end
voorzien voor iedereen, alleen hangt het van jezelf af wanneer je mee wil doen. Nu
of straks of morgen of volgend jaar, kies maar.
Maar onthoud vooral dat als je van je angsten en je kwelduivels weg blijft lopen, ze
je zullen blijven achtervolgen tot in de dood. Pas als je stopt met weglopen, je durft
om te draaien en je ergste potentiële nachtmerries in de ogen durft te kijken zal er
iets veranderen. Dan kan de genezing beginnen, want daar gaat het nu om. Je duivels en kwelgeesten, of dat nu overheersende buitenaardsen zijn of niet, heb je zelf
in je leven gecreeërd om je vanalles duidelijk te maken. Het is alsof het engelen met
een geschenk zijn en die roepen: ”hé, wacht!”, maar jij hoort hen al weer niet meer
omdat je in je angst voor het onbekende steeds harder wegloopt en er in je verbeelding monsters van hebt gemaakt. Vandaar ook de mythe van demonen. Het is niet
meer dan een produkt van je verbeelding. Stop en kom samen, wees volwassen, luister naar elkaar, en zie in dat in alles, in alle ongemak, in elke verschrikkelijke situatie,
een gouden verborgen kans ligt, wachtend om ontdekt te worden (Herinner je het
sprookje van de kikker en de prinses?).
In elke hel is er een stukje hemel, weet je, dat dient om je telkens weer een nieuw
aspect van het bestaan te laten ervaren. En zo gaat dat maar door tot in de eeuwigheid. De bedoeling is om veel plezier te hebben, maar als je constant op de noodrem gaat staan uit angst voor het onbekende kom je natuurlijk niet vooruit en vertraag je alles. Zo komt alles in de war. Weet gewoon dat het een deel van jullie karma
is om van je vijanden terug je vrienden te maken (die je ooit was met hen) en dat het
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uiteindelijk de bedoeling is om te verbroederen met jullie overheersers de Anunnaki, want in werkelijkheid is het jullie familie, jullie reptielenfamilie.
Het zijn de draken en dinosauriërs uit lang vervlogen tijden. Ok, de dingen zijn wat
uit de hand gelopen maar ooit waren de mensen en de draken vrienden en leefden ze
als één grote koninklijke familie met elkaar samen, en het is de bedoeling dat dat
allemaal weer terug komt. Weet je het niet meer? De draken, waar de mensen zo
bang van zijn en waar zoveel films over gemaakt zijn, horen bij het mensenras, en
ook al lijkt het of ze voorgoed verdwenen zijn, toch zijn ze er constant, in de vierde
dimensie, alleen kan je ze niet zien. Nog niet. Ze zijn constant rondom ons. Ze missen de mensen, hebben spijt van het gebeurde en willen terug hun vrienden zijn en
wachten totdat de mensen zelf de sluizen van de hemel openzetten en de dimensies
met elkaar terug verbinden in 2012. Dat kunnen zij niet doen omdat ze zelf te
gevangen zitten in de duisternis, want het Net waar zij mede voor verantwoordelijk
waren is ook een deel van hun dagdagelijkse ervaring geworden. Ze zijn, zoals dat
gaat, zelf slachtoffer van hun eigen snode plannen geworden, en nu zitten ze met de
gebakken peren. Wie een put graaft voor een ander valt er zelf in. Het is zo dat, wat
je ook schept, je zelf zult worden omdat het letterlijk een deel van je is. Daarom
hebben ze uiteindelijk de hulp nodig van de familie van Licht om hen uit de nesten
te halen. Ze hebben ons ingehuurd. En de familie van Licht moedigd de Aardbewoners aan om ook wakker te worden en daarna (daardoor) is het automaties de beurt
aan de Anunnaki. Ze zien ook zelf nu in dat de wereld op de rand van de vernietiging staat en willen niet meer verder doen met deze waanzinnige overheersing, ze
zijn eindelijk bereid tot verandering maar merken nu zelf dat de zaken nogal ingewikkeld zijn geworden. Hoe het ook zij, jij moet zelf nog altijd eerst wakker worden.
Je denkt misschien dat je in de verste verte niks met draken te maken hebt, laat staan
dat het je familie is, toch moet je maar eens opmerken hoeveel reptielachtige kenmerken we als mensen hebben. Bekijk je huid maar eens goed van heel dichtbij, en
je armen en benen, lijken die niet verdacht veel op die van de kikker of een hagedis?
Toch helemaal anders dan een hond of een kat?! En de verbindingsstukjes tussen je
vingers en tenen. Net vliezen. Het is superbelangrijk om te beseffen waar de wortels
van de mensheid liggen want dat is het diepste erfgoed waar vele sleutels voor het
grijpen liggen. Jullie zijn onlosmakelijk verbonden met de draken en jullie geschiedenis gaat ver terug samen. Oude mythen en legenden die de basis vormen van bijna alle oorpronkelijke culturen, honderden duizenden jaren oud, vertellen over de
slangen, de draken en de reptiele bezoekers vanuit de ruimte. Eeuwenlang werden
deze scheppingsverhalen mondeling aan de volgende generaties doorgegeven. Aanwijzingen en indicaties van reptielenafkomst zijn er in overvloed. Uitgehouwen en
gevormd in steen zijn ze als symbolen te zien op vele heilige plaatsen. De slang, de
hagedis en de draak verbeelden als totemdieren machtige invloeden en symboliseren de oorsprong van de mens. In de loop van de geschiedenis werden de mythische
verhalen veranderd en herschreven, afhankelijk van wie er aan de macht was en
welk doel men beoogde. Begrijp dat reptiel-energieën scheppende goden zijn. Het zijn
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meester-genetici. Het is een zeer oud ras dat nu op het punt staat om een miljoenenjarige cyclus van evolutie en bewustwording te voltooien. Vandaar ook hun karma
met jullie waardoor ze nu terug in jullie werkelijkheid moeten komen. Alles moet
opgelost worden. Uiteindelijk behoorden zij tot de eerste initiatiefnemers die het
menselijk ras vormgaven op deze planeet. Ze leerden hun stiel van de zeer ouden.
Als meester-genetici kennen ze hun vak. Ze zijn hooggeschoold in genetische ordening en-manipulatie. Daarom staan ze in de uitgestrektheid van het bestaan bekend
als Scheppers en zijn ze verantwoordelijk voor het ordenen van de genetische structuur (DNA) van levensvormen. Voel eens wat je hier bij voelt. Voel je waging? Of
ongeloof ? Of een verre verwantschap? Heb je zoiets van ’waarom niet?’ ? Voel je
misschien liefde? Je zal toch iets moeten voelen hierover en dat is nu juist het onderzoeken waard. Het karma wil dat ze begrepen, geliefd, geheeld, geïntegreerd en
aanvaard moeten worden. Besef, hoe wacko dat het ook mag klinken, dat jullie multi-dimensionale wezens zijn en één versie van jezelf is diegene die dit nu op Aarde
leest. Maar tegelijkertijd kan je in een andere versie van de werkelijkheid, ook dezelfde wezens zijn die jullie zolang hebben beïnvloed en gemanipuleerd. Jullie zijn in een
andere werkelijkheid de Anunnaki, de reptielen. Dat is het deel van jezelf dat op heling en
aanvaarding wacht en een confrontatie met de twee versies is onvermijdelijk. Het is
als één of andere kwaal aan je fysieke lichaam die je moet helen wil je verder kunnen.
Je bent ze ook en dat is eigenlijk niet zo moeilijk om aan te nemen want je kán je
even in hun plaats stellen. Dat wil zeggen dat je verbonden bent. Je kan je openstellen en voelen wat zij voelen. Dan voel je meestal machteloosheid, wanhoop, angst
en strijd en frustratie. Jou welbekend? Dat is het beste bewijs. Dat is het deel van
jezelf dat moet geheeld worden. Als je ze eenmaal herkent en erkent als bestaande
wezens, kunnen de oude reptielen-voorvaderen door jullie worden bevrijd van de
rol die zij gespeeld hebben. Dat komt omdat je in de eerste plaats jezelf zal bevrijden van de illusie dat je een beperkt slachtoffer bent dat overheerst moet worden. Je
ziet, de werkelijkheid is veel interessanter dan je op het eerste gezicht zou denken.
Alles wat er bestaat is als een gigantisch groot netwerk met elkaar verbonden. Werkelijk alles is energetisch en ben jij en wij en zij. Er is geen afscheiding. Alles is 1.
Om meer kennis over deze reptielenfamilie op te doen en herinneringen naar boven
te laten komen voel je je lichaam en stel je je wervelkolom, je chakra’s (energiecentra) en 12 strengen DNA voor als een levensboom die omhoog reikt. Onderaan de
boom is een slang, als hoofdwortel die je met de Aarde verbindt. Visualiseer hoe de
slangen-energie, de kundalini, je boom inklimt, langs je lichaam omhoog, je wekkend. Er liggen diepe cellulaire herinneringen in je verborgen. Vandaag komen deze
reptielenherinneringen boven uit je onderbewustzijn, als dromen, vage ideeën,
symbolen en beelden uit vorige levens. Hoe meer er naar boven komt, hoe meer er,
als logisch gevolg daarvan, in je dagdagelijkse werkelijkheid van zal komen. Daarom
dat je nu zoveel ervan terug ziet in de populaire cultuur. Films zoals Dinossaur, Jurassic Parc en Godzilla willen je iets vertellen (Waarom denk je dat Godzilla zo kwaad is
en als een razende roeland door de straten van New York stampt?).
Voor velen is het idee van reptielenafkomst gewoon onaanvaardbaar en zijn ze er in
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feite bang voor. Deze angst werd jullie opgelegd, zodat jullie niet zouden ontdekken
waar jullie oorsprong ligt. Eeuwenlang is het nodig geweest dat je reptielen-afstamming zich verre van het bewustzijn hield. Maar nu is het in deze Openbaringen-tijd
nodig dat alles weer terug met elkaar verbonden wordt.
Eens, lang lang geleden, voor alles duister werd, was de reptielenfamilie een heel
welwillend en inspirerend ras. Leden van deze familie kwamen naar Aarde en waren
zeer betrokken bij het scheppen van de levende Bibliotheek. Niettemin kwam er op
een bepaald ogenblik gigantische onenigheid en voerden ze uiteindelijk oorlogen en
streden ze met andere afgevaardigden van de verschillende scheppende goden om
de Aarde. De oorlogen hadden allemaal te maken met afscheiding van elkaar om
macht te verkrijgen. Genetica is een sleutel tot schepping. Maar dat wil nog niet
automatisch zeggen dat je daardoor ook verlicht en goedbedoelend bent. Je kan
vanalles scheppen en maken, maar als het niet een verheven doel dient zit je nog in
de duisternis vast. Zie maar naar de ‘schepping’ van de atoombom. Het is niet meer
dan een instrument, maar het hangt ervan af hoe je het gebruikt en wat je ermee
doet. Je komt er niet onderuit: de mens was ooit een genetisch experiment van de
Anunnaki. En het scheppingsverhaal in jullie bijbel liegt daar ook niet om. Een
prachtig experiment. Maar dat betekent hoegenaamd niet dat je een robot bent, of
dat ze in wezen niet zielsveel van je houden of dat je minderwaardig bent of zo en
dat je eigenlijk niks te zeggen hebt. Je bent en blijft bovenal, net als zij, net als wij en
net als alles wat er bestaat, een Almachtige ziel. Bottom line.
Je bent een eeuwig reizend bewustzijn. Wat we ‘mens’ noemen is een vorm. Een
lichaam, het omhulsel dat jij bestuurt. Dat is het voertuig dat je in staat stelt om alles
‘aan den lijve‘ te ondervinden. Je denkt dat het een zak is die je moeizaam met je
mee moet sleuren, maar dan ben je slecht ingelicht want je lichaam bevat vermogens waar je nog niet van durft te dromen. Ze moeten alleen maar door jou geactiveerd worden. Je bent niet enkel maar je lichaam, je bent veel meer maar je zit nu
”toevallig” in een mensenlichaam omdat je dat had gekozen voor je evolutie. Het
moet toch ergens vandaan komen? En iets moet het toch doen bewegen? Er moet
hoe dan ook toch ergens een logisch begrijpelijk verhaal achter zitten? De mens als
genetisch experiment is maar één van de ontelbare maar daarom zeker niet mindere
verhalen in het bestaan. Als je het ruim bekijkt zal je zien dat het allemaal één groot
door onszelf, jij en ik, geschreven toneelstuk is dat we lekker konden na spelen.
Hier, op het spelbord. Datgene wat we niet konden ervaren in de ideeënwereld.
Waarom doen we het allemaal?
Lijkt “plezier” je in deze barre tijden nog een goede reden? Verder moet je het echt
niet meer gaan zoeken, hoor. Dat is ook de essentie van het leven: plezier maken.
Het goede leven ervaren. Onszelf ervaren.
We zijn eigenlijk allemaal plezierige wezens. We houden er allemaal toch van om lol
te maken, of niet? Dat is toch altijd goed?
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Dit is het Einde.
Ze hebben jullie kunnen wijsmaken dat het leven betekenisloos is, dat alles zomaar
en toevallig gebeurt, dat alles afgescheiden van elkaar bestaat en dat je maar één
leven hebt en that’s it! (komaan zeg!) En daar hadden de Anunnaki alle redenen
voor. Ze hielden jullie dom. Get over it!
‘T zijn allemaal leugens want in de échte wereld heeft alles wel zin en betekenis.
Achter elk geheim, achter elk mysterie schuilt een verborgen verklaring die je toch
ooit wel eens zal ontdekken. Alles is intelligentie, alles is wiskunde, oorzaak en
gevolg, creatie met een verheven doel, alles is logika en geluk. Alles is liefde en liefde
is alles. Alles is alles. Alles is wat het is. Daar zal je het mee moeten doen. Daarom
heet het ‘de waarheid’, omdat het iets anders is dan de leugen. Het voelt helemaal
anders aan. De waarheid is gevoel terwijl de leugen net het ontbreken van gevoel is.
Het is enkel verstand. De leugen is iets waarvan wordt gezegd dat het waar is. De
leugen is altijd verwarring. De waarheid werkt altijd. Ze leeft. Ze is echt.
Alles is met elkaar verbonden, als 1 groot geheel, 1groot oneindig organisme, zoals
1 groot lichaam (stel je voor dat het eindig zou zijn. Dat zou niet leuk zijn. En dan
zou je toch automaties de vraag stellen: ”wat is er dan daarna?” dus. . . ).
Wij zijn het allemaal, en wij zijn het helemaal, wij zijn allemaal 1 groot ding, allemaal
gemaakt van hetzelfde spul: Liefde.
Energie is pure liefde in essentie. Pure intelligentie. Pure integriteit, eerlijkheid,
schoonheid, mededogen, respect en verantwoordelijkheid en rust. Het is onmetelijke kracht en pracht. Het is wat het is.
Dus is het zo dat werkelijk alles wat je doet zijn weerslag heeft op de rest van het
bestaan, ook al denk je dat die leugentjes van jou niemand heeft gehoord of gezien,
vroeg of laat wordt het toch weer terug op je bord geworpen. Daar kan je donder
op zeggen. Karma wordt dat ook genoemd. Het is als een boemerang, gewoon
omdat die zaak nog onopgelost was. Alles komt toch uit, het moet, het kan niet
anders. Het bestaan, de goddelijke werkelijkheid, waarvan het de bedoeling is dat
we die allemaal vroeg of laat bewust ervaren, verdraagt nu eenmaal geen leugens.
Over niets. Take it or leave it. Dat is het plan, om alles terug zuiver te maken, dus als
dat het plan is valt er niet onderuit te komen want elk leugentje wordt door die
meestercomputer van ons onderbewustzijn nauwkeurig bijgehouden. Ooit zal je je
leugen of ontkenning of vlucht moeten rechtzetten. Het is alsof de karma-politie
(fanx Radiohead!) je er vroeg of laat met de neus op zal drukken en zegt: ”Is het
waar dat u toen dit of dat hebt gezegd?”. Dus al die mensen die elkaar rustig vermoorden om wat voor reden dan ook en denken dat ze, als ze het slim aanpakken,
er ongezien tussenuit kunnen glippen. . . . O Broeder, Gij Doolt! Weest niet naïef! Ik
zou niet graag in hun schoenen staan, want ooit zullen ze hetzelfde meemaken maar
zullen de rollen omgedraaid zijn, tot ze hun lesje hebben geleerd. De perfecte
moord (denken dat het nooit zal uitkomen) bestaat niet.
Je doet wat je wil in je leven, maar als je wil vluchten van jezelf, van je wensen, fijn,
doe dat dan maar, maar dan zendt je die leugens, die hoe dan ook energietrillingen
zijn, het bestaan in en zullen ze dubbel zo hard terugkomen. Ze vormen zo ergens
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in jou persoonlijke toekomst een situatie waar je jezelf opeens in bevindt, alleen zijn
de rollen dan omgedraaid. Tot de dood er op volgt als je niet slimmer wordt. Het is
gewoon hoe het werkt. Het is allemaal intelligentie. Energie die jouw werkelijkheid
constant vormt en dit op bevel van zijn baas: JIJ
(dat wist je vroeger niet, hé?)
Maar als je dit niet weet denk je natuurlijk dat het geen gevolgen heeft. Niet voor
anderen, niet voor je planeet en niet voor jezelf, en dat niemand het toch lekker niet
heeft gezien. Toch is het zo.
Maar als je ervoor kiest om bewust het leven van je dromen te leiden en altijd altijd
eerlijk en integer te leven (misschien klinkt dat saai in jou oren maar geloof me, dat
is het allerminst) en altijd zelf voor je geluk zorgt, te doen wat je intuïtief en vanzelf
weet wat goed voor je is, ook voor je lichaam, weet dan dat het hele oneindige
bestaan, wat jij zelf bent, voor de volle 100% meewerkt om je alles te geven wat je
maar nodig hebt om je wildste plannen te verwezenlijken. Maar enkel en alleen op
voorwaarde dat jij je in de eerste plaats voor de volle 100% geeft want jij bent de
startmotor. De rest volgt gewoon. Het is onafscheidelijk omdat het geheel 1 ding is.
Cool, niet?
En het hele bestaan, vertrouw er maar op, wéét hoe! Het weet hoe het mirakels kan
brengen in jouw leven. Het is je oneindige intelligentie van je onderbewustzijn dat
steeds het allerbeste voor je wil en wat constant werkzaam is voor jou. Het beschikt
over oneindige macht en kennis, het kent elke hoek en spleet van het hele bestaan
en het zorgt er onder andere voor dat heel je lichaam dag en nacht kan functioneren.
Het is de bezieler van je lichaam. (het is eigenlijk zo dat jij, je ziel, ”rond” het lichaam
hangt, jij doet het bewegen. Zielen die “doodgaan” verlaten gewoon dat kostuum.
Daarom beweegt het niet meer. )
Je maakt je toch ook niet de hele tijd druk of je lichaam nog zal blijven leven als je
gaat slapen? Het gebeurt gewoon. Omdat je ervan uitgaat dat dat wel het minste is
wat ze voor je kunnen doen en je laat dát toch al toe. Wat zouden dan niet andere
verborgen mogelijkheden zijn?
Je rationele kant doet hier toch al niet moeilijk over. Moest je dat vanaf nu wel gaan
doen en bang worden dat je lichaam niet meer vanzelf naar behoren zal functioneren, dan krijg je vroeg of laat ook deze ‘wens’ gerealiseerd en zal het uiteen vallen.
Net zoals alle mirakels die jij wil dat er moeten gebeuren gewoon zullen gebeuren.
Vertrouw er maar op. Dat is een essentïele sleutel, want als je dwars gaat liggen of
ongeduldig wordt of het gaat allemaal niet zoals je het voorzien had en het vertrouwen in deze begint te verliezen draai je het kraantje terug toe en is het terug boterhammen met choco eten. Neenee, je onderbewustzijn heeft zo z’n eigen onlogische
freaky-manier van werken en zal je vb. in contact brengen met mensen waarvan je
denkt: ”Jeezzs, wat is hiér nu weer de zin van?” Maar als je blijft vertrouwen en leert
‘zien’ zal je effectief merken dat er achter alles een plan zit, een doel heeft en dat
het wel betekenis heeft als je het in hetzelfde perspectief zou kunnen zien als je
onderbewustzijn dat kan. Daarom: vertrouwen. Just go with da flow. Dat stelt je in
staat om lekker rustig te leven zonder je ergens druk over te maken (mmmmmm!).
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Ik kan me voorstellen dat dat wel eventjes wennen is, maar probeer het toch maar.
Als je wil vertrouwen dien je eerst en vooral te ontspannen. Relax. Onthoud dat je
onderbewustzijn niet rationeel of logis is op de manier dat jij dat nu bent. Het pakt
de dingen gewoon anders aan, het is intuïtie en het spreekt constant tot je. In je
dromen, via de man bij de bakker om de hoek, als de wind of zomaar een plots
inzicht tijdens je lunchpauze. Volg het. Je zal er wel bij varen, vriend. Niets gebeurt
toevallig in je leven. Elke ontmoeting is een gevolg van je gedachten. En zo krijg je,
terecht, het gevoel dat je bent betrokken geraakt bij iets groters, iets mysterieus.
Iets dat goed aanvoelt en waarvan je weet dat het voor je eigen geluk is. Je voelt je
terug beschermd, maar nu door iets wezenlijkers. Door iets waar jij zelf iets mee te
maken hebt. Alsof je in een avontuur leeft. Alsof je een groot, geheimzinnig spel
speelt.
Je hoeft maar te wensen, te vragen, te bevelen en je krijgt wat je nodig hebt voor je
werk hier op Aarde, no questions asked, no ifs, no buts, no maybe’s, want als jij de
moeite hebt gedaan om door de hel te gaan, de gepeperde ‘onderwereld ‘ zoals de
Egyptenaren het noemen, op zoek naar wat je hier doet en wat je levenstaak is, ze
uiteindelijk vindt en ze dan ook effectief uitvoert, dan dien je het Goddelijke plan
en dan kan je zeker alle hulp en bescherming verwachten die je nodig hebt. Voor
wat hoort wat!
Zie het zo: Ofwel wacht je de godganse dag op God, ofwel ben je gewoon zelf
god/godin ( in alle nederigheid ) en zorg je er zelf voor. Als je dat doet zorgt heel je
ZELF (letterlijk) ervoor datgene te verwezenlijken wat je wil. Zie je ’t? ’T is heel
simpel: het is één en hetzelfde ding. Er zijn geen grenzen tussen je lichaam en de rest
van het bestaan. Jij en wij en zij zijn het leven zélf (aha! ok. nu snap ik het zelf ook
nog eens beter!). Het grote verborgen geheim is dat het allemaal verbonden is. Als
jij in aktie schiet kan de rest van jouw oneindige lichaam, compleet met sterren en
planeten, alle andere Aardbewoners, engelen en weet ik wat nog allemaal meer, en
die jou allemaal door en door kennen, niet anders dan mee in aktie te schieten. Het
is alsof je over een gigantisch paar handen beschikt die de weg weten en rustig in
heel het Universum allerlei dingen gaan halen en terug naar jou op Aarde brengen.
Alstublieft.
Als je vb op reis naar het zuiden van Frankrijk vertrekt verwacht je toch ook dat je
daar in één geheel aan komt in plaats van alleen je handen? Alles gaat mee op reis.
Als jij dus naar het zuiden van Frankrijk in je gammel bakje vertrekt, geloof het of
niet, maar dan gaat heel het bestaan stiekum in je kofferbak mee. Pech voor de Douane. Alles is alles. Dat wat ‘het’ doet, dat doet ’het’. En daarmee basta!
Je zal zien welke ongelooflijke ‘toevalligheden’ er in je leven opduiken als je zelf de
dingen begint te doen die van dromen zijn gemaakt in plaats van ze niet te doen.
Daarom gebeurt er misschien te weinig in je leven. Omdat er te weinig gebeurt. Je
laat teveel aan de omstandigheden over. Misschien doe je te weinig en daardoor
gebeurt er niet al te veel. Wellicht omdat je je niet bewust was van de mogelijkheden
en de kracht die we allemaal bezitten en hoe het allemaal ineensteekt. Hoedanook,
op een gegeven moment moét je keuzes beginnen maken in je leven. Misschien kan
je je leven eens herzien nu je een aantal dingen meer weet. Het is allemaal zo simpel
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als je toestaat dat het simpeler wordt, maar jullie maken het allemaal zo graag
gecompliceerd, met al die wetjes en regeltjes. Misschien zijn jullie bang voor een
simpeler leven omdat je denkt dat het saaier is. Ja, dat zou ook kunnen. Omdat je
dan bang bent om voor een simpele versleten te worden (liever een levende simpele
dan een dode complexe!). Het kan allemaal toch nog de moeite waard worden, als je
dat wil tenminste. Zo wordt het leven veeleer terug een goddelijk spel en jij de
hoofdrolspeler, de held van je eigen leven. Jullie zijn allemaal helden, prachtige liefdevolle wezens die soms niet zo goed meer weten wie of wat ze zijn en elkaar dan in
de haren vliegen van ongeduld en frustratie. En dan zijn jullie echt aandoenlijk.
Even mooi als altijd, al besef je het waarschijnlijk zelf niet. Al die “zware” jongens,
maffiabazen en oorlogsheren achter hun mooie pantsertjes waar zogezegd niemand
door heen kan kijken. Schattig! Echt, we worden er altijd weer door gecharmeerd.
Speel het spel, en al spelende ontdek je, wordt je bewuster en krachtiger. Leer terug
te spelen en leer de anderen dan ook terug te spelen. En als we dan allemaal terug
wakker zijn geworden en we zijn terug één grote godenfamilie geworden, dan zullen
we de koppen bij elkaar steken en van deze planeet een waarlijk paradijs maken. We
zullen de bibliotheek terug beheren en die op haar beurt, als in een dominospel,
terug zal verenigd zijn met de 11 andere bibliotheken, en heel het universum zal verlichten.
En daarna. . . god, ja, daarna is er wel weer wat anders zeker.

Ik wil graag dat jullie weten dat het de gewoonte is om op het einde van een grote
cyclus in vastgelopen systemen te eindigen met een periode van Instant-Karma. In
die periode zal alles wat je een ander aandoet, goed of kwaad, jezelf in de eerste
plaats ogenblikkelijk treffen of welgevallen. Net zoals op Mars het geval was. Graag
zou ik bij deze de hogere dimensies van dit Universum willen verzoeken om te helpen een begin te maken met deze grote verandering op Aarde en de Instant-Karma
periode van start te laten gaan.

In deze laatste jaren van deze beschaving wordt het allanger hoe belangrijker om de
officiële systemen te verlaten want anders zal het je dood betekenen. Tenzij dat je
dat nu weer niet zo erg vindt. Het hangt er allemaal vanaf wat je graag wil doen,
maar als jullie op het Feest willen zijn in 2012 is het wenselijk om totdan in fysieke
vorm aanwezig te blijven. Begin precies in het nu te leven en doe net datgene waar je
zo bang voor bent. Besef dat het de tijd is dat ieder voor zich een radicale koersverandering in zijn of haar leven zal moeten doorvoeren. Besef ook dat ieder van ons
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nu een eigen agenda heeft en dat het kinderachtig is om te willen dat die agenda met
die van je buur overeenstemt omdat je misschien niet (tijdelijk) afscheid kan nemen
van elkaar. Verlaat het verleden. Laat het los en begin helemaal opnieuw, geheel volgens je eigen wensen. Verzorg je goed. Observeer jezelf nauwkeurig. Stel vast wat je
wil en als je jezelf hoort zeggen ’ik kan het niet, ik doe het niet!’, jaag daar dan doorheen en zeg ’Motherfucker! ik wil dit !’ en doe het dan ook! Het is een tijd om moedig te zijn. Het is waarlijk de grootste tijd. En onthoud dat alle kennis, wat je ook
maar nodig hebt, altijd voor handen is in het simpele en eeuwige goddelijke Nu.

Ik doe dan ook een dringende oproep aan alle kinderen en alle jonge mensen om
alles te laten vallen en niet meer naar school te gaan. Doe iets anders met je leven.
Ga spelen. Beleef terug plezier en maak van de planeet een paradijs. Want dat is wat
jullie hier zijn komen doen. Daarvoor zijn jullie in de eerste plaats hier. Niet om
allerlei lulkoek vanbuiten te blokken dat uiteindelijk je eigen planeet kapot maakt.
Jullie zijn de grote Meesters die in deze tijd naar de Aarde kwamen en jullie dragen
stuk voor stuk heilige codes en informatie in je bloed die, eens geactiveerd, de Aarde zullen bevrijden. De Aarde heeft jullie dringend nodig. Het is jullie erfgoed. Zorg
er goed voor. Luister nooit meer naar wat anderen zeggen dat je moet doen maar
maak het voor jezelf uit. Wees integer, eerlijk en vriendelijk maar ook kordaat en
geloof in jezelf en doe nooit iets waar je niet helemaal volledig mee akkoord gaat.
Al zeggen de volwassenen van niet, maar jullie zijn nu al wijs genoeg om je eigen
leven te leiden. Laat niemand anders je daar nog ooit wat over wijsmaken want het is
een leugen. Dat weten jullie. Het zijn hun eigen angsten die ze jullie willen aansmeren, niet die van jou. Jullie zijn allemaal heel erg welkom en we verwachtten jullie al
omdat jullie deze planeet samen met ons mee terug op zullen bouwen. Het is jullie
eigenste keuze om hier in deze fantastische tijd te zijn. Verspil je leven daarom niet
langer op de schoolbanken en laat ons samenwerken.
Ik doe een dringende oproep aan jullie allemaal. Aan iedereen die dag in dag uit hetzelfde saaie inspiratieloze kantoorwerk doet, of welk werk wat dan ook waarvan je
denkt: ’Jeeezs!’ Laat alles vallen en STOP ermee. Het is gedaan. Shluss! We gaan met
iets nieuw beginnen. Zeg dat de spelmeesters van het kamp het gezegd hebben.
Verlaat het en kom niet meer terug want je bent te volwassen geworden om de kont
van iemand te likken. Trap het af en poets de plaat voorgoed. Zwerm allemaal dat
kantoor uit, de groene weiden in. Zwerm ze. Kom op straat, maar verwoest niks,
want dan ben je just another punk. Durf eens iets anders dan de hele tijd maar op veilig te spelen, want dat zal je dood worden vroeg of laat.
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Ik doe ook een dringende oproep aan alle politici, religieuze leiders, politieagenten
en militairen, grootindustrieëlen, rechters, gevangenisdirecteurs, leraren en schooldirecteurs e. d. ter wereld om te stoppen met datgene wat jullie dagdagelijks doen.
Alstublieftdankuwel.
Ik doe een dringende oproep aan de Paus en aan de President van de Verenigde Staten en aan alle koningen en koninginnen en aan alle andere staatshoofden ter wereld
om compleet te stoppen met datgene waar jullie dagdagelijks mee bezig zijn.
Niemand neemt jullie iets kwalijk en jullie hebben gedaan wat je kon maar nu is het
spel voorbij en net als met een boosaardige grap was het leuk totdat het te ver ging.
En dat is nu. Besef dat jullie nooit of te nimmer ook maar iets te zeggen hebben
over iemand anders en dat je het verplicht bent om iedereen te respecteren, ook al
willen ze niet gehoorzamen aan jullie wetten. Dan kan er pas echt wederzijds
respect zijn. Als je dat niet doet is dat een teken dat je in de eerste plaats jezelf en
dus het leven niet respecteert. Laat iedereen vrij. Anders kan je je moeilijk een
Wereldleider noemen. Koningen moeten beseffen dat ze niet meer of niet minder
dan gewone mensen zijn. Het is niet voldoende om nu instemmend te knikken en
het dan daar bij te laten. Jullie moeten dit inzicht ook met daden steunen door
afstand te doen van jullie positie en een heel ander leven te gaan leiden. Jullie dragen
een titel die impliceert dat anderen iets anders zijn, en dat kan nooit de waarheid
zijn. Iedereen weet dit en het is allesbehalve goed voor je imago om tegen beter
weten in te blijven volhouden. Maak je daarom niet verder nodeloos belachelijk
want het komt vroeg of laat toch terug op je bord. Dé Waarheid is dat jullie één van
de miljarden koningen zijn op Aarde. Onthoud dat jullie, regeringsleiders en koningen, niet het recht hebben om het leven van iemand te bepalen of erover te regeren.
Zelfs niet als iemand daar om één of andere reden om vraagt. Dat mag je enkel over
je eigen leven doen en het is nu de tijd om deze millenia-lange illusie te doorprikken
en achter te laten en het Gouden 3e Millenium van het Licht waarlijk echt te beginnen. Wij weten dat jullie allemaal diep van binnen boos en bang en gefrustreerd en
depressief zijn en het achter de pakken en sigaren weg steken. Wij weten dat jullie
ongelukkig en verlegen zijn en dat je wou dat het stopte maar niet weet hoe. Wij
weten hoé en als je ons nodig hebt vraag het dan gewoon, dan zullen we zien wat we
samen kunnen doen. Besef dat jullie niets te verliezen hebben en alleen maar kunnen winnen als je bereid bent om alles op te geven en opnieuw te beginnen. Speel
gewoon met ons mee als vrienden. Ook al zal je ego dit nu als een belediging zien,
maar jullie zijn in de macht van duistere energieën die jullie gebruiken om hun plannen op Aarde te voltooien en die allerminst verheffend en verlicht zijn. Ook zij zitten muurvast en willen eruit. Zo zijn jullie gedeeltelijk mee die duistere energieën
geworden door er mee samen te smelten. Je zal hier misschien tegen in opstand willen komen en denken dat je weldegelijk je eigen leven leidt, maar als je deel bent van
het systeem dat mensen wil besturen dan kan daar géén sprake van zijn. Toch wensen de duistere machten om te stoppen met wat ze al duizenden jaren lang op Aarde
doen. Vraag jezelf eerlijk af, President of Paus, of je echt eerlijk leeft en of je echt
het recht hebt om mensen te misleiden en te gebruiken en te besturen én te vermoorden. Oorlog of geen oorlog. Wij weten dat de miljoenen te laks zijn om het
voor zichzelf te doen en denken jullie nodig te hebben en dat jullie daarom je ver485
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plicht zien om hen op hun wensen te bedienen, maar laat hun flauwheid niet de jouwe worden. Of blijven. Laat het je niet tegen houden om terug jezelf te worden en
je échte leven een aanvang te laten nemen. Alles is mogelijk, ook voor jullie, als je er
maar in gelooft. Je bent niets of niemand wat dan ook verplicht en niemand verwacht iets van je. Ook jullie zijn mooie engelen en al die aandacht en macht heb je
echt niet nodig om gelukkig te zijn. Integendeel. Het gaat veel beter zonder. Misschien zijn we nogal hard en recht door zee, dat is nu eenmaal ons handelsmerk,
maar we willen ook dat jullie weten dat we jullie nog altijd respecteren en van je houden en dat dat altijd zo zal blijven en dat we ook in jou de god erkennen die op ontplooïng wacht. We willen je daar graag bij helpen. Jullie zijn nog altijd onze broers
en zussen. We respecteren je ten volle als mens, maar het duistere beroep dat je uitoefent, daar willen we niks mee te maken hebben. Zolang je dat doet zal je niet in je
rechtmatige Koninkrijk kunnen leven en zitten we niet op de zelfde golflengte.
We hebben niet de intentie om met jullie oorlog te voeren en we komen dan ook in
vrede. Wij zijn niet de vijand en we zijn niet bang. Zoals jullie militaire groet zegt. Want
we weten dat daar geen enkele reden voor is. En we hopen dat jullie dat ook niet van
ons zijn en we bieden onze vriendschap aan want jullie zijn ook niet onze vijand.
Wij hebben geen vijanden. Enkel vrienden. We willen dat jullie weten dat jullie
geliefd zijn, net als Anu en de hele Anunnaki-clan en Lucifer, en we zouden graag
hebben dat jullie mee in de nieuwe cyclus komen wonen als gelijkwaardigen. Niet
meer, niet minder. Alles is vergeten en vergeven. Spons erover. We trakteren er ene.
Als jullie denken dat we jullie in de steek laten en veroordelen om wat je doet, dan
ben je mis, want we zouden niet liever hebben dan dat jullie er allemaal bij zijn, want
we missen jullie erg veel. Dus, of je nu kind bent of een bankbediende of een politieagent of een massamoordenaar of een maffiabaas of een koning of een politicus
of de paus of de President van de Verenigde Staten, maakt niet uit, iedereen is welkom en van ganser harte uitgenodigd. Laten we allemaal één groot Kosmis Feest
bouwen waar iedereen eindelijk eens gelukkig kan zijn en terug kan beginnen lachen
(maar dan écht).
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Aan alle Aardbewoners,
We willen graag dat jullie weten dat we van jullie houden en dat jullie geliefd zijn en
als goden worden gezien. Iedereen, zonder enige uitzondering. Jullie hebben knappe dingen gemaakt en een ingenieuze beschaving opgebouwd, maar nu is het echt
tijd om het los te laten en een nieuw spel te beginnen. We zouden graag willen dat
jullie gelukkig zijn en dat jullie je weg vinden in het leven. Dat zou ons ook gelukkig
maken. We missen jullie en we kijken er naar uit om jullie terug te ontmoeten en
samen te leven.
Welkom.
Ik wil jullie graag bedanken om dit boek te hebben gelezen tot het einde toe omdat
het aantoont dat je bent begaan met de planeet en met jezelf en dat je jezelf respecteert. Ik bied mijn verontschuldigingen aan aan iedereen die vindt dat ik misschien
nogal godslasterlijk was maar ik had geen keuze aangezien het nodig is dat sommige
dingen die het leven niet eren eens in elkaar moeten storten om plaats te maken
voor nieuwe manieren van leven die dat wel doen. Het is ook nooit mijn intentie om
te spotten of te oordelen of verwijten te maken, te beledigen of met een beschuldigende vinger te wijzen want in onze ogen is niemand schuldig en zal niemand ooit
veroordeeld worden en soms komen dingen misschien nogal hard aan, maar
bedenk ook dat dat komt omdat de waarheid dikwijls verborgen lag en men ‘andere
waarheden’ gewoon was die haaks staan op wat ik je vertelde. Misschien ben ik soms
nogal oneerbiedig, maar ach, dat heeft ook z’n charme’s. Weet dat ik je altijd zal
respecteren om wat je bent. Mijn intentie is altijd dezelfde, en dat is om de kennis
die ik erover heb te delen met jullie en hoop dat jullie je weg naar je eindbestemming
moeiteloos zullen vinden en gelukkig worden. Ik hoop dat jullie iets aan al deze
informatie hebben gehad en dat het jullie pad een ietsiepietsie minder hobbelig kon
maken. Ik wens ieder van jullie dan ook het allerbeste in de komende tijd en als alles
goed gaat zien we elkaar weer op een nieuwe Aarde.
Dank U.
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21e eeuw
Peace & Love xxx
Manu

Ik heb gesproken.

De volgende schrijvers hebben naar mijn mening baanbrekend werk verricht en
zijn de moeite waard te lezen als je meer specifiek dingen wil te weten komen:

Noam Chomsky

-Het ware gelaat van uncle Sam
-Dissident in Amerika

André van Bosbeke

-Ridders van nu: over occulte genootschappen en
ridderordes in de 20e eeuw

Barbara Marciniak

-Channelings van de Pleiaden

Graham Hancock

-Spiegel van de hemel

Barbara Hand Clow

-het Pleiadisch Plan

Amorah Quan Yin

-Menselijke evolutie in Pleiadisch perspectief

Jack Kerouac

-On the road

Hermann Hesse

-Siddhartha

Carlos Castaneda

-Alles, alles van Castaneda en zijn leertijd bij de geweldige
Mexicaanse Nagual Don Juan Matus.
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Ik dank de volgende auteurs voor hun informatie
Barbara Marciniak, Amorah Quan Yin, Barbara Hand Clow, Jani King, Kaulâcârya
Yoga Muni, Graham Hancock, Patrick Geryl & Gino Ratinckx, Adrian Gilbert &
Maurice M. Cotterell, Noam Chomsky, André Van Bosbeke, Neale Donald Walsh,
James Redfield, Joseph Murphy, Hermann Hesse, Jack kerouac, Phyllis Schlemmer,
Carlos Castaneda .
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DE VOLGENDE DINGES KOMEN VOOR IN HET BOEK
Gewond
Eerlijkheid
Verantwoordelijkheid
Mysterie/
Hoop
Liefde
Onzin
Leugens/Egoïsme
Corruptie
Onnozel machtsspelletjes
Hulp
Zin & Doen
Blind & Doofstom
Onwil
Vampieren
Kracht
Engelen
Lulkoek
Respect
Groei & Ontwikkeling
Integriteit & Oprechtheid
Wegrotten
Dood
Eeuwig Geluk
Fun
Hypochrisie
Kompleet vastzitten
Wanhoop & machteloosheid
Pijn & Verdriet
Verlamming/Angst
Genade
Vriendschap
Confrontatie
Vrijheid
SPEL
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