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- Back To Your Future. The Big Consciousness Shift. 

 

- Aarde: De herinnerings- en uitwerk planeet binnen ruimte en tijd. 

 

- De supernova fase van onze economie. 

 

- De millennium crisis pyramide.. 

 

- De stille beurscrash. 

 

- De nieuwe gezondheidsleer: het vervolg. 

 

- Het ultieme universele spel.  

 

- Het ontstaan van de wereld. 

 

- De nieuwe wereld. 

 

- De toekomst van de wereld. 

 

- De ontmaskering van het gepolariseerde universum.
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DE DADER IN ONS 

 

___________ 

 

 

Toen de dader van ons ongeluk en ellende buiten ons werd gevonden  

waande we ons wederom veilig in ons bestaan. 

 

 

Voelde we ons niet iedere keer even veilig 

als de dader buiten ons het had gedaan. 

 

 

Hoe vaak zullen we nog een dader buiten onszelf vinden 

die maar terug blijft komen.  

 

 

Welke naam zullen we de volgende daders geven  

die morgen weer op onze stoep zullen staan. 

 

 

Beginnen we ons niet langzamerhand af te vragen 

hoeveel daders er nog gevonden moeten worden voordat het weer echt veilig is op straat. 

 

 

Waarom hebben wij de man buiten onszelf nodig  

om ons even veilig te voelen terwijl we het de hele dag kunnen zijn. 

 

 

Wordt het geen tijd om de dader in onszelf op te lossen 

om van ons collectieve onverwerkte verleden en EGO/OGE ofwel echte dader verlost te zijn. 

 

 

Dader, slachtoffer en opdrachtgever zijn immer een en dezelfde persoon 

omdat er niets buiten uzelf is behalve dan deze droom. 

 

 

Maar we hebben geen tijd om de werkelijke oorzaak te vinden 

omdat we te bang zijn te ontdekken wie we werkelijk zijn. 

 

 

Dus zeggen we keer op keer 

het is de man die anders dan ons is welke de schuld is van alle pijn.   
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HET LEVENSSPEL 

 

___________ 

 

 

Je speelt, en alles gaat goed. 

En alles blijft goed gaan totdat er iets mis is. 

 

 

En dan gaat er nog iets mis, en dan nog iets. 

Je probeert terug te vechten, maar je zakt steeds dieper weg. 

 

 

Tot je je niet meer kunt bewegen. 

Je krijgt geen lucht meer, omdat je te diep bent weggezakt. 

 

 

En dat is waar wij ons vandaag bevinden. 

In het door onszelf gecreeerde drijfzand genaamd onverwerkt verleden. 

 

 

Waar bent u bang voor in het drijfszand. 

Voor die ander of voor uw ware zelf die u bent vergeten. 

 

 

De wereld om u heen vertelt u iedere dag wie u werkelijk bent. 

Maar u luistert niet meer naar de wereld omdat u er nog steeds tegen vecht. 

 

 

Jullie geven jezelf vandaag iets waar ieder mens van droomt. 

Een tweede kans. 

 

 

En dat geldt voor iedereen. 

Samen kunnen we de angst voor de wereld die in onszelf zit overwinnen. 

 

 

In dit boek staat wie jullie zijn geweest, maar ook wie jullie weer kunnen zijn. 

Wordt het geen tijd om weer helemaal te gaan leven ofwel volledig bewust te zijn. 
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DE STEM VAN HET VOLK 

 

___________ 

 

 

En eens zal het volk zichzelf wakker schudden… 

omdat het al te lang teveel van hetzelfde heeft gehoord. 

 

En in die tijd zal de waarheid zegenvieren over de leugen… 

die wij te lang als enige waarheid gekoesterd hebben. 

 

Op die dag is de innerlijke waarheid weer bespreekbaar… 

en zal niemand meer angstig zijn om hem te uiten. 

 

En door dit uiten wat jarenlang in het hart verzwegen was… 

ontluikt het leven weer in de mens.  

 

En dit hervonden leven zal al het lijden in zichzelf oplossen… 

al ware het onevenwichtige er nooit geweest. 

 

Dit zal de dag zijn waarop het volk weer zichzelf is… 

en niet meer geleid zal worden door hen die allang niet meer geloven van wat zij zeggen.  

 

Want op deze dag zullen woorden, daden en gedachten… 

weer tot een geheel gesmeed worden. 

 

En als het zwaard der gerechtigheid… 

door alle harten zal klieven van hen die hem nog proberen te verstommen. 

 

Dan zal deze wereld zich delen… 

in twee werelden. 

 

Een wereld waar onderbewustzijn met hogerbewustzijn zal blijven strijden… 

en een wereld waarin iedereen de wereld als zichzelf dus eenheidsbewustzijn zal zien 

 

Deze dag beste mensen is nabij… 

dus wees wijs in uw keuze. 

 

En wie op deze dag niet zichzelf zal worden… 

zal wederom in herhaling vallen. 
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ANGST  

 

VERDWIJNT 

 

WANNEER JE 

 

HEDEN, VERLEDEN EN TOEKOMST 

 

VAN JE EIGEN SCHEPPING  

 

HERINNERT, (ER)KENT EN OPLOST 

 

OM 

 

HET HIERNA NOOIT MEER 

 

ONBEWUST 

 

VAST TE PAKKEN 

 

IN DE VORM VAN 

 

 TEGENSTRIJDIGE GEDACHTEN  
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Voorwoord 

 

Het huidige aardse 3D-/4D+ spel der tegenstrijdige gedachten dat op dit moment door 

miljarden mensen gespeeld wordt bestaat globaal uit 33 tegengestelde verdichte en verlichte 

modules die elkaar te vuur en te zwaard bestrijden om de illusie van macht in hun eigen 

scheppingen. 

 

Aangezien mensen die tegen zichzelf vechten door oorzaak en gevolg constant in herhaling 

vallen omdat dader en slachtoffer steeds van rol wisselen, houden zij hun eigen schepping 

schijnbaar eindeloos in stand. 

 

Mensen die vandaag dan ook nog over een EGO (onderbewustzijn) en OGE 

(hogerbewustzijn) en het daaruit resulterende onverwerkte verleden en toekomst beschikken 

doen de hele dag dus niets nieuws. 

 

Alle uitvindingen zijn immers al uitgevonden, alle huwelijken zijn al duizenden keren 

gesloten, alle oorlogen hebben al duizenden keren plaatsgevonden, alle ziektes hebben we al 

duizenden keren ervaren etc. etc. etc. 

 

De vraag die ieder weldenkend mens zich vandaag zou moeten stellen is of hij wil doorgaan 

met dit eindeloze herhalen van positieve en negatieve ervaringen of kiest om zijn universele 

spel weer bewust te spelen of te verlaten en wederom in de eenheid te beginnen met zijn 

bewuste leven. 

 

Wat u ook kiest, het is allemaal goed omdat u en de wereld om u heen een zijn.   

 

U bent immers iedere seconde van de dag in woorden, daden en gedachten bewust of 

onbewust de schepper, speler en toeschouwer van uw eigen wereld.  
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Conclusies 

 

Vanuit de eenheid creeerd u uw gepolariseerde universele spel. Iedere keer wanneer u kiest 

voor een onderbewuste (-) OF hogerbewuste (+) ervaring neemt uw eigen schepping in 

omvang ofwel ruimte en tijd toe. Het zijn dus altijd de tegengestelde keuzes die een schepping 

doen ontstaan en groeien in het zelf en nooit de eenheidsgerichte ofwel EN ervaring welke 

niet schept maar alleen is. Oorzaak en gevolg kunnen net zoals begin en einde dus alleen maar 

bestaan in een wereld waar voor en tegen ofwel plussen en minnen bestaan. Wanneer een 

schepper op een zeker moment alle extremiteiten van zijn eigen schepping c.q. tegengestelde 

keuzes heeft ervaren kan hij besluiten deze ervaringen (on)bewust te blijven herhalen of 

wederom op te lossen in zichzelf dus in plaats van OF weer EN te zijn. 

 

In het eerste geval zal herhaling na verloop van tijd lijden tot blokkering in de vorm van 

onverwerkt c.q herhaalt verleden, waardoor het bewustzijn langzaam veranderd in 

onbewustzijn. In deze fase trekt de schepper zich over het algemeen terug in het meest 

extreme verdichte +/-3D of verlichte +/-4D deel van zijn schepping waarbij hij de 

tegengestelde pool van zijn eigen schepping begint te ontkennen. In deze scheppingsfase 

herhaalt c.q. ervaart de schepper vaak niet meer dan 0,01% van zijn totale schepping en ziet 

de rest van zijn schepping (99,9%) als iets dat buiten hem staat. Deze schijnbare afscheiding 

ofwel gevecht tegen het ander deel van zichzelf blijft bestaan totdat de schepper wederom de 

wens uit weer heel ofwel een te worden met zijn oude volledige zelf. 

 

Door deze wens in woorden, daden en gedachten zal de extreem verdichte schepper weer 

verlichte ervaringen krijgen en de verlichte schepper weer verdichte ervaringen krijgen. Op de 

weg van eenzijdige verdichting OF verlichting naar de eenheid ofwel het evenwicht tussen de 

tegengestelde keuzes c.q. ervaringen zal de schepper zijn onbewustzijn weer langzamerhand 

omzetten in eenheidsbewustzijn. Op het punt waar hij alle verdichte en verlichte ervaringen 

weer tegen elkaar weggestreept heeft ofwel BEIDE TEGELIJKERTIJD in zichzelf opgelost 

heeft is hij weer thuis in de eenheid. Op deze reis naar de eenheid ofwel zijn volledige oude 

zelf kan hij besluiten om toch weer te gaan spelen omdat hij weer bewust weet dat hij dit spel 

zelf gecreeerd heeft om van te genieten.  

 

Bij deze realisatie op weg naar de eenheid veranderd het gepolariseerde doel om steeds voor 

zijn eigen scheppingen te vluchten – ik wil eruit/ ik wil ermee stoppen  - in een 

scheppingsproces zonder begin en einde waarbij hij zich bewust in alle facetten kan ervaren. 

Deze laatste schepper veranderd wederom van een onbewuste in een bewuste ontwerper, 

speler en toeschouwer van zijn eigen scheppingsspel. Het resultaat is dat hij zich weer 

volledig vrij (grenzeloos) kan bewegen in hetgeen hij zelf geschapen heeft. Want genieten kan 

alleen wanneer je niets meer vastpakt en oorzaak en gevolg tegelijkertijd dus zonder betekenis 

door je heen laat stromen.  

 

De keuze voor onbewust of bewust spelen 

 

Onderbewustzijn / Eigenliefde / Verdichting - 

(+) 

Hogerbewustzijn / Naastenliefde / Verlichting + 

= 

Eenheidsbewustzijn / Oneindigeliefde / Eenheid (0) 

 

Alleen vanuit de eenheid - kan je vernieuwen - ofwel bewust kiezen - om te leven of spelen.  
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__________ 

 

DE ONDERSTAANDE INFORMATIE IN 33 DELEN IS TUSSEN 1996 EN 2001 

MIDDELS INTERNET EN UNINET DOORGEKOMEN 

 

 

 

 

 

33 

DIMENSIES 

ILLUSIES 

EN 

TEGENSTRIJDIGE 

VERWARRINGEN 

DIE WE AL 

LEVENSLANG 

HERHALEN 
 

 

 

 

 

WORDT HET GEEN TIJD DAT U UW ONVERWERKTE VERLEDEN EN EGO/OGE INRUILT VOOR DE 

VOLLEDIGE WAARHEID OVER UZELF. AAN U IS WEDEROM DE KEUS! 
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KIES BINNEN 1 SECONDE EEN VAN DE ONDERSTAANDE HOOFDSTUKKEN 

 

DEZE INTUITIEVE EERSTE KEUZE LAAT U TIJDENS HET LEZEN ZIEN WIE U 

VANDAAG WEREKELIJK BENT. WACHT U LANGER DAN EEN SECONDE DAN 

SLAAT DE VERWARRING WEDEROM TOE! 
 

 

D1. HET BEGIN VAN DE GROTE BEWUSTZIJNS VERANDERING 

D 2. DE SUPER NOVA FASE VAN ONZE ECONOMIE 

D 3. DE MILLENNIUM SOFTWARE BUG ALS ONZICHTBARE VIJAND 

D 4. HOE LANG ZAL DE DEPRESSIE DUREN? 

D 5. DE NIEUWE WERELD, EEN INTRODUCTIE 

D 6. DE GROTE OMWENTELING IN NATUUR EN KOSMOS 

D 7. DE MILLENNIUM CRISIS PYRAMIDE 

D 8. ORDE IN DE CHAOS 

D 9. ROOD ALARM 

D 10. HET ONTSTAAN VAN DE WERELD DEEL 1: LICHAAM, ZIEL EN GEEST 

D 11. DE NIEUWE GEZONDHEIDSLEER, HET VERVOLG DEEL 2A 

D 12. VOORSPELLINGEN VOOR 1999 

D 13. THE CHINA SYNDROME 

D 14. DE NIEUWE GEZONDHEIDSLEER, HET VERVOLG DEEL 2B 

D 15. EEN NIEUWE KIJK OP DE DERDE WERELDOORLOG EN APOKALYPS 

D 16. WAT ZEGGEN TOONAAGEVENDE POLITICI, KRANTEN, TV- STATIONS EN 

CAPTAINS OF INDUSTRY OVER HET MILLENNIUM-Y2K PROBLEEM 

D 17. DE STILLE BEURSCRASH: ONTKOPPELING VAN GEWONE EN INDEX 

AANDELEN 

D 18. DE NIEUWE GEZONDHEIDSLEER: HET VERVOLG DEEL 2C 

D 19. HET ONTSTAAN VAN DE WERELD DEEL 2: LICHAAM, ZIEL EN GEEST 

D 20. HERBERT HOOVER, PRESIDENT VAN DE VERENIGDE STATEN, 25 

OKTOBER 1929. THE FUNDAMENTAL BUSINESS OF THE COUNTRY, THAT 

IS THE PRODUCTION AND DISTRIBUTION OF COMMODITIES, IS ON A 

SOUND AND PROSPEROUS BASIS. 

D 21. VERLEDEN, HEDEN EN TOEKOMST VAN DE BURENZORG. 

D 22. DE NIEUWE WERELD DEEL 1: LET THERE BE LIGHT 

D 23. ONTSTAAN VAN DE WERELD DEEL 3: LICHAAM, ZIEL EN GEEST. 

D 24. DE WAARHEID ACHTER DE MILLENNIUM SOFTWARE BUG 

D 25. BURN-OUT 

D 26. HET ULTIEME UNIVERSELE SPEL 

D 27. DE NIEUWE WERELD DEEL 2: DO YOU REMEMBER 

D 28. DE NIEUWE GEZONDHEIDSLEER DEEL 3 

D 29. DE NIEUWE WERELD DEEL 3: DE OMGEKEERDE WERELD 

D 30. DE TOEKOMST VAN DE WERELD DEEL 1: DE ERFENIS VAN ONZE KINDEREN 

D 31. DE TOEKOMST VAN DE WERELD DEEL 2: EEN NIEUWE START 

D 32. DE TOEKOMST VAN DE WERELD DEEL 3: DE NIEUWE 4D WETENSCHAP 2000-3000 

NC 

D 33. DE ONTMASKERING VAN HET GEPOLARISEERDE UNIVERSUM 

 

 

 

 



22             De Grote Bewustzijnsverandering Deel 2 Bijlage der 33 dimensies  

1. 1997: HET BEGIN VAN DE GROTE BEWUSTZIJNS VERANDERING 

 

Wat in 1993 begon als een kleine groep van Internetters, spirituelen, industriëlen, 

andersdenkenden en "moneymakers" is vandaag uitgegroeid tot een wereldwijd netwerk van 

politici, putjesscheppers, captains of industry, alcoholisten, wetenschappers, werkelozen, 

doktoren, landlopers, geestelijke leiders, drugsgebruikers, futurologen, armen, rijken, zwarten, 

blanken, gelen, groenen, paarsen en U en Ik die allemaal Internet en UniNet gebruiken om 

hun persoonlijke mening te uiten over de beurs, financiële wereld, gezondheidszorg, 

bewustzijn, millennium software crisis, veranderende weersomstandigheden en vele andere 

onderwerpen. Dit boek is dan ook niet geschreven door een persoon maar door een collectief 

bewustzijn dat aan het veranderen is en de poort zal openen naar een nieuw tijdperk. Een 

tijdperk van transformatie en eenheidsbewustzijn. 

 

Voor het eerst zijn deze mensen in staat hun persoonlijke mening en niet de publieke opinie te 

verkondigen om de wereld te waarschuwen voor datgene wat komen gaat in de komende elf 

jaar wanneer wij niet van bewustzijn veranderen. Door de toestroom van steeds meer op 

UniNet afgestemde mensen groeide de nauwkeurigheid van de voorspellingen in oktober 

1998 tot zelfs 89%. Vooral in de afgelopen drie maanden is het aantal informatie verschaffers 

drastisch toegenomen omdat langzamerhand iedereen wel inziet dat het zo niet verder kan 

gaan met onze economie, gezondheidszorg, dijkbewaking, sociale stelsel, bewustzijn etc. We 

staan aan de vooravond van een gigantische uiterlijke "Meltdown" en tegelijkertijd een 

fenomenale “Eruption” van het innerlijke Eenheidsbewustzijn. In de komende jaren zal het 

innerlijke bewustzijn het uiterlijke bewustzijn nagenoeg volledig vervangen voor hen die hier 

bewust voor zullen kiezen.   

 

We leven in een tijd waar twee tegengestelde cycli elkaar steeds meer zullen kruisen om hen 

die hiervoor kiezen de mogelijkheid te geven om over te stappen van de uiterlijke nu 

neerwaards bewegende cyclus c.q. sinus/spiraal op de innerlijke nu opwaards bewegende 

cyclus c.q. sinus/spiraal. Na het lezen maar vooral doen van dit boek zult u binnen een paar 

maanden in staat zijn een bewuste keuze te maken voor de cyclus waarin u de komende jaren 

in wilt verkeren. Beide keuzes hebben hun charme maar laat wel duidelijk zijn dat zij die 

bewust kiezen een geheel anderen ervaring zullen hebben dan hen die een onbewuste keuze 

zullen maken. Vergeet hierbij niet dat groei ofwel het opwaardse deel van een cyclus ofwel 

golfbeweging in de derde dimensie altijd honderden malen trager gaat dan het verval. Waar 

we dan ook de afgelopen 13.000 jaar over gedaan hebben om uiterlijk op te bouwen zou zo 

maar eens in nog geen 15 jaar (1993-2008) onder onze voeten kunnen wegvallen. Voor hen 

die echter van de uiterlijke naar de innerlijke cyclus zullen overstappen zal deze verandering 

echter geheel anders gaan. Zij stappen immers van de ene uiterlijke stijgende golf over op de 

volgende innerlijke stijgende golf. Dat ze voor deze overstap wel even 180 graden van 

bewustzijn moeten veranderen is natuurlijk wel van cruciaal belang.  En naast de neerwaarts 

en opwaards bewegende trend zijn er natuurlijk in iedere cyclus een paar mensen die de 

volledige waarheid over zichzelf willen leren kennen. Deze mensen zullen stil blijven staan in 

het 0 punt tussen de neerwaartse en opwaardse beweging die in de komende jaren zal 

plaatsvinden.     

 

Tot slot kunnen wij u verzekeren dat de informatie die u in de komende jaren als lezer van 

deze De Grote Bewustzijnsverandering nieuwsbrieven zult ontvangen u zeker aan het denken 

of voelen zal zetten. Iedere nieuwsbrief is weer een extra dimensie in een continu groeiend 

bewustzijns boek over uzelf. Een boek dat geen enkel mens onberoerd zal laten omdat het alle 

facetten van de samenleving aanraakt. De vraag die overblijft na het lezen van dit boek is; 
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Wie u in het volgende Millennium bewust of onbewust wilt zijn. Een mens met het oude 

gepolariseerde onder- en hogerebewustzijn of een mens met een nieuw progressief 

eenheidsbewustzijn.  

 

Alleen al het aantal interDimensionale (on)wetenschappelijke doorbraken die in dit boek 

gepresenteerd worden zijn al voldoende om de gehele industrie en gezondheidszorg in de 

komende vijftien jaar volledig op hun kop te zetten. Vandaag is iedereen nog in staat om met 

een redelijke inspanning de komende periode met minimale kleerscheuren door te komen. 

Hoe langer wij echter zullen wachten met onze bewustzijnsverandering des te moeilijker deze 

verandering straks zal zijn. Met de informatie die in dit boek wordt verschaft is iedereen 

echter in staat om in de komende jaren stap voor stap het uiterlijke onder- en hogerbwustzijn 

voor een innerlijk eenheidsbewustzijn te verruilen. Het resultaat zal een bewuster dus 

gelukkiger en gezonder mens in het volgende Millennium zijn.  Helpt u mee om een eind aan 

de wereldwijde verwarring in uzelf te maken. 

 

 

ZULLEN WE OOK DIT KEER WEER ONBEWUST IN HERHALING VALLEN OF 

BEWUST VOOR HET LEVEN KIEZEN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24             De Grote Bewustzijnsverandering Deel 2 Bijlage der 33 dimensies  

2. JANUARI 1998: DE SUPER NOVA FASE VAN ONZE ECONOMIE 

 

Onze huidige maatschappij is gebaseerd op vertrouwen. Vertrouwen dat we in de afgelopen 

500 jaar hebben opgebouwd: 

 

- Het vertrouwen dat de overheid ons pensioen zal betalen wanneer we 65+ zijn.  

- Het vertrouwen dat we een uitkering krijgen wanneer we ziek of werkloos zijn.  

- Het vertrouwen dat de banken altijd ons geld zullen geven wanneer we hier om vragen.  

- Het vertrouwen dat de energiebedrijven altijd voor een constante stroom van gas, licht en 

  water zullen zorgen.  

- Het vertrouwen dat de PTT de telefoonlijnen optimaal zal laten functioneren.  

- Het vertrouwen dat de ziekenhuizen altijd open zullen blijven.  

- Het vertrouwen dat het Ministerie van Defensie ons zal beschermen tegen een dreigende 

  oorlog en hongersnood. 

- Het vertrouwen dat het bedrijfsleven zal blijven zorgen voor een constante toevoer van 

  primaire levensmiddelen en luxe artikelen. 

 

Deze vertrouwenskwesties zullen voor de zoveelste maal in de afgelopen 500 jaar, in de 

komende tien jaar weer zwaar op de proef gesteld worden. En waardoor? Door de gigantische 

veranderingen die zullen plaatsvinden in de elf lagen van de Millennium Crisis Pyramide. 

 

1. Herhaling i.p.v. Bewustzijnsverandering 

2. Kosmos en natuur 

3. Oorlog en epidemiën 

4. De millennium software bug 

5. De energie- en telecomunicatie bedrijven crisis 

6. De banken crisis 

7. De Amerika- en Europa crisis 

8. De Azië- en Oost Europa crisis 

9. De Beurscrisis 

10. De Olie crisis 

11. De presidentiële crisis 

 

Waarom, zult u zich afvragen, nu al deze drukte? Het gaat immers toch goed met de wereld 

economie? De werkeloosheid en rente zijn nog nooit zo laag geweest. Het aantal verkochte 

auto's en huizen is naar recordhoogtes gestegen. De salarissen zijn nog nooit zo hoog geweest. 

Krediet is eenvoudig te krijgen en de consumenten indexen zijn nog nooit zo vol vertrouwen 

geweest.  

 

Voor hen echter, die in staat zijn achter de schermen te kijken, zijn er hele andere dingen aan 

de hand. Zij weten dat: 

 

- Er nog nooit zoveel bedrijven failliet zijn gegaan in de hele wereld, als in 1998. 

- Alle schijnbare voorspoed volledig gefinancierd wordt door leningen en tweede 

hypotheken. 

- De fluctuaties in de aandelen koersen nog nooit zo extreem (overgewaardeerd) zijn 

geweest. 

- Volledige bedrijfstakken van de aardbodem weggevaagd worden. 

- De kosmos en natuur in opstand zijn gekomen. 
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- Het teloorgaan van onze normen en waarde begint te lijken op de laatste dagen van het 

Romijnse Rijk, Renaissance in 1492 en de "Roaring Twenties" net voor de beurscrash 

van 1929.  

 

Het oude gezegde is nog steeds "He Who The Gods Are About To Destroy, They First Make 

Crazy". Zoals iedereen weet zorgde de Hunnen voor de val van het Romeinse rijk, Columbus 

en zijn mannen door het meebrengen van Syfilis voor het einde van de Renaissance. De 

Syfilis epidemie verspreide zich in 5 jaar over de hele wereld en ontwrichte de gehele 

samenleving voor bijna tweehonderd jaar. Iets dichter bij huis zorgde de beurscrash van 1929 

ervoor dat de gehele wereld in een depressie terecht kwam die pas na de Tweede 

Wereldoorlog gekeerd kon worden. 

  

We zitten met onze economie, zoals de sterrenkundigen plegen te zeggen, in de Super Nova 

fase. Dit is het moment in de bestaanscyclus van de zon dat ze tijdelijk honderden malen 

sterker schijnt dan normaal. Alle planeten (spaargeld) in haar zonnestelsel worden in haar 

expansie drift geabsorbeerd om vervolgens in luttele minuten te imploderen tot een witte 

dwerg ofwel wit gat. Een wit gat is, zoals iedereen weet, een omgeving die alles transformeert 

naar een hogere dimensie zonder ook maar iets in deze 3D dimensie achter te laten.  

 

Een ander klassiek teken van een markt die op het punt staat ten onder te gaan is, wanneer de 

goed geïnformeerde ratten het schip gaan verlaten. Een van de meest gerespecteerd en slimme 

(aandelen) handelshuizen in Amerika, genaamd Goldman Sachs, staat op het punt publiek te 

gaan. De partners van Goldman Sachs verdienen ieder jaar miljoenen guldens aan uitgekeerde 

bedrijfswinst. Waarom denkt u dat deze slimme speculanten u opeens laten delen in deze 

super winsten? Ja, u raad het al, zij zien namelijk als geen ander, door hun voorinformatie, 

donkere wolken samenkomen en proberen nog een laatste slaatje te slaan uit de beurs voordat 

deze is geïmplodeerd. Het is dus twee voor twaalf met onze beurs en economie.  

 

Maar, zullen de meeste mensen zeggen, DIT KEER ZAL HET ZO'N VAART NIET LOPEN. 

We hopen dat deze mensen voor de volle 100% gelijk krijgen. Maar voordat u weer gewoon 

doorgaat met uw leven, is het toch verstandig de volgende feiten te bestuderen: 

 

2.1 DE EERSTE SCHEUR IN DE EUROPESE ZEKERHEDEN EN VERTROUWEN 

 

In 1991 veranderde de Sowjet-Unie onder Gorbatsjov in welgeteld 3 dagen van een 

communistische dictatuur in een democratie, zonder ook maar een druppel bloed te vergieten. 

Tot de dag van vandaag verkeren de verzelfstandigde deelstaten echter in een diepe depressie 

en een constante staat van (burger)oorlog die ze met alle middelen proberen weg te 

exporteren. Financiële onrust is naast natuurgeweld immers ALTIJD de aanleiding tot chaos 

en ellende in de wereld. Dus probeer je als land altijd eerst dit probleem op te lossen, voordat 

je de rest aanpakt. Iemand die het financieel voor de wind gaat heeft immers absoluut geen 

behoefte aan ellende, rampen en oorlog.  

 

De export uit het voormalige Oost-Europa vindt op dit moment vooral plaats naar het 

buurland West-Europa. Een goed voorbeeld is de verkoop van de DDR aan het toenmalige 

West Duitsland. Alleen al deze verkoop heeft ervoor gezorgd dat een van de meest sterke 

landen in Europa op het punt van wankelen staat. Er is nog maar een heel klein zetje nodig 

om, net zoals Rusland, in een depressie te vervallen. 
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2.2 HET FAILLISSEMENT VAN AZIË 

 

Iets verder van huis hebben de Aziatische, in staat van faillissement verkerende landen zoals 

Indonesië, Zuid-Korea, Taiwan, Hong Kong, Singapore en Japan, ervoor gezorgd dat 

Amerika al in een recessie verkeerd en als dit nog even door blijft gaan, ook in een depressie 

terecht zal komen. Beseft u goed dat de Azië crisis wereldberoemde bedrijven als Nike en 

General Motors aan de rand van de afgrond heeft gebracht. De bedrijven zoals Intel en 

Walmart hebben aangekondigd dat ze in de toekomst veel lagere opbrengsten verwachten. 

Hierna zal Europa binnen een paar maanden na de introductie van de Euro in 2002 volgen.  

 

Net zoals het Oostblok , probeert op dit moment geheel Azië haar financiële problemen weg 

te exporteren. Japan, maar ook andere Aziatische landen hebben, met van de banken geleend 

geld, zo'n absurde overcapaciteit opgebouwd dat ze wel moeten blijven produceren en 

exporteren, anders gaan ze alleen al door de af te betalen leningen en rente failliet. 80% van 

het Japanse Gross Domestic Product (GDP) ofwel Bruto Nationaal Product (BNP) komt van 

de export. Exporteren is de enige manier waarop de Japanse en vele andere Aziatische 

economien kunnen overleven.  

 

Het Amerikaanse handelstekort steeg alleen al in de maand mei 1998 met 10% naar $ 14.4 

miljard. Amerika importeert 70% van de gehele Japanse export. De koers van de Amerikaanse 

dollar stijgt nog steeds t.o.v. de Jen (laagste koers in 10 jaar). De aankoop van $10 miljard 

Japanse Yen's in juni 1998 door de Amerikaanse overheid, is een even grote druppel op de 

gloeiende plaat als het geld dat het IMF uitgaf om Indonesië te redden van de ondergang. 

Voor dit soort reddingsacties zijn geen miljarden, maar triljarden nodig. Dat kunnen we zien 

aan het feit dat Michel Camdessus, directeur van het IMF op 1 juli 1998 toegaf dat de kas van 

het IMF bijna leeg is. De meeste landen zijn niet meer bereid om extra geld te storten. 

Reddingsacties a la Indonesië en Korea (zover ze geholpen hebben) behoren dan ook tot het 

verleden. Geen enkel land dat bij zijn volle verstand is, zal vandaag nog bereid zijn de 

financiële problemen van de wereld op haar schouders te nemen en het tij te keren. Het IMF is 

dan ook verleden tijd. De meeste beurzen in Azië en Oost Europa zijn de afgelopen maanden 

als gevolg hiervan met 50% gedaald. U zult nu begrijpen waarom de beurzen in Amerika en 

Europa ietwat nerveus beginnen te worden. 

 

2.3 DE EXPORT TANG DIE EUROPA DE DAS OM DOET 

 

Europa zit dus als het ware in een export tang. Zowel uit Oost Europa, Azië en later ook 

Amerika, zullen steeds meer goedkope produkten West Europa binnen komen. Het gevolg is 

dat de Europese munt steeds meer zal stijgen in verhouding tot de yen, dollar, roebel, etc.. Dit 

zal de export niet ten goede komen, aangezien de West Europese produkten relatief steeds 

duurder worden. Wanneer West Europa haar valuta niet snel ( voor 1-7-1998) devalueert, 

worden we binnen zeer korte tijd financieel leeggezogen door de rest van de wereld. Het 

resultaat hiervan zal zijn, dat ook het laatste financiële bolwerk ten onder zal gaan en de 

wereld crisis officieel haar intrede zal doen. Het rente wapen van de Europese bank is in deze 

,neergaande spiraal, volledig kansloos en zinloos. 

 

U zou de handelstekorten van de Europese lidstaten in de komende 12 maanden eens moeten 

vergelijken met die van het afgelopen jaar. Europa is bezig haar faillissement te importeren. 

De klassieke fout die de meeste regeringen maken is om hierna de invoerrechten te verhogen 

om de locale economie te beschermen. We zullen dit ook gaan zien in Europa. We moeten 
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echter niet vergeten dat dit in 1929 de (emotionele) aanleiding was van de Beurscrash van 29 

oktober 1929 in Amerika en het begin van de wereldwijde recessie.  

 

2.4 HET BEGIN VAN DE WERELDWIJDE BEURSCRASH IN 1999 

 

Het gevolg van deze export chaos en (paniek) verkopen vanuit Azië en de Oostbloklanden, zal 

ervoor zorgen dat de toch al sterk schommelende beurskoersen in 1999 in navolging van die 

van Azië en het Oostblok, met meer dan 25-50% zullen dalen. De hoofdoorzaak van de sterk 

schommelende beurskoersen is vooral te danken aan de speculatie van de beleggingsfondsen. 

Nee, niet de overheid, banken of het bedrijfsleven bepalen de koers van een aandeel, maar de 

beleggingsfondsen. De grootste manipulator op dit moment is Fidelity.  

 

Fidelity is het grootste beleggingsfonds "Mutual Fund" ter wereld met meer dan 1 TRILJARD 

dollar aan te beleggen gelden, welke over het algemeen afkomstig zijn van verkeerd 

geïnformeerde mensen die hierin hun pensioen denken op te bouwen. Fidelity is de grootste 

aandeelhouder in veel van de Amerikaanse TOP 1000 bedrijven. Zelfs waar ze geen 

meerderheid van de aandelen hebben zijn ze toch de meest invloedrijke belegger. Zolang je 

Fidelity gelukkig houdt, zal zij je helpen bij het maken van de jaarverslagen, het presenteren 

van slecht nieuws en het optimaal benutten van goed nieuws via de media. De media is dan 

ook voor een groot gedeelte in bezit van Fidelity.  

 

De meeste bedrijven concentreren zich dan ook niet meer op het maken van lange termijn 

beslissingen die hun bedrijf gezond houden, maar op de korte termijn om Fidelity gelukkig te 

houden. Wie niet meedoet aan dit spel vliegt eruit. Deze keiharde spelregels zijn nodig om de 

constante illusie van steeds stijgende koersen in stand te houden. Een paar jaar geleden was 

het nog zo dat een koers/winst verhouding van 10 al een zeer hoge waardering voor een 

bedrijf was, zeker wanneer het om een overname kandidaat ging. Tegenwoordig kijkt 

niemand meer op van koers/winst verhoudingen van 30. In de booming wereld van Internet, 

zijn zelfs bedrijven bekend die een koers/winst verhouding van 200-300 hebben, terwijl ze 

nog nooit een gulden winst hebben gemaakt.  

 

Dit constante opkloppen van de koersen is hard nodig om de Fidelitydroom, van tot in het 

oneindig stijgende koersen, in stand te houden en te zorgen voor een gigantische knal als deze 

Super Nova implodeert. Bedrijven kopen andere bedrijven met hun overgewaardeerde 

aandelen op en lenen zonodig contant geld bij banken waarbij het onderpand ook bestaat uit 

deze waardeloze aandelen. Zolang het goed gaat met de economie werkt deze constructie 

vlekkeloos. Maar zodra er ergens in de wereld een financiële panieksituatie uitbreekt, gaat het 

fout omdat 1 triljard gewoon onvoldoende is om alle gaten wereldwijd tegelijkertijd te 

dichten.  

 

In zo'n situatie bevinden wij ons op dit moment. Tevens zijn de jaarlijkse aankopen van IRA's 

(soort koopsompolissen) in Amerika opgedroogd, hetgeen de Fidelity boot nog een extra klap 

in de nek geeft. Deze jaarlijkse stroom van geld dat in het zwarte gat van de 

beleggingsfondsen terecht is gekomen, heeft Fidelity en collega beleggingsfondsen in de 

afgelopen twee jaar net van de afgrond kunnen redden. Laat het vooral voor iedereen duidelijk 

zijn dat beleggingsfondsen geen geld of goud als dekking van dit geld aanbieden, maar alleen 

aandelen bezitten en niets anders.  
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Alan Greenspan, voorzitter van de FED, te vergelijken met voorzitter van De Nederlandse 

Bank, gaf tijdens zijn Humphrey - Hawkins verklaring van begin 1998 te weten, dat hij 

verwacht dat de Azië crisis in het tweede kwartaal 1998 de kust van Amerika zal bereiken met 

de kracht van El Nino. Zoals u weet, staat de El Nino orkaan bekend om zijn destructieve 

kracht in geheel Mexico en Californië. Dat Alan Greenspan erom bekend staat nooit van dit 

soort directe uitlatingen te doen, zegt al voldoende over de ernst van de situatie. Wanneer De 

Azië El Nino Amerika vanaf juli 1998 bereikt, zullen we in Europa maximaal zes maanden 

later aan de beurt zijn. Wanneer de beurzen met 20-25% beginnen te dalen tussen juli 1998 en 

juli 1999, start ook de run op de beleggingsfondsen en is de Fidelity droom voorgoed voorbij. 

Een daling van rond de 10% is onvoldoende om de crash in te zetten. Omdat bij het 

tegenwoordig legaal stilleggen van de beurs bij te grote fluctuatie, Mutual Funds (een van de 

medeveroorzakers van de huidige ellende) de tijd hebben om snel wat onderhandse deals te 

regelen die het tij kunnen keren. 

 

De Azië vloedgolf is echter door geen enkel beleggingsfonds, bank en/of overheidsingrijpen 

meer te voorkomen. Zodra deze magische grens, of beter gezegd kunstmatig in stand 

gehouden illusie, doorbroken is en de run op de beleggingsfondsen begint, zal de beurs 

automatisch tot 40-50% onder de huidige waarde duiken. Een daling van de Dow Jones met 

ongeveer 40%, staat gelijk aan een gemiddelde koers/winst verhouding van 20 voor de aan de 

beurs genoteerde bedrijven. Bij een meer reële koers/winst verhouding van tussen de 5-10, 

praat je over een Dow Jones van ongeveer 2000. Dit is even wat anders dan de huidige koers 

die schommelt rond de 9000.  

 

Historisch gezien dalen de aandelen tijdens een depressie tot een koers/winst verhouding van 

tussen de 3-5. Vergeet trouwens niet dat ze tien keer sneller dalen, dan dat ze stijgen. 

Wanneer dit gebeurt zien de meeste Amerikanen en Europeanen al hun spaargeld en 

pensioenen als sneeuw voor de zon verdwijnen. Een derde van al het Amerikaanse spaargeld 

is geïnvesteerd op de beurs, hetgeen twee maal zoveel is als in 1990.  

 

Welke les probeert de geschiedenis ons voor de zoveelste maal te leren. Tijdens een sterk 

stijgende aandelen markt gaat het de belegger niet meer om de waarde van een bedrijf of haar 

winst of uitgekeerd dividend, maar alleen nog maar om de stijging van het aandeel. Beleggers 

van vandaag kijken in het geheel niet meer naar de conditie of analyses van een bedrijf, maar 

kopen alles wat maar los en vast zit, zolang het aandeel maar stijgt. Het publiek gelooft 

massaal in de droom, dat de waarde van het onderliggende bedrijf geen enkele betekenis meer 

heeft. De prijzen gaan omhoog, omdat iedereen hetzelfde doet.  

 

Exact hetzelfde gebeurde bij de beurscrash van 1929 en de tulpen gekte in Nederland van een 

paar eeuwen geleden. Ja, wij nuchtere Nederlanders hebben ooit tienduizenden guldens per 

tulp betaald. Tulpen die vandaag niet meer dan een paar cent per stuk kosten. Dit, zoals door 

veel mensen als doemdenken omschreven scenario, heeft vandaag al in Azië en het oude Oost 

Europa plaatsgevonden. Daar zijn de beurzen al met 50% gedaald. Denkt u nog steeds dat het 

in Europa niet zo'n vaart zal lopen? De aankomende beurscrash is het gevolg van 

systematische over-investeringen, over-speculatie, over-waardering en een constante stroom 

van misinformatie, die geen enkele binding meer heeft met wat voor realiteit dan ook.  

De halleluja stemming van vandaag zal dan ook in Europa half 1999 omslaan in een ietwat 

paniekerige sfeer. Wanneer je dan nog wat aan je (financiële) situatie wilt doen, is het te laat 

omdat er nog 16 miljoen wachtende voor u zijn die aan het loket bij de bank vragen om hun 

aandelen te verkopen of geld op te halen. De run op de banken wordt dus door de Beurscrash 

ingeluid. Aangezien de banken historisch gezien altijd de achilleshiel van de samenleving zijn 
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geweest, is deze bankrun het startsein voor de depressie die ongeveer 10 jaar zal duren. Wat u 

vandaag in dit rapport leest komt pas op de TV en in de krant ALS HET AL TE LAAT IS. U 

heeft dus nog ongeveer 6-12 maanden de tijd om maatregelen te nemen en een persoonlijk of 

bedrijfsfaillisement te voorkomen.  

 

2.5 DE RUN OP DE BANKEN VOOR CONTANT GELD 

 

Waarom zijn de banken de achilleshiel van de hele samenleving? Het gehele bancaire, ook 

wel fractionele systeem genoemd, is gebaseerd op het statistische feit dat maar een heel klein 

gedeelte van de bevolking en het bedrijfsleven tegelijkertijd haar (spaar)geld zal opnemen. 

Hierdoor zijn banken al meer dan 500 jaar in staat meer geld uit te lenen, dan dat ze 

binnenkrijgen. Laten we voor het gemak zeggen dat iedere bank van elke gulden die zij van 

haar spaarders binnenkrijgt er twee uitleent. Dus van elke gulden die zij uitlenen bestaat 50 

cent uit bits en bytes, ofwel geld dat gewoon niet bestaat. Geld dat uit het niets gecreëerd 

wordt, maar waarover de bank wel rente ontvangt. Ja, lucht verkopen is nog steeds mogelijk 

in de wereld. 

  

Hoe minder de bank daadwerkelijk aan geld hoeft aan te houden van de centrale bank in een 

land (in Nederland De Nederlandse bank, DNB), hoe meer zij kunnen uitlenen aan bedrijven 

en particulieren in de vorm van bedrijfsfinancieringen en hypotheken. Dus als je als bank 

meer geld wilt verdienen, dan ga je naar het Ministerie van Financien en DNB toe en overtuig 

je ze dat deze reserve best wel wat lager kan. Het publiek heeft toch volledig vertrouwen in 

het bancaire systeem en de garanties die de overheid geeft voor de bij de banken aangehouden 

spaartegoeden. Een extra zekerheid is dan nog de goudreserve die iedere bank aanhoudt als 

tegenwaarde van het uit te lenen geld.  

 

Dit systeem werkt dus alleen bij de gratie van het vertrouwen van het publiek in banken, 

overheid en goudreserves. Wanneer er door de aankomende beurscrash echter een bankrun 

ontstaat, zullen de banken tussen 1999-2003 niet meer in staat zijn aan hun verplichtingen te 

voldoen. Maar niet alleen de beurscrash zal hiervan de oorzaak zijn. Ook het feit dat banken 

zelf zwaar geïnvesteerd hebben in aandelen speelt een rol. Tevens het feit dat banken 

gigantische bedragen (triljarden) hebben uitgeleend aan overgewaardeerde bedrijven die deze 

leningen nooit en te nimmer meer zullen terugbetalen. Hier komt nog bij dat banken bijna 

altijd op lange termijn uitlenen en op korte termijn lenen.  

 

Particulieren hebben een rekening courant of spaartegoed dat over het algemeen voor het 

grootste gedeelte direct opneembaar is, terwijl de rest van hun spaartegoed vaststaat in 

deposito's van 1-12 maanden. Dit terwijl de banken hun vorderingen, zover deze nog 

terugbetaald worden, pas na tientallen jaren vrijkomen. De door de banken te ontvangen rente 

over deze lange termijn leningen is bij lange na niet voldoende om aan de vraag van de 

particulieren aan het loket te voldoen.  

 

Om aan al deze problemen het hoofd te bieden hebben de Nederlandse banken een 

stroppenpot aangelegd van vele miljarden guldens. Alle banken weten echter dat ze de 

leningen, inclusief rente betalingen, aan het voormalige Oostblok en Azië zo goed als kunnen 

vergeten. Volgend jaar komen hier ook nog de Amerikaanse bedrijven bij. De stroppenpot zou 

dus eigenlijk triljarden guldens moeten bevatten om hieraan het hoofd te bieden. Dit geld is er 

niet, komt er niet en zal ook niet gegarandeerd worden door de overheid. 
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De meest dramatische beslissing die de banken in Europa recentelijk hebben genomen, is het 

feit dat ze bij de oprichting van De Europese Bank besloten hebben hun goudreserves te gaan 

verkopen. Dit extra vrijgekomen geld zal gebruikt worden om de stroppenpot te spekken en 

meer ruimte te scheppen voor extra krediet. Wij hopen dat dit krediet verstrekt wordt aan 

gekwalificeerde en Millennium proof bedrijven. Hielden de banken vroeger nog 25-50% in 

goud als tegenwaarde aan, vanaf 1999 is het de bedoeling dat ze ieder jaar duizenden tonnen 

goud op de markt gaan brengen, totdat er een percentage van ongeveer 15% wordt bereikt als 

garantie. Dus van iedere gulden die u bij een bank heeft staan, is dan nog maar 15 cent 

(afhankelijk van welk soort boekhoudkundige berekening je gebruikt) in goud gedekt.  

 

Zwitserland heeft zelfs besloten om in alle gekte de Zwitserse frank te ontkoppelen van het 

goud en meer dan 1400 ton op de markt te brengen. De centrale bank van Argentinië verkoopt 

zijn totale voorraad aan goud van 124 ton. Zo kunnen we nog wel even doorgaan met landen 

die goud aan het uitverkopen zijn. Over 10 jaar zal deze actie als grootste blunder in de 

bancaire geschiedenis te boek komen te staan. Dit komt omdat, wanneer na de grote crash van 

de beurs in 2002 en 2003 een bankrun komt en de banken niet meer uit kunnen betalen, de 

overheid de spaartegoeden niet meer kan garanderen en de geldpersen dan al op topsnelheid 

draaien. Het vertrouwen van de particulier in het bankwezen en de Nederlandse gulden dan 

Euro alleen hersteld kan worden wanneer er voldoende goud als dekking aanwezig is. 

 

Wanneer de banken ook nog eens aan particulieren en bedrijven moeten gaan vertellen dat 

hun laatste zekerheid van ooit nog terug te betalen spaargeld, genaamd goud, door hun 

verkocht is, dan is de paniek compleet. De banken denken in al hun wijsheid dat hun woord 

meer waard is dan de garanties van de overheid en de geschiedenis herhaalt zich voor de 

zoveelste maal.  

 

De enige manier waarop de banken deze crisis kunnen overleven, is terug te gaan naar de 

GOUDSTANDAARD en een aantal maatregelen te nemen zoals wordt omschreven in dit 

boek. In het geval van een run op de banken, zullen deze al heel snel nee moeten verkopen. In 

Azië hebben wij dit al meerdere malen gezien. Rijen van honderden mensen die steeds te 

horen kregen, dat ze morgen maar terug moesten komen. Morgen gaat het immers altijd beter.  

Onze voorspelling, dat na een beurscrash een bankrun volgt, begint dus al aardig uit te komen. 

Zelfs in Japan gaat het op dit moment al fout. De klanten van de LTCB bank in Japan halen 

op dit moment massaal hun geld terug (juni 1998) . De LTCB bank heeft op dit moment, naar 

eigen zeggen, 20 miljard gulden aan oninbare leningen in de boeken staan. Dit bedrag staat 

genoteerd in de, voor externe doeleinden, beschikbare boekhouding, de interne boekhouding 

praat over een veelvoud van 20 miljard.  

 

Het aandeel LTCB zakte, na dit bericht, met 45% in een dag. Dat premier Hashimoto nog 

steeds het vertrouwen in deze bank uitspreekt, spreekt boekdelen over hoe het publiek in het 

duister gehouden wordt over de daadwerkelijke situatie. De andere Japanse banken, in 

samenwerking met de overheid, zullen de LTCB bank wel redden. Maar ook dit reddings- of 

export surplus geld waarover Amerika en Europa niet beschikken, zal eens opraken omdat 

Japan de meeste triljarden aan oninbare leningen verstrekt heeft in Azië. 

 

Wist u trouwens dat al deze triljarden aan kapitaalsvernietiging tevens een liquiditeitscrisis 

inluiden? De vraag naar geld zal door dit verloren kapitaal het aanbod verre gaan overtreffen. 

Dit is een uitermate gevaarlijke situatie. In een tijd van recessie en depressie heb je juist extra 

geld nodig om de economie er bovenop te helpen. Dit geld is er straks gewoon niet meer en 
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het enige dat je dan nog kan doen als overheid is de geldpersen wat harder te laten draaien. 

Dit betekent weer extra inflatie.  

 

Ook de laatste subsidie, die onze overheden de laatste tijd in de vorm van een olieprijs van 

onder de $12 per vat hebben gehad, zal verdwijnen. Nog geen anderhalf jaar geleden stond de 

olieprijs nog boven de $20 per vat. Alleen ten tijde van de oliecrisis van 1986 hebben we 

lagere prijzen gekend van rond de $10.4 per vat. Bij de benzinepompen heeft u hier weinig 

van gemerkt, maar de oliemaatschappijen en overheid zijn er wel bij blijven varen. Het 

resultaat van het wederom afknijpen van de Arabieren is, dat deze de produktie gaan 

beperken, waardoor de prijzen weer omhoog zullen gaan. Daar gaat je subsidie en komt de 

klap straks nog harder aan. 

 

Tegelijkertijd met de LTCB problemen in Japan werden de bankdirecteuren van de banken, 

die recentelijk in Indonesië door het Ministerie van Financiën onder staatstoezicht zijn 

gesteld, verboden om het land te verlaten. Ga er maar vanuit dat al deze 15 banken er even erg 

aan toe zijn als de LTCB. Wij weten echter uit uitermate betrouwbare bronnen dat het 

probleem al over heel Azië verspreid is en zelfs in Amerika en Europa problemen bij diverse 

banken veroorzaakt. Wanneer deze crisissituatie zich doorzet zal de overheid in overleg met 

de banken besluiten een afkoelings-periode in te lassen. Dit betekent dat de deuren van de 

banken gewoon voor een paar dagen of weken dicht gaan en er niemand meer bij zijn geld 

kan komen. Ook alle Pin, Chip en Credit Card transacties worden stilgelegd om de ellende 

niet nog erger te maken.  

 

U kent dit fenomeen ook van de beurs. Als de beurs een X aantal punten binnen een bepaalde 

tijd zakt, wordt de handel gewoon stilgelegd. Bij de beurs zijn we hier langzamerhand aan 

gewend, maar als dit ook met ons spaargeld of rekening courant gaat gebeuren, waar je je 

dagelijkse boodschappen van moet betalen, dan zal de gemiddelde burger hier iets anders over 

denken. De meest gestelde vraag die iedere bank in de komende jaren zal horen is "IK WIL 

NU MIJN GELD". De ongrijpbare emotie van het publiek is immers de belangrijkste factor in 

iedere micro of macro economische vergelijking. 

 

2.6 LAAT DE GELDPERSEN MAAR DRAAIEN EN INFLATIE WELIG TIEREN 

 

Aangezien geen enkele moderne samenleving in staat is zonder geld te leven, moet de 

overheid ten koste van alles proberen de deuren van de banken open te houden. De geldpersen 

zullen dan ook op volle toeren gaan draaien. Een paar maanden geleden heeft de overheid en 

DNB al besloten om al het oude geld niet meer te vernietigen, maar op te slaan om een 

eventueel tekort bij het uitbetalen van salarissen, uitkeringen etc. te voorkomen. Naast de 

banken zullen er dan ook bij de sociale diensten (hopelijk voor 1-1-2001) locale gelddepots 

worden aangelegd om aan de vraag te voldoen. Om het tekort aan geld op te lossen, laten ze 

de persen gewoon wat harder draaien. Het gevolg is dat tussen 2001-2002 geen enkele 

overheid zich meer kan houden aan financiële standaard verhoudingen die ervoor moeten 

zorgen dat de munt (devaluatie) en inflatie in toom gehouden worden.  

 

Aangezien er op dit moment gewoonweg te weinig overcapaciteit is op de huidige geldpersen 

en het verzamelen van geld in depots te laat is begonnen om aan de extreme vraag tussen 

1999-2001 te voldoen, zullen de Europese overheden in het uiterste geval besluiten vervroegd 

over te stappen naar de Euro. De Euro als redder van alle problemen klinkt natuurlijk heel 

aardig. Er zijn voldoende persen aangekocht om aan de vraag te voldoen. De Fransen 



32             De Grote Bewustzijnsverandering Deel 2 Bijlage der 33 dimensies  

proberen, op wat stakingen na, de rest van Europa de loef af te steken door hun quota Euro- 

geld vroegtijdig klaar te hebben.  

 

Het enige probleem waar ze geen rekening mee hebben gehouden is het feit dat de Euro in 

deze situatie door het publiek gezien zal worden als "Funny ofwel Disney-land Geld" . Het 

grote verschil met onze huidige munten en bankbiljetten is immers dat de fundamentele basis 

voor dit nieuwe geld ontbreekt. Het goud is verkocht, de banken staan onder curatele van 

DNB en Ministerie van Financiën en de overheid geeft geen garanties meer voor de 

spaartegoeden, behalve dan door super inflatie geld tegenover deze spaartegoeden als garantie 

te stellen.  

 

Wanneer de oude bankbiljetten en munten te lang naast de Euro gebruikt mogen worden zal 

de eerste in waarde stijgen t.o.v. de nieuwe Euro's. Het nieuwe Eurogeld zal net zoals in de 

jaren dertig in Duitsland met kruiwagens vol naar de bakker gereden moeten worden om een 

brood te betalen. Dus een korte overgangsperiode is het advies om deze problemen te 

voorkomen. Maar het kan nog erger. In dit scenario gaan we ervan uit dat er nog banken en 

een wereldwijd bancair transactie systeem bestaat in de komende 10 jaar. Voor het gemak zijn 

we maar even vergeten dat er ook nog eens de Millennium Crisis Pyramide te maken hebben 

waarbij de Millennium Software Crisis of BUG nog het minste probleem is.  

 

Tot slot moet u goed beseffen dat het “Fort Europa” eind 2001 al haar zwarte geld voor de 

komst van de Euro zal uitgeven. Het resultaat zal een korte opleving van de Europese 

economieen zijn. In 2002 zal Europa echter in navolging van de rest van de wereld een diepe 

recessie induiken die wanneer we niet van bewustzijn veranderen al snel in een depressie zal 

omslaan. En iedereen weet wat er tijdens een wereldwijde depressie kan gebeuren.   

 

 

 

ZULLEN WE OOK DIT KEER WEER ONBEWUST IN HERHALING VALLEN OF 

BEWUST VOOR HET LEVEN KIEZEN  
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3. FEBRUARI-MAART 1998: DE MILLENNIUM SOFTWARE BUG ALS 

ONZICHTBARE VIJAND 

 

Waarom is 1 januari 2000 zo'n belangrijke datum? Op deze dag zal de overheid, alle banken, 

energiebedrijven, PTT en het gehele bedrijfsleven moeten bewijzen dat al hun 

computersystemen en daarbij behorende software aangepast zijn voor het jaar 2000: "2000 

compliant" . 

 

Wat wil dit zeggen: Exact op 1 januari 2000, 00:00:01 uur zullen alle niet aangepaste software 

programma's de klok 100 jaar terugdraaien. Voor deze computers leven we dus op dat 

moment gewoon weer in het jaar 1900. Aangezien bijna alle computers tegenwoordig met 

elkaar verbonden zijn, maakt het niet uit of de ene computer wel en de andere niet 

"compliant" is omdat ze elkaar gewoon besmetten met het 2000 virus. Het is dus niet 

voldoende dat de ene bank wel alles keurig op een rijtje heeft en de andere bank niet. 

 

Tot nu toe hebben wij nog van geen enkele bank in de wereld een brief mogen ontvangen 

waarin staat dat zij vandaag "compliant" is. Het importeren van corrupte data zorgt ervoor dat 

de niet besmette data ook op hol slaat en de computers de meest grote onzin gaan uitkramen. 

Maar zo'n vaart zal het niet lopen zult u zeggen. Al die grote bedrijven zullen toch wel hun 

maatregelen genomen hebben om deze problemen te voorkomen.  

 

De waarheid is echter dat Nederland pas in 1997 is begonnen met een inventarisatie van het 

probleem: 

 

1. Het inventariseren (fase 1) van het Millennium probleem binnen een 

bedrijf is ongeveer 5% van het werk. 

2. Aanpassen van de programmatuur (fase 2) is ongeveer 45% van het 

werk. 

3. Het testen of schaduw draaien (fase 3) tussen het oude niet "compliant" 

systeem en het nieuwe "compliant" systeem is 30% van het werk. 

4. Het aanpassen, tunen en testen van de inter-netwerk software en 

systemen is goed voor de laatste 20% van het werk. 

 

Alleen de overheid, banken en grotere bedrijven bevinden zich vandaag in fase 1 en 2. Een 

grotere organisatie zoals een bank of belastingdienst beschikt over gemiddeld TIENTALLEN 

MILJOENEN programma regels die aangepast en getest dienen te worden. Een programmeur 

is in staat om per jaar ongeveer 100.000 regels te corrigeren. Doordat de specialisten die deze 

programma's ooit in vergeten talen als Assembler, Pascal, Cobol etc. geschreven hebben, 

allang met pensioen zijn of een andere baan hebben gevonden, zal het duidelijk zijn dat dit 

geen klein probleem is. 

  

De Amerikaanse overheid, die al meer dan tien jaar bezig is met het oplossen van het 

Millennium probleem, gaf onlangs in het openbaar toe dat nog geen enkel systeem 

"compliant" is. Zelfs de meest vooruitstrevende overheidsorganisatie op dit gebied, genaamd 

de "Social Security Administration", oftewel de sociale dienst, met 24 miljoen programma 

regels en 400 extra programmeurs, denkt pas aan het einde van 1998 klaar te zijn. Dan zijn ze 

welgeteld 15 jaar bezig geweest met de reparaties.  

 

In juni 1996 hadden ze 6 van de 24 miljoen, na zes jaar hard werken, gerepareerd. Iedere 

maand verstuurt de sociale dienst in Amerika 51 miljoen cheques naar 47 miljoen mensen. 
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Wat zou er gebeuren, denkt u, als hier ook maar 1% fouten in zou zitten? De telefoon slaat 

volledig op tilt en iedere maand komen er cumulatief meer problemen bij. Het probleem 

stapelt zich dus maand na maand steeds meer op.   

 

De IRS, oftewel belastingdienst, met zijn IBM 370 computers, 100 miljoen programma regels 

en 50.000 applicaties, is bij lange na nog niet "compliant" en zal waarschijnlijk besluiten haar 

historische systemen te ontkoppelen van de jaarlijkse belasting verwerkingssystemen. Dit 

houdt dus in dat er bij het controleren van de nieuwe opgaven in Amerika geen achtergrond 

informatie meer beschikbaar is voor de inspecteurs der belasting. De IRS is samen met de 

douane en ATF, verantwoordelijk voor het binnenhalen van $1.4 triljoen aan belastingen. Wat 

denkt u dat hier gebeurt als er 1% fouten per maand inzitten? 

 

In 1996 werden er meer dan 250 miljoen aanslagen door de IRS verwerkt. Tot onze verbazing 

vaardigde de Amerikaanse overheid ook nog een wet uit die ieder bedrijf verplicht om na 1 

januari 2000 zijn belastingformulieren elektronisch aan de IRS toe te sturen. Kan het nog 

tegenstrijdiger? De chaos wordt alleen maar groter.  

 

In 1997 nomineerde Bill Clinton Charles O. Rossotti als de nieuwe IRS commissionair. De 

heer Rossotti is de CEO, ofwel algemeen directeur van American Management Systems. Dit 

is een in Fairfax, Virginia, gevestigde technologie firma die gespecialiseerd is in het geven 

van advies inzake Year 2000 reparaties. Bill Clinton en vele andere minister presidenten 

weten dus exact wat er aan de hand is. 

 

Iets dichter bij huis heeft onze belastingdienst in juni 1998 iedereen die zijn aangifte via 

Internet heeft gedaan opgeroepen om binnen twee weken naast zijn digitale handtekening, ook 

de echte handtekening bij de fiscus in te leveren. Omdat de electronische handtekeningen bij 

duizenden aangiften niet te lezen zijn, dreigen deze namelijk gewoon vernietigd te worden. 

Hoezo, laten we er nog een schepje bovenop doen voor het jaar 2000 probleem.  

 

Maar ook de gezondheidszorg, Medicare in Amerika genoemd, staan dezelfde problemen te 

wachten als de overheid, de banken etc.. In de gezondheidszorg is de inzet echter nog veel 

hoger. Wat gebeurt er als de beademingsapparatuur uitvalt of de life support systemen? Om 

maar niet te spreken over de database met historische gegevens over patiënten. Wie weet dan 

nog welke patiënten, welke medicijnen en wanneer, nodig hebben? Dit in de veronderstelling 

dat de farmaceutische industrie nog in staat is om medicijnen te fabriceren en uit te leveren. 

Wat gebeurt er met de foutieve rekeningen die naar de verzekeringsmaatschappijen gestuurd 

worden, welke niet meer in staat zijn deze te verwerken en uit te betalen omdat hun systemen 

plat liggen en de banken gesloten zijn?  

 

De lijst is bijna eindeloos aan te vullen met overheidsorganisaties, banken, energiebedrijven, 

PTT's en andere bedrijven. Uniek voor Nederland zijn de waterschappen die verantwoordelijk 

zijn voor de dijkbewaking. Gemalen, pompen, sluizen etc. worden steeds meer 

computergestuurd. Er komt tegenwoordig geen mens meer aan te pas om de waterstanden af 

te lezen. De Nederlandse overheid zou dit dan ook als allerhoogste prioriteit voor 1998 en 

1999 op haar agenda moeten hebben staan. Bij het inventariseren van dit dijk- en 

waterbestanden bewakingssystemen moet tevens gelet worden op de microchips die in deze 

pompen, computers etc. verwerkt zijn. De meeste chips zijn ook niet "compliant". Het is dus 

niet voldoende alleen de software problemen op te lossen, maar ook de niet "compliant" 

microchips moeten voor 1-1-2000 allemaal vervangen zijn. En voor iedereen die nu een zucht 

van verlichting slaakt omdat ze niet onder NAP wonen of over een personal computer 
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beschikken, moet er ook maar gelijk bij verteld worden dat geen enkele personal computer en 

daarbij behorend software pakket van voor 1997 "compliant" is.  

 

Nog maar wat voorbeelden uit de praktijk inzake hoever we staan met het "compliant" maken 

van onze computersystemen: 

 

A. AT&T (Amerikaanse PTT) heeft 500 miljoen programma regels die gecorrigeerd 

moeten worden. Met een snelheid van 100.000 regels per programmeur zijn er alleen 

al bij AT&T dus 5000 programmeurs nodig om de problemen op te lossen. 

B. Citycorp (Amerikaanse bank) heeft 400 miljoen regels waarvan er maar 5-10% 

"compliant"  zijn. Citycorp is in 1995 met de herstelwerkzaamheden begonnen. 

C. Chase Manhattan een andere grote Amerikaanse bank heeft 200 miljoen regels en is 

ook pas in 1995 begonnen met de herstelwerkzaamheden.  

D. Zelfs de NASA, een van de meest vooruitstrevende technologische organisaties ter 

wereld, verwacht niet voor maart 1997 een plan klaar te hebben over hoe ze dit 

Millennium probleem zullen aanpakken.  

E. British Telecom (Engelse PTT) heeft in 1997 een budget uitgetrokken van $600 

miljoen uitgetrokken om het probleem op te lossen. Met een gemiddeld salaris van F. 

100.000 per jaar per programmeur zal British Telecom dus rond de 5000 

programmeurs moeten inhuren om de klus in 2.5 jaar te klaren.  

 

Denkt u nu echt dat zonder een extra inspanning deze aantallen programmeurs ook maar 

ergens ter wereld tegelijkertijd te vinden zijn, waarbij we ook nog de wetenschap hebben dat 

de meeste oude systemen volledig ongeïnventariseerd en ongedocumenteerd zijn? 

Ongeïnventariseerd betekent, dat men niet eens meer weet waar deze programma's op de 

computer staan. Ongedocumenteerd betekend dat er nooit handboeken zijn geschreven of 

verloren zijn gegaan in de afgelopen 30 jaar.  

 

Waarom zo weinig voorbeelden uit Nederland zult u zich afvragen? In Nederland is men nog 

maar net begonnen om over deze problematiek na te denken. En u weet hoe lang we in Polder 

Nederland over nadenken en inventariseren kunnen doen met onze eindeloze vergadercultuur. 

Toen wij een aantal grote organisaties in Nederland op topniveau confronteerde met de vraag 

hoever zij stonden met hun reparaties werd het ijzig stil aan de telefoon of tijdens het 

interview. Ahold (Albert Heijn, Schuitema, Gall en Gall) heeft als een van de weinige 

Nederlandse bedrijven besloten, begin 1998, al haar programmeurs voor het Millennium 

probleem in te zetten. Wie volgt! 

 

Wat verder nog meespeelt is dat Nederland weinig invloed heeft op het macro-economische 

gebeuren in de wereld. Het is veel belangrijker om Amerika en Japan in de gaten te houden 

dan alleen Nederland. Nederland volgt vanzelf wel en is in het geheel niet in staat, wat voor 

wereld-crisis dan ook te keren. 

 

Op 16 april 1996 legde de assistent secretaris van Defensie Emmett Paige Jr. aan de 

subcommissie van congreslid Steven Horn inzake Overheid Management, Informatie en 

Technologie de volgende verklaring af: 

 

"The department of Defense is very much aware of this serious problem and we are treating it 

as much as we would a computer virus. We face a firm deadline and there is no "silver bullet" 

(wonderbaarlijke oplossing) product in the marketplace to find, fix and test all the changes 

required. The impact of taking no action on the Year 2000 problem is that we risk a high 
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probability of severely hampering many Defense activities. Some of those activities will 

involve military operations. Does this place some of these operations at risk? I believe it does. 

If a particular system fails we have generally learned how to work around an individual 

failure. However if a problem that to be common in most of our systems, were to cause 

failures in all of those systems at the same instant, the consequences might be catastrophic. 

The Year 2000 problem has these characteristics" 

 

Begin 1998 gaven Bill Clinton en Treasury Secretary (Minister van Financien) Robert Rubin 

beide in aparte publieke verklaringen toe dat: 

 

A. Dat er een crisis in Azië is. 

B. Dat Japan voorop loopt bij deze crisis. 

C. Dat de ineenstorting van Azië de Amerikaanse economie in een recessie kan dompelen. 

D. De gevolgen van deze zaken de bedrijfswinsten en pensioenen kan vernietigen. 

 

Aangezien 1/3 van de Amerikaanse pensioenen op de beurs belegd zijn mag je dus 

concluderen dat beide heren het eigenlijk hebben over een aankomende beurscrash. 

Hoe kunnen wij in Europa in nog geen twee jaar hetzelfde bereiken waar de Amerikanen meer 

dan 10 jaar over gedaan hebben om er achter te komen dat er nog steeds geen definitieve 

oplossing is. Op een recente bijeenkomst van programmeurs in Europa bleek dat 85% nog 

niets aan dit probleem gedaan had, 11% het thema aan het onderzoeken was (fase 1) en maar 

4% actief bezig was met een oplossing te vinden en uit te voeren. 

 

Maar laten we vooral duidelijk zijn over de datum en tijd. 1 Januari 2000, 00:00:01 is een 

alles of niks gok, die keihard is in geprogrammeerd in bijna alle software en chips. Reparatie 

programma's die maar 1 seconde langer nodig hebben dan deze datum en tijd, storten gewoon 

in elkaar en beginnen hun eindeloze werk van wat later bekend zal worden als het meest 

gevreesde computervirus aller tijden. Het virus kan immers nog jarenlang doorgegeven 

worden aan alle non-"compliant", maar ook "compliant" systemen. 

 

Waarom hebben we in Europa zolang gewacht met het oplossen van het Millennium 

probleem. Heel simpel: de overheid en banken hebben besloten voorrang te geven aan de 

introductie van de Euro. Ja, u ziet vandaag al op uw bankafschriften keurig het bedrag in 

guldens en in Euro's . Dat hebben de banken dus al mooi opgelost, zult u denken. Niets is 

minder waar.  

 

De Euro staat nog in de kinderschoenen en om het verhaal nog erger te maken blijkt dat de 

nieuwe, gedeeltelijk "compliant" Euro computers, hun data krijgen van verouderde niet 

"compliant" computersystemen die over de hele wereld met elkaar gekoppeld zijn. In Europa 

hebben we straks dus niet alleen te maken met een dubbel import probleem, maar ook een 

dubbel Millennium probleem, genaamd de Millennium Software Bug en de Euro Bug. De 

vraag of de Euro er in 2002 dan ook daadwerkelijk komt, zal met grote terughoudendheid 

beantwoord dienen te worden. Waarom lossen wij in Europa niet eerst het Millennium 

probleem op voordat we er nog een nieuw Euro probleem bij creëren. Het wordt al moeilijk 

genoeg de komende jaren.  

 

Toch dendert de Euro trein nog steeds in volle vaart door Europa en staat, volgens de laatste 

enquêtes, 69 procent van de bevolking en 84% van het bedrijfsleven achter de Euro. Ja, de 

Euro wordt al gezien als alternatief voor de Dollar en Yen. Europa als economisch fort tegen 

de financieel wereld-crisis. Wie denken we wel dat we zijn in Europa? 
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De heer Duisenberg, president van de Europese Centrale Bank, zei, in zijn openings toespraak 

van 30 juli 1998, dat de belangrijkste taak van de ECB wordt om de bevolking vertrouwen te 

geven in de Euro. Quote: Dat kan alleen door consequente monetaire politiek, die de inflatie 

laag houdt en de Euro stabiel. Dat werkt beter dan duizend woorden.  

 

Ondertussen berekenen de Amerikaanse, Japanse, Duitse etc. economische 

onderzoeksbureau's allemaal een lagere groei vanwege de Azië-crisis en krijgen ook de 

Europese banken het steeds benauwder. De Britse premier Blair en zijn voorganger John 

Major zijn zo gek nog niet om eerst de kat uit de boom te kijken. Trouwens, dat de heer 

Duisenberg over twee jaar het roer overdraagt aan zijn Franse collega is waarschijnlijk de 

meest briljante stap die hij in zijn carrière genomen heeft. Wij wensen de ECB veel wijsheid 

en succes toe in de komende jaren met de hoop dat het Europese fort de aankomende orkaan 

kan doorstaan.  

 

3.1 HET MILLENNIUM PROBLEEM IN DE PRAKTIJK 

 

Wat zijn de gevolgen van het niet functioneren van onze computersystemen en netwerken? 

Om te beginnen zullen uw bankafschriften van geen kant meer kloppen en zal u iedere 

rekening die u krijgt, van wat voor bedrijf dan ook, zeer nauwkeurig moeten controleren. Al 

deze foutieve correspondentie en rekeningen zullen een ware stortvloed van klachten op gang 

brengen. Een klachtenstroom die afgehandeld zal moeten worden door het huidige 

personeelsbestand, dat bij een bedrijf verantwoordelijk is voor de klanten service.  

 

U vindt vandaag de dag de wachttijden bij de overheid en de PTT lang. Dit zal het paradijs 

zijn in vergelijking wat we na 1 januari 2000 zullen meemaken als we niet op tijd klaar zijn. 

Alle telefooncentrales en klanten service afdelingen zullen maandenlang volledig overbezet 

zijn, als ze überhaupt nog werken. Het Henny Huisman effect op grote schaal.  

 

Gedurende deze tijd van chaos waarin wij hopen dat het bedrijfsleven wakker wordt en 

definitief de adviezen van dit hoofdstuk zullen opvolgen, zal de lichte paniek die eind 1999 

zijn kop al begint op te steken dramatische vormen gaan aannemen. Aangezien iedereen toch 

gewoon zijn rekeningen zal moeten blijven betalen om te kunnen eten, drinken, wonen en 

autorijden, zal er een run op de banken komen om aan contant geld te komen. Deze run op 

geld zal, zoals we hierboven al gezien hebben, de recessie inluiden. 

 

 

 

ZULLEN WE OOK DIT KEER WEER ONBEWUST IN HERHALING VALLEN OF 

BEWUST VOOR HET LEVEN KIEZEN  
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4. APRIL 1998: HOE LANG ZAL DE RECESSIE DUREN? 

 

In het tempo waarop vandaag de bovenstaande problemen aangepakt worden is het de 

verwachting dat de recessie tussen de 3-5 jaar zal duren. Over de sociale onrust die een 

depressie met zich meebrengt willen wij geen voorspellingen doen. De geschiedenisboeken 

staan er vol van. Vol met verhalen van mensen die allemaal dachten dat het niet zover zou 

komen. Geheel onvoorbereid werden zij geconfronteerd met een crisis die de rest van hun 

leven en dat van hun familie voor altijd zou veranderen. 

 

Kunt u zich een periode in de geschiedenis herinneren waarbij gedurende een geheel 

mensenleven er alleen maar groei en voorspoed was? Praat eens met uw vader, moeder of 

opa, oma en zij zullen u van het tegendeel overtuigen. In de eerste 50 jaar van de 20ste eeuw 

werd de ene crisis door de andere opgevolgd in Europa. Een goed huisvader c.q. huisvrouw is 

voorbereid en laat het niet zover komen. Een goed huisvader valt niet in herhaling. 

  

4.1 MAAR DIT KEER ZAL HET ANDERS GAAN! 

 

De meeste mensen zullen echter net als een struisvogel hun kop in het zand steken en geen 

enkele stap nemen om deze aankomende crisis het hoofd te bieden. De overheid, de banken of 

een of andere held op een wit paard zal toch wel net op tijd (2 voor 12) met de oplossing 

komen die alle bovenstaande en onderstaande Millennium Crisis Pyramide problemen als 

sneeuw voor de zon zal doen verdwijnen. Dit dachten ook de meeste mensen net voor de 

Eerste wereldoorlog, de Russische Revolutie, de Beurscrash van 1929, de Tweede 

Wereldoorlog, De val van de Berlijnse Muur en het Communisme en nu de Azië-crisis.  

 

Iedere keer horen we opnieuw "MAAR DIT KEER ZAL HET ANDERS GAAN". Iedereen 

die anders beweerd is een doemdenker en paniekveroorzaker. En paniek veroorzaken in het 

nette Nederland is taboe. Wij kunnen u echter verzekeren dat het creëren van een nog 

beheersbare onrust, waarvoor je nog een paar jaar de tijd hebt om deze op te lossen, een veel 

verantwoordelijkere en socialere actie is, dan om de bevolking in het volgende Millennium te 

vertellen dat het te laat is en er niets meer aan te doen valt. Dan creëer je pas echte paniek en 

chaos waaraan tijdelijk niets meer aan te doen valt.  

 

Een van de meeste bekende paniek veroorzakers van de dertiger jaren was Winston Churchill. 

Toen Winston Churchill in de beurscrash van 1929 bijna al zijn familiekapitaal verloor, 

besloot hij de waarheid te vertellen over de toenmalige economische, sociale en militaire 

situatie in de wereld. Op deze manier probeerde hij andere mensen te behoeden voor de 

ellende die hij na de beurscrash persoonlijk had meegemaakt. Wat bijna niemand weet is dat 

Winston Churchill in het geheim gesteund werd door een groep van machtige politici en 

zakenlieden die hem gebruikte om de bevolking voor te bereiden op de aankomende crisis.  

 

Het dieptepunt in de carrière van Churchill was de dag dat Neville Chamberlain in 1938 na 

een gesprek met Hitler, wuivend met het door hem en Hitler getekende "Pakt van München" 

uit het vliegtuig stapte. Hitler was toen nog de man die de Duitse economie uit het slop 

gehaald had en niet de machtswellusteling en massamoordenaar die hij later zou worden. De 

bevolking was uitzinnig van vreugde, want er zou nooit meer financiële, sociale en militaire 

onrust, paniek en ellende bestaan in de wereld.  
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Churchill werd uitgemaakt voor een gevaarlijke gek en moest bijna zijn werk opgeven en het 

land verlaten. Nog geen jaar later begon de Tweede Wereldoorlog en werd Churchill een van 

de grootste leiders die de Westerse wereld ooit gekend heeft. Neville Chaimberlain had in 

1938 de grootste fout gemaakt die een politicus maar kan bedenken. Die fout was dat hij in 

een tijd van crisis uit zwakte ging onderhandelen in plaats van harde acties te ondernemen om 

het tij te keren. Neville Chaimberlain kocht een jaar van redelijke rust, voorspoed en illusies 

in ruil voor 5 jaar van wereldwijde chaos en ellende. Had hij in 1938 keihard ingegrepen dan 

was er waarschijnlijk geen Tweede Wereldoorlog geweest en alleen maar een crisis op 

regionale schaal. 

 

Misschien kunt u nu beter begrijpen, waarom Frits Bolkestein van de VVD zo'n probleem 

maakt over de defensiebegroting en begrotingstekort bij de formering van de paarse coalitie. 

Misschien zou hij er zelfs in op moeten nemen dat hij en Kok het Minister Presidentschap 

zouden moeten delen. Kok, als socialist, voor 1 januari 2000 en Bolkestein  van het volgende 

Millennium. Bolkestein is ons al vaker opgevallen als een persoon die moeilijke situaties niet 

uit de weg gaat en actie boven eindeloos vergaderen stelt. Zulke mensen zullen keihard nodig 

zijn in de komende jaren. Dit is dus geen oproep voor een sterke man, maar voor een wijze 

man die ons behoedt voor onnodige ellende. Zachte heelmeesters maken immers stinkende 

wonden. 

 

De meeste politici lopen echter nog steeds zonder schroom achter de Fidelities van deze 

wereld aan. Als u nog steeds de illusie heeft dat de huidige politici wat geleerd hebben van de 

geschiedenis in de afgelopen honderd jaar, even het volgende:  

 

Bij de Irak, Joegoslavië, Israel, Azië etc. crisissen komen de hele dag politici uit het vliegtuig 

stappen met wapperende papiertjes die er uiteindelijk de oorzaak van zullen zijn, dat de 

aankomende financiële crisis zal omslaan in een wereldwijde chaos en depressie. Financiële 

paniek of natuurrampen zijn immers ALTIJD de katalysator, starter of "Trigger" geweest voor 

wereldwijde onrust. Aan deze triggers kunnen we trouwens ook de EMP ofwel Electro 

Magnetic Pulse toevoegen ofwel een electromagnetische ontlading door de Zon of Bom die 

alle micro electronica op aarde kan doorbranden. De effecten zijn hetzelfde als een 

Millennium Software Bug alleen het tijdstip is niet exact te voorspellen.  

 

Net zoals bij de gezondheidszorg wordt er teveel gekeken naar symptoom bestrijding in plaats 

van het aanpakken van de daadwerkelijke oorzaak. Het is immers beter om een beetje pijn te 

lijden tijdens de genezing dan de rest van je leven kreupel en ellendig rond te lopen. 

Vandaag is het nog mogelijk om voor het jaar 2000 schoon schip te maken. Wanneer we dit 

niet doen dan zullen de komende 10 jaar voor hen die zich niet innerlijk voorbereid hebben 

rampzalig zijn. Zij die nog in dromenland verkeren zullen de meest pijnlijke en ellendige 

jaren van hun leven meemaken waarin zij alles zullen verliezen wat hen ooit dierbaar was. 

Onwetendheid en de daaruit voortvloeiende illusies zorgen ervoor dat ons ego "MIJ KAN 

TOCH NIETS GEBEUREN" zich vastklampt aan een realiteit die allang niet meer bestaat en 

ook nooit bestaan heeft.  

 

Iedereen die  spreekt als de nieuwe tijds Internetters, Politicy, Moneymakers, zullen zo snel 

mogelijk vergeten worden door deze dromers, omdat de waarheid over zichzelf voor hen 

gewoonweg te pijnlijk is. Voor miljarden mensen zal dit betekenen dat ze straks geheel 

onvoorbereid een crisis ingaan die hun hele leven voorgoed zal veranderen. Degenenen 

echter, die dit boek hebben gelezen en vandaag actie ondernemen, bepalen zelf hoe de 

toekomst en dat van hun kinderen eruit zal zien. 
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4.2 IS DEZE WERELDCRISIS TE VOORKOMEN? 

 

Ja! Het feit is echter dat zowel de overheid, banken, bedrijfsleven en particulieren absoluut 

niet op de hoogte zijn van deze problematiek en rustig op hun stoel zitten af te wachten totdat 

de bui overwaait. Wij kunnen u verzekeren dat deze bui niet zal overwaaien, wanneer we 

vandaag niet beginnen om van bewustzijn te veranderen. 

 

De Millennium Crisis Pyramide zou de hoogste prioriteit moeten krijgen in ieder 

verkiezingsprogramma of coalitie vorming. Onze onderbewuste politici hebben het echter 

over hoe ze nog meer geld kunnen uitgeven aan loonsverhogingen, begrotingstekorten, 

pensioenen, defensie, ziekenzorg etc.. Allemaal hoogst belangrijke zaken, maar natuurlijk 

absoluut zinloos als de Aardse Titanic al aan het zinken is. Wordt het geen tijd om 

bewustzijnsverandering als post in de begroting op te nemen en hier een Minister voor aan te 

stellen. Nederland zou dan het eerste land ter wereld zijn met een Minister van Bewustzijns 

zaken.   

 

Beste lezers, al deze discussies zijn absolute tijdverspilling als de overheid de Millennium 

Crisis Pyramide problemen vandaag niet aanpakt! Wanneer de politici met deze discussies 

doorgaan bestaat er straks geen pensioen meer. Dan is er geen geld meer voor de ziekenzorg 

en is de werkeloosheid zo hoog gestegen, dat iedereen wel voor de helft van het huidige 

salaris zijn baan wil behouden. Dan staat Nederland in het ergste geval voor 2/3 onder water 

en is van een Polder Model niets meer te bekennen.  

 

Hoe eerder er vandaag ingegrepen wordt door het collectieve eenheidsbewustzijn van onze 

bevolking te veranderen, hoe korter de depressie zal duren. Als we echter reëel zijn is het 

echter al te laat om het tij voor het jaar 2000 volledig te keren. Laten we dan ook maar hopen 

dat het kleinste probleem van De Millennium Crisis Pyramide genaamd De Millennium 

Software Bug met een sisser zal aflopen. 

 

Maar laten we over een ding duidelijk zijn. Wanneer de Nederlandse burger tijdens de 

verkiezingen van 2002 niet het kaf van het koren scheidt in de regering dan zal het met ons 

landje snel bergafwaarts gaan vanaf 2002. Het wordt weer tijd om mensen in onze 

volksvertegenwoordiging te kiezen die iets verder kijken dan hun neus lang is. Het wordt tijd 

om mensen te kiezen die bewustzijnsverandering centraal stellen in het 

verkiezingsprogramma. Zo niet dan zal het sociale vangnet dat nog geen 50 jaar bestaat, 

volledig wegvallen.  

 

Wij zijn benieuwd wanneer de nieuwe Minister President van Nederland, net zoals Bill 

Clinton, met een verklaring op de TV en/of krant komt. Wordt het een Chaimberlain of 

Churchill? Dat is de vraag. 

 

4.3 MAAR ALS DE TOPEXPERTS HET NU MIS HEBBEN? 

 

Maar ook al zou dit DOEM scenario maar voor 1% uitkomen, dan betekent dit cumulatief het 

faillissement van miljoenen bedrijven en particulieren in Nederland en een 

kapitaalsvernietiging waarbij de Beurscrash van 1929 volledig in het niet valt. Half 1997 

besloten wij dan ook het roer volledig om te gooien en ons naast Internet en de 



41             De Grote Bewustzijnsverandering Deel 2 Bijlage der 33 dimensies  

gezondheidszorg volledig af te stemmen op de Millennium Crisis Pyramide. Hoe langer wij er 

mee bezig zijn, des te meer ontwikkelingen er plaatsvinden die de bovengenoemde 

voorspellingen steeds meer onderbouwen. Ontwikkelingen en feiten die u kunt vinden in dit 

boek.  

 

Wij blijven echter positief over de toekomst, maar dan wel met een verzekeringspolis in onze 

achterzak, die, mocht het fout gaan in staat is, huis en haard in veiligheid te brengen voordat 

het onweer daadwerkelijk losbarst! Over de stappen die de overheid, energiebedrijven, 

banken, bedrijfsleven en particulieren vandaag MOETEN nemen om niet (innerlijk) failliet te 

gaan in de komende jaren en bewusteloos te blijven, leest u in de volgende hoofdstukken 

meer.  

 

 

ZULLEN WE OOK DIT KEER WEER ONBEWUST IN HERHALING VALLEN OF 

BEWUST VOOR HET LEVEN KIEZEN  
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5. MEI 1998: DE NIEUWE WERELD, EEN INTRODUCTIE  

 

De nieuwe wereld zal gebaseerd zijn op 7 hoofdpijlers genaamd: Het Nieuwe Bewustzijn, Het 

Nieuwe Onderwijs, De Nieuwe Gezondheidsleer, De Nieuwe Levenskunst, De Nieuwe 

Naastenzorg, De Nieuwe Technologie en De Nieuwe Levensfilosofie. Vooral Het Nieuwe 

Bewustzijn zal centraal staan bij de andere 6 facetten van de wereld in het volgende 

Millennium. Het gaat immers om bewustzijnsverandering in alle facetten van onze 

samenleving. Zonder eerst van bewustzijn te veranderen is geen vernieuwing en positieve 

progressieve evolutie mogelijk.  

 

De echte nieuwe wereld zal geen op uiterlijkheden  gebaseerde “New Deal" zijn zoals we van 

president Rooseveld  in de dertiger jaren gepresenteerd kregen om de economische problemen 

op te lossen. Hoe hard het ook klink, niet de “New Deal” maar de 2
e
 Wereldoorlog haalde 

Amerika economisch uit het slop. Met deze op uiterlijkheden gebaseerde “New Deals” val je 

uiteindelijk altijd weer in herhaling, en dat is nu net het gene dat we in het nieuwe Millennium 

willen voorkomen. 

 

5.1.1 HET NIEUWE BEWUSTZIJN 

 

Het nieuwe bewustzijn zal een einde maken aan alle uiterlijke problemen die we vandaag op 

onze aarde kennen. Door het oplossen van ons onverwerkte verleden en 7 lichamelijke en 27 

geestelijke stress veroorzakers zal de mens weer voor het eerst in staat zijn de innerlijke weg 

naar huis ofwel het eenheidsbewustzijn te lopen. Na deze grote schoonmaak van het 

onderbewustzijn en EGO zal hij hierna besluiten om niets meer buiten zich te zien maar alles 

weer in zichzelf op te lossen tot een geheel. Het verhaal van de Heilige Graal welke de 

zoektocht naar deze innerlijke weg al honderden jaren onder de mensen probeert zal weer een 

levende legende worden. 

 

5.1.2 HET NIEUWE ONDERWIJS 

 

Na de herontdekking van de innerlijke weg zal deze onderwezen worden op onze scholen. In 

het begin zal dit onderwijs zich vooral richten op de hierboven genoemde schoonmaak van 

het onderwustzijn en EGO dus herinneringsonderwijs. Pas wanneer dit heeft plaatsgevonden 

zullen interdimensionale hogerbewustzijns vakken onderwezen worden waar niet meer het 

woord maar positieve progressieve ervaringen centraal zullen staan welke gericht zijn op het 

herstellen van de eenheid in onszelf. Hierna zal het nodig zijn om aan onze kinderen duidelijk 

te maken dat zij niet meer zoals wij in herhaling hoeven te vallen. Dit zal gedaan worden door 

hen de levende geschiedenis van de mensheid in de bijna afgelopen cyclus van 245 miljoen 

jaar te presenteren in woord en beeld. De Mythe van Sirius zal hierbij een centrale rol spelen 

omdat dit de oorsprong was van het hoger bewustzijn van het menselijk ras in deze cyclus 

voor de val in Orion 19 miljoen jaar geleden weergeeft. Zowel de Dogon, Egyptenaren, 

Sumeriers en Grieken verschaffen ons veel uiterlijke informatie over Sirius. Wanneer deze 

weer met innerlijke informatie zal worden aangevuld zal het totaalbeeld ofwel waarheid van 

onze historie zich in alle volheid weer ontvouwen.     
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5.1.3 DE NIEUWE GEZONDHEIDSLEER 

 

In deel 1 van De Grote Bewustzijnsverandering is al heel veel geschreven over De Nieuwe 

Gezondheidsleer. Iedereen die dit boek in woorden, daden en gedachten is gaan toepassen in 

het dagelijkse leven zal gemerkt hebben dat hun gezondheid en levensgeluk zijn toegenomen. 

De Nieuwe Gezondheidsleer is dan ook de meest eenvoudige manier om  met de nieuwe 

wereld kennis te maken. Het toont een relatief eenvoudige manier om vernieuwing en 

progressieve evolutie aan den lijve te ondervinden. Belangrijk is om hierbij te beseffen dat er 

niet meer gekeken wordt naar symptoom bestrijding - welke de herhaling in stand houdt - 

maar naar het oplossen van de werkelijke oorzaak achter een ziekteverschijnsel.   

 

5.1.4 DE NIEUWE LEVENSKUNST 

 

Levenskunst is de materiele uiting van een nieuw innerlijk gevoel. Pas wanneer de mens de 

weg van bewustzijnsverandering is ingeslagen zal hij in staat zijn om uit dit nieuwe leven zijn 

informatie en energie te putten. Het gevolg is dat de expressie van de mens lichter zal worden 

in allerlei kunstvormen zoals beeldhouwen, schilderen, schrijven, muziek, culinair etc. 

Levenskunstenaar zullen de eerste voor de huidige mens met de vijf zintuigen zichtbare 

veranderingen in de samenleving laten zien. Kunst heeft door de eeuwen heen immers altijd 

de eerste aanzet tot vernieuwing gegeven in een nieuw tijdperk.  

 

5.1.5 DE NIEUWE NAASTENZORG 

 

Wanneer Het Nieuwe Bewustzijn, Het Nieuwe Onderwijs, De Nieuwe Gezondheidsleer en De 

Nieuwe Levenskunst geaard zijn zal steeds sterker het innerlijk besef ontstaan dat het tijd 

wordt om deze individuele innerlijke verandering te delen met andere mensen. Het gevolg zal 

een zorgmodel zijn dat op een heel natuurlijke manier in onze samenleving gedecentraliseerd 

ingevoerd zal worden. Het op ziekte gebaseerde model zal langzaam uit onze samenleving 

verdwijnen en plaatsmaken voor een naastenzorgmodel. Ziekte is immers niet meer nodig om 

te herhalen wanneer je de daadwerkelijke oorzaak van het probleem kent. De tijd die hierdoor 

vrijkomt kan besteed worden aan de innerlijke naastenzorg.    

 

 

5.1.6 DE NIEUWE TECHNOLOGIE 

 

Pas wanneer de samenleving zich bewust is gaan worden van de wet van oorzaak en gevolg 

zal het moment aanbreken dat het nieuwe bewustzijn toegang krijgt tot de interdimensionale 

kennis der vrije energie. Met de ontwikkeling van deze technologie zal het mogelijk zijn om 

naast informatie ook energie draadloos te ontvangen en verzenden waar dan ook in dit 

Universum. En aangezien alles in een schepping uit een combinatie van energie en informatie 

bestaat zal dit een rijke scharkering aan produkten en diensten geven in het volgende 

Millennium. Tijdens deze zoektocht zullen de mythen en legenden van De Ark Des Verbonds,  

De Golem en Atlantis weer nieuw leven ingeblazen worden en in een heel ander daglicht 

worden gesteld. Want zoals bij alles heeft ook vrije energie twee kanten. Het was immers het 

misbruik van vrije energie die tot de ondergang van Atlantis heeft geleid rond 12.000 vC. Het 

was immers het misbruik van vrije energie in Orion die het verbond tussen de eenheid en dit 

interdimensionale Universum tijdelijk heeft verbroken. Het was immers het misbruik van 

vrije energie waardoor de mens zich als Golem boven de eenheid wilde verheffen.  
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5.1.7 DE NIEUWE LEVENSFILOSOFIE 

 

Bij iedere nieuwe tijd horen nieuwe verhalen. De Nieuwe Levensfilosofie zal ervoor zorgen 

dat de nieuwe innerlijke leefwijze ook daadwerkelijk in geschrift en levend woord binnen de 

samenleving uitgedragen kan worden en voor het nageslacht vastlicht om nooit meer te 

vergeten. Om een begin te maken met deze nieuwe Levensfilosofie kan geput worden uit het 

werk van o.a. Socrates, Homerus, Spinoza, Swedenborg, Lorber en Norman. Later zullen door 

ons hoger bewustzijn en eenheidsbewustzijn deze verhalen uitgebreid worden met onze eigen 

levensverhalen. Verhalen die al miljoenen jaren oud zijn.     

 

5.2 VOOR ALS WE WEER IN HERHALING VALLEN  

 

Iedereen die iets weet van geschiedenis, is bekend dat een langdurige economische depressie 

of natuurramp ALTIJD voorafgaat aan een (wereld)oorlog. Of het nu de Egyptenaren, 

Grieken, Romeinen, Fransen of Duitsers waren in de afgelopen paar duizend jaar, het was 

altijd hetzelfde verhaal. Daarom is het ook zo belangrijk om de banken open te houden de 

dijken te bewaken en iedereen een minimum bestaansrecht met brood en spelen te garanderen. 

Dit klinkt misschien wel wat platvloers, maar heeft in tijden van crisis altijd gewerkt.  

 

Wat zou er echter in de tussentijd kunnen gebeuren als de historie wederom gelijk zou 

krijgen? Laten we eerst eens naar de huidige wereldleider Amerika kijken. Amerika is er al 

jarenlang economisch even slecht aan toe als Azië. De enige reden dat Amerika pas in 1998 in 

een recessie terecht zal komen is het feit dat de Amerikaanse economie voor het grootste deel 

gefinancierd is geweest door Japan, naïeve beleggers, goedkope olie, drugs en de wereldwijde 

manipulaties van Wallstreet. Bijna alle handelsoverschotten van de afgelopen tientallen jaren 

tussen Amerika en Japan zijn weer door dit laatste land in de vorm van leningen ( 

Amerikaanse staatsobligaties) terug gepompt naar Amerika. Japan is de grootste investeerder 

in Amerikaanse staatsobligaties en Amerika importeert in ruil hiervoor 70% van de gehele 

Japanse export per jaar.  

 

Op het moment dat Japan zou stoppen met Amerika nog meer te lenen om het steeds groter 

wordende begrotingstekort te dekken zal het volgende gebeuren. Japan zou zijn grootste 

buitenlandse klant de nek omdraaien waardoor de gehele Japanse economie nog meer in 

elkaar stort. Tevens zou Japan door de Amerikaanse economische verzwakking de defensie 

paraplu van Amerika moeten missen, hetgeen zeer gevaarlijk is in een zeer labiele 

economische en militaire regio. Azië is zo goed als failliet en Japan is nog steeds de 

aartsvijand van China.  

 

Hoewel Japan de financiële steun aan Amerika zo lang mogelijk zal proberen vol te houden, 

wordt de kans op succes steeds kleiner. Naast de Azië crisis zullen de andere problemen van 

de De Millennium Crisis Pyramide het Japanse beleid de das om kunnen doen. Japan loopt bij 

deze problemen nog verder achter dan Europa en krijgt dus in het volgende Millennium heel 

wat te voorduren. Hiermee stort het eens zo schijnbaar krachtige financiële en militaire 

machtsblok volledig in elkaar. Japan gaat failliet omdat Amerika in een depressie terecht 

komt en niet meer in staat is de goederen uit Japan te importeren. Om maar helemaal niet te 

spreken van het feit dat de Japanners wel kunnen fluiten naar hun geld omdat ook de 

Amerikaanse staatsobligaties straks niet meer afgelost c.q. terugbetaald worden.  
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De failliete Amerikaanse boedel is hierna voorlopig niet meer in staat om, wat voor militair 

ingrijpen, waar dan ook ter wereld, te financieren. De volgende ‘”Desert Storm” kunnen we   

dus wel voorlopig vergeten als het ergens op deze wereld flink fout gaat.  

 

Wat voor Amerika op korte termijn geldt, zal op de midden lange termijn ook  Europa 

overkomen. Ingrijpen in Joegoslavië of waar dan ook ter wereld brandhaarden blussen met de 

NAVO zit er na 2002 gewoon niet meer in. En hierop zitten nu net een groot aantal 

dictatoriale landen te wachten. Het niet op tijd ingrijpen bij het financiële en Millennium 

probleem heeft dus niet alleen een economische kant, maar veel meer nog een militaire kant.  

 

Ondertussen bouwen alle welvarende westerse landen naast hun goudvoorraad, ook nog even 

hun defensie af, onder het mom dat we alles onder controle hebben en er nooit meer honger 

en oorlog op deze aardbol zal heersen. Met dit gedrag nodigen we het echter met open armen 

uit. De westerse wereld is bezig zichzelf op economisch en militair gebied volledig te 

verzwakken tot het nivo dat we straks hetzelfde moeten doen als Neville Chaimberlain en dat 

betekent met waardeloze papiertjes het volk voor de gek houden.  

 

De westerse wereld is aan het uitverkopen en zal hiervoor in de komende jaren keihard de 

rekening gepresenteerd krijgen. Dit is het scenario van een verzwakte westerse wereld en 

steeds sterker wordende  agressors die niets anders doen dan nog meer wapens kopen. Het 

liefst nog wapens stammend uit de tweede wereldoorlog, omdat deze mechanische apparatuur 

geen Millennium Software Bug en EMP problemen kent. Er komt geen enkele computer aan 

te pas om hiermee een kogel of raket af te schieten.  

 

Met deze wetenschap zal het u niet verbazen dat al het oude zeer van de afgelopen twee 

generaties niet meer onder controle gehouden kan worden. Laten we eens kijken waar we de 

eerste klappen na het jaar 2000 kunnen verwachten: 

 

1. Het grootste probleem is te verwachten uit het oosten en wel specifiek de voormalige 

USSR. Rusland en alle andere republieken in de regio verkeren vandaag in een 

toestand van volledige chaos, honger, ellende en financiele ineenstorting. Tellen we 

hier de ontevredenheid van Oost Duitsland en Joegoslavie op dan zitten we met 

potentieel de grootste brandhaard die Europa ooit heeft gekend. President Jeltsin is 

vandaag nog de enige factor die West Europa en Amerika behoed van een volledige 

invasie van een uitgehongerde en tot de tand bewapende communistische 

mensenmassa.  Zodra er in Europa de echte financiele klappen beginnen te vallen, zal 

er een probleem komen met Turkije als brug naar het Midden Oosten. Niet omdat dit 

land niet bereid is haar rol in de NAVO te vervullen maar door het simpele feit dat 

Irak, het Koerden en water probleem politiek uitgespeeld zal worden op het scherp van 

de snede. Het is dan alleen maar te hopen dat de vlam niet overslaat naar Cyprus, 

Griekenland en het voormalige Joegoslavië. Deze landen sturen hun soldaten niet 

zoals wij, twee maal per jaar  op oefening, maar oefenen al jaren dag in dag uit met 

echte kogels. Dit soort mensen wil je als nette Westerse soldaat, die eigenlijk niets 

meer van oorlog wil weten, toch niet in je schuttersput tegenkomen.  

2. Als tweede op de ranglijst staat het Midden Oosten. Israël zonder Amerikaanse steun 

is ten dode opgeschreven. Als de NAVO niet ingrijpt zal onder leiding van Irak met 

Israel en Koeweit korte metten gemaakt worden. Saoudië Arabie dat door de constante 

olieprijsverlagingen en produktiebeperkingen haar inkomen ook drastisch achteruit 

heeft zien gaan, zal dan niet anders kunnen dan partij te kiezen voor haar 
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geloofsbroeder. Hoe de overige landen in het Midden-Oosten en noorden van Afrika 

jegens de Westerse wereld zullen reageren, kunt u zelf invullen.  

3. De derde grote potentiele brandhaard is Taiwan. Dit eilandje voor de kust van China 

wordt nog steeds door China gezien als een afvallige provincie die, hoe eerder hoe 

beter, weer ingelijfd dient te worden. Net als Israël in het Midden-Oosten maakt 

Taiwan geen enkele kans als het dreigt echt fout te gaan met de westerse economie en 

technologie. Hierna is het alleen maar te hopen dat deze Anschluss niet uitmond in 

annexatie gedrag in de regio waaronder aartsvijand No.1 Japan.  

4. We laten voor het gemak Pakistan en India maar even buiten beschouwing omdat die 

nog voldoende interne problemen hebben.  

 

Naast deze mogelijke militaire escapades zijn er natuurlijk de politieke professionals die de 

macht zullen grijpen zonder maar een druppel bloed te vergieten. Zowel de presidenten van 

Amerika, Rusland en China zijn bijvoorbeeld alle drie geheel volgens de wet in staat in tijden 

van crisis het gehele congres c.q. doema buiten spel te zetten.  

 

Wanneer deze bijna dictatoriale macht goed wordt gebruikt kan dit de crisis aanzienlijk 

bekorten, omdat de westerse wereld weer slagvaardiger wordt. Wanneer deze macht echter 

verkeerd gebruikt wordt, zal dit leiden tot een nog grotere binnenlandse en buitenlandse 

onrust. Het onderling op een akkoordje gooien hoe men de wereld in het volgende 

Millennium zal verdelen, is natuurlijk het meest slechte wat er zou kunnen gebeuren in de 

komende jaren. Dit soort gentleman agreements hebben er na de tweede wereldoorlog voor 

gezorgd dat er over de hele wereld nog brandhaarden van oud zeer zijn. Of bent u de 

onderhandse dealtjes tussen Rooseveld, Churchill, Hitler en Stalin alweer vergeten.  

 

 Joegoslavië was wel het beste voorbeeld van hoe je het niet moest doen. Geallieerden en 

collaborateurs in een land onderbrengen is vragen om moeilijkheden. Zoals u weet werkten 

tijdens de tweede wereldoorlog de Kroaten met de Duitsers samen en de Joegoslaven met de 

geallieerden. Na het overlijden van oorlogsheld en oud-president Tito van Joegoslavië kon het 

niet anders dat Joegoslavië in een burgeroorlog uit elkaar zou barsten.  

 

Het gevolg van al deze onrust zal zijn dat de grootste volksverhuizing aller tijden opgang zal 

komen en geen enkele overheid de middelen en mensen meer heeft om wat voor asiel beleid 

dan ook uit te voeren. Ieder land dat na het jaar 2000 over een uitgeklede defensie, 

politiecorps en douane beschikt, wordt letterlijk onder de voet gelopen. 

 

Alle politici zijn op de hoogte van deze feiten: 

 

A. Omdat ze zelf over deze informatie beschikken. 

B. Omdat ze al twee jaar geleden gewaarschuwd zijn over deze aankomende ellende. 

 

5.3 DE GEPOLARISEERDE BANDBREEDTE PEACE-KEEPERS 

 

Op dit moment zijn Amerika, Japan en Europa bezig met de ontwikkeling van De Nieuwe 

Generatie defensieve wapens (Peace-Keepers). Zij zullen het mechanische, 

computergestuurde, chemische, biologische en nucleaire arsenaal volledig vervangen in de 

komende tien jaar. Deze super geheime Peace-Keepers (militaire codenaam D5)  zijn 

gebaseerd op de huidige ontwikkelingen in de gepolariseerde bandbreedte technologie. 

Natuurlijk kan ook deze nieuwe technologie op twee manieren gebruikt worden. Voor 
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frequentie- c.q. bewustzijnsverhoging of voor mind-control. Het laatste heeft al duizenden 

keren voor de ondergang van onze samenleving gezorgd in de afgelopen 19 miljoen jaar.   

 

Zoals u weet is dit de fase voor het gebruik van vrije energie de ultieme krachtbron in het 

gepolariseerde heelal en onderwerp van de laatste high-tech infolutie in de natuurkunde. Op 

korte termijn zullen de eerste prototypes van  bandbreedte extensie, synchronisatie, conversie 

en migratie uitgetest worden om later gecombineerd te worden met vrije energie.   

 

Deze kennis werpt een heel ander licht op het feit dat Bill Clinton in ruil voor militaire 

geheimen ( nucleaire en intercontinentaal geleide raketsystemen) geld zou hebben gekregen 

om zijn verkiezingskas te spekken voor zijn tweede ambtstermijn.  

 

Wat doet een computerbedrijf dat op niet al te lange termijn een nieuwe generatie microchips 

op de markt brengt. Het begint simpelweg de oude generatie pentium chips tegen 

afbraakprijzen te verkopen. Hoewel de belangen bij de defensie industrie weliswaar meer 

politiek gericht zijn dan de computer industrie, zijn ze toch met elkaar te vergelijken als het 

gaat om innovatie en de daaruit resulterende marktbewegingen. Het is trouwens niet de eerste 

keer dat defensie uitverkoop houdt. In de 60'er en 70'er jaren begonnen bijna alle westerse 

landen met het verkopen van hun mechanische Tweede Wereldoorlog arsenaal, omdat deze 

ingeruild werd voor in die tijd hypermoderne computergestuurde en nucleaire tanks, 

vliegtuigen en schepen. 

 

Deze zelfde verschuiving zullen wij ook in de komende  20 jaar zien richting de 

gepolariseerde bandbreedte technologie. Door deze ontwikkeling hebben Amerika, Japan en 

Europa een gigantische joker (trump card) in handen, die iedere agressor tijdens de komende 

wereld recessie wel drie keer aan het denken zal zetten om wat voor rode knop dan ook in te 

drukken. Met deze nieuwe technologie valt immers niet te sollen. De vraag is echter of 

bovengenoemde landen deze technologie ten goede of ten kwade zullen gebruiken. Het 

streven naar wereldheerschappij door mind control en manipulatie technieken is zo oud als de 

weg naar Orion.  

 

Het kunnen neutraliseren of detoneren van chemische-, biologische-, en kernwapens die op 

scherp worden gezet in hun eigen silo's, voordat ze ook maar de kans krijgen afgevuurd te 

worden, brengt meer schade toe aan de agressor dan aan de te vernietigen vijand. Dan praten 

we nog niet eens over bandbreedte tracers en reflectoren. Deze zijn in staat om op een afstand 

van duizenden kilometers individuen, ook in groepsverband, in een paar seconden tijdelijk of 

permanent uit te schakelen op basis van bandbreedte resonantie finger printing. Laten we 

hopen dat de mensen aan de knoppen over een hoger- en het liefst eenheidsbewustzijn 

beschikken en geen misbruik van dit nieuwe arsenaal aan technische snufjes zal maken. 

 

Dacht je, als aankomend dictator, dat je door de Millennium chaos wel even de wereld kon 

veroveren of op zijn minst de buurman te annexeren, dan gaat het feest dus gewoon niet door. 

De gehele Millennium Crisis Pyramide problemen hebben geen enkel effect op het wel of niet 

werken van deze Peace-Keepers.  Zelfs een EMP heeft geen enkele beschadiging tot gevolg. 

 

Hiermee zullen een aantal landen, die vandaag niet anders doen dan oude mechanisch 

oorlogstuig opkopen, niet blij zijn. Hoewel na 1 januari 2000 de kans groot is dat de 

computergestuurde defensie van veel landen (tijdelijk) geheel of gedeeltelijk plat zal liggen, 

helpt dit de agressor dus niks om met deze wetenschap een buurland binnen te rollen. Over 
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een paar jaar is hij zelfs in zijn paleis of welke ondergrondse bunker dan ook, niet meer veilig 

voor deze bandbreedte Peace-Keepers.  

 

Het advies is dan ook dat ieder land zich concentreert op het oplossen van de interne 

bewustzijns, economische en geologische problemen en niet een of andere buurman of 

bevolkingsgroep de schuld geven van alle binnenlandse ellende van de komende 10 jaar! Zij 

die deze moeilijke periode gebruiken om de militaire agressor uit te hangen, lopen een zeer 

groot risico vernietigd te worden door hun eigen wapen arsenaal.  

 

Hoe dom en machtswellustig sommige dictators dan ook zijn, als blijkt dat ze zichzelf en hun 

getrouwen niet meer kunnen beschermen en verbergen, dan zal er ook door dit soort mensen 

anders gedacht worden over gebiedsuitbreiding.  

 

Wat bij de ontwikkeling van deze bandbreedte protectors door de wetenschappers nog niet 

goed onderkend wordt, is het feit dat deze alleen maar voor defensieve doelen inzetbaar zijn. 

Tijdens het operationeel gebruik staat namelijk niet alleen de ontvanger bloot aan deze 

resonantie, maar ook de verzender.Dus alleen mensen met een hoger- of eenheidsbewustzijn 

zullen in staat zijn Peace-Keepers ofwel bewustzijns verhogers te ontwikkelen en bedienen.   

 

Het grootste probleem van vandaag is niet de bouw van deze Peace-Keepers, maar de manier 

waarop de bandbreedte gefingerprinte projectleden beschermd zijn tegen de quantum 

potentiering, tracers en reflecties uit 4D+ dimensies. Want net zoals in deze derde dimensie 

bestaat er ook in alle andere Universele dimensies nog steeds de keus om energie en 

informatie progressief of degressief aan te wenden. Alleen in de eenheid lost dit polariteits 

probleem volledig op.  

 

Zoals iedere natuurkundige, sterrenkundige en bioloog weet is licht (frequentie) belangrijk 

voor al het leven, maar kan een te fel licht alles verblinden c.q. verbranden. Teveel van het 

goede werkt dus averechts. De wetenschappelijke teams zullen dan ook vooral uitgerust 

dienen te worden met wetenschappers, die zelf al de bandbreedte synchronisatie fase bereikt 

hebben in hun individuele ontwikkeling of een protector veld om zich heen kunnen creëren. 

 

Voor hen die deze fase nog niet bereikt hebben is bandbreedte polariteitsonderzoek, hoe 

positief ook, levensgevaarlijk. Zonder deze Peace-Keepers zou het hierboven genoemde 

oorlogs scenario wel eens uit kunnen komen. De wereld heeft gelukkig een stok achter de 

deur waarmee de vrede ook in hectische tijden bewaard kan blijven en oorlogen voorkomen 

of bekort kunnen worden.   

 

5.4 DE NATUUR ALS ONBEREKENBARE FACTOR IN DE KOMENDE 10 JAAR 

 

Met een factor hebben we nog geen rekening gehouden bij de behandeling van De Nieuwe 

Wereld en dat is de natuur in hoogst eigen persoon. Al het geweld en crisis situaties die de 

mens kan veroorzaken staat in geen verhouding tot hetgeen waartoe de natuur in staat is als 

we deze misbruiken.  

 

Iedereen kent de aardbevingen van Kobe en San Francisco nog wel, of de orkanen die de Golf 

van Mexico en Florida teisterden. Niemand houdt echter rekening met het feit dat in mei 2000 

de planeten van ons zonnestelsel in conjunctie (op een lijn) zullen staan en ons zonnestelsel, 

als geheel een nieuw gebied in het universum zal betreden (o.a de Pleiaden, Poolster, De 
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Grote Beer en Sirius). Hierdoor zal onze aarde qua zwaartekracht en aantrekkingskracht nogal 

wat te verduren krijgen. Of om het maar simpel te zeggen: er zal behoorlijk aan de aarde 

getrokken worden.  

 

Iedereen weet dat wanneer je te hard aan een trui trekt, hij zal scheuren op de meest zwakke 

c.q. kwetsbare plekken. Zo ook de aarde. Iedereen die rond deze tijd in de buurt van een 

breuklijn woont of werkt kan beter maar zijn boeltje tijdelijk of permanent verhuizen. Vooral 

Amerika en Japan zitten in de gevarenzone omdat scheuren in de aarde zich direct zullen 

vullen met zeewater. Europa en in het bijzonder Nederland zal vooral problemen krijgen met 

de verhoogde zonneactiviteit. Hierdoor zullen de polen en gletchers in de bergen versneld 

smelten en voor een behoorlijke wateroverlast zorgen. De aardbevingen, orkanen en 

overstromingen van de afgelopen jaren zijn alleen maar voortekenen dat dit proces al op gang 

gekomen is.  

 

Anders dan bij de Beurscrash en Millennium Software crisis, waarvan u misschien nog steeds 

denkt dat de overheid, banken en het bedrijfsleven alle problemen al hebben opgelost, hebben 

deze partijen – behalve wanneer ze van bewustzijn veranderen en stoppen de aarde te 

mishandelen - geen enkele invloed op de natuur. Deze gebeurtenissen staan dus gewoon 

keihard vast wanneer we niets aan ons innerlijk doen. 

 

Iedere kosmoloog en astronoom kan u immers exact voorrekenen waar en wanneer deze 

veranderingen zullen plaatsvinden.  Ook wat de gevolgen zullen zijn voor de zwaartekracht, 

aantrekkingskracht en magnetisch velden van de aarde en ons zonnestelsel.  

 

Dat we deze veranderingen als mensheid overleven staat al vast. Maar wanneer we exact in 

deze moeilijke jaren voor de natuur er als mensheid ook nog eens onderbewust, economisch, 

militair en gezondheids technisch een puinhoop van maken, dan komt de klap twee keer zo 

hard aan. De enige hoop die wij hebben is, dat door al deze veranderingen in de kosmos de as 

c.q. de polen van de aarde niet te snel zal verschuiven zoals dit rond 12.000 vC (Atlantis) en 

70.000 vC (Lemuria) al eens gebeurt is. Het is immers vrij onplezierig wanneer je het ene jaar 

in het koele Europa en een paar jaar later in hartje Afrika woont, zonder ook maar verhuisd te 

zijn. Nee, als u niet van bewustzijn veranderd, dan doet de wereld om u heen dit wil.  

 

Deze onvermijdelijke aanpassingsproblemen, waar onze aarde de komende jaren mee te 

maken krijgt, moet een reden te meer zijn om de huidige financiële en millennium problemen 

vandaag met de grootst mogelijke voortvarendheid aan te pakken. Of denkt u nog steeds dat 

de bomen in het oneindige zullen blijven doorgroeien?      

 

5.5 CONCLUSIE  

 

Zoals we hierboven al gezien hebben zal De Nieuwe Wereld op een 7-tal pijlers gebaseerd 

worden. Zonder deze 7 pijlers is geen enkele wereldwijde vernieuwing in maar tien jaar tot 

stand te brengen en zullen we voor de zoveelste keer in herhaling vallen. Bij deze 

vernieuwing staat de mensheid centraal omdat zij als geheel naar een evenwichtiger  

bewustzijns nivo kan infolueren. Een bewustzijns nivo waar onwetendheid en de daaruit 

resulterende illusies en ellende als sneeuw voor de zon zullen wegsmelten.  

 

Gesprekken over arbeidstijdverkorting, loonsverhoging, betere sociale voorzieningen etc. 

zitten er na 2002 niet meer in. We zullen al ons geld hard nodig hebben om de economische 
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en Millennium Crisis Pyramide problemen te beteugelen en onze voorbereidingen te treffen 

voor het natuurgeweld dat komen gaat. Waarom bewustzijnsverandering nog steeds niet 

bovenaan de agenda staan in een land is ons een raadsel. Alleen door nu ons bewustzijn te 

veranderen is een wereldwijde crisis immers te voorkomen en zal alles met een sisser aflopen.  

 

Natuurlijk zit er ook een positieve kant aan deze 10 moeilijke jaren. Aangezien alle negatieve 

(macht)structuren de komende jaren zullen verdwijnen, zal de progressieve evolutie ofwel 

infolutie van de mens in een zeer hoog tempo toenemen. Waar we in een ingeslapen 

maatschappij 100 jaar voor nodig hebben, zal nu qua groei in nog geen 10 jaar gerealiseerd 

worden. Bij het verdwijnen van de zekerheden verdwijnt immers ook het vertrouwen in de 

onderbewuste gevestigde orde en vieren bewust ondernemerschap, creativiteit en innovatie 

hoogtijdagen.  

 

Wat in 1998 nog als science fiction te boek staat zal 10 jaar later tot de gewoonste zaak van de 

wereld gaan behoren. Alleen de vorm waarin dit uiteindelijk zal uitkristalliseren, zal zelfs Star 

Trek fans behoorlijk verbazen. De overige hoofdstukken in dit boek kunnen een sleutelrol in 

deze bewustzijnsverandering spelen omdat de informatie gebaseerd is op oneindige 

wetmatigheden die al bekend zijn zolang de mens in dit Universum vertoeft.  

 

Zij die zich flexibel opstellen in de komende jaren en tijdig van bewustzijn veranderen zullen 

er  beter, gezonder en innerlijk rijker uitkomen en de eerste vertegenwoordigers zijn van De 

Nieuwe Wereld. Zij die star blijven steken in de oude structuren, zullen de moeilijkste periode 

in hun leven meemaken.      

 

 

 

ZULLEN WE OOK DIT KEER WEER ONBEWUST IN HERHALING VALLEN OF 

BEWUST VOOR HET LEVEN KIEZEN  
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6.  JUNI-AUGUSTUS 1998: DE GROTE OMWENTELING IN NATUUR EN 

KOSMOS  

 

6.1 WELKOM 

 

Allereerst willen wij u welkom heten bij het eerste hoofdstuk dat u meeneemt naar het 

volgende Millennium.  Aangezien ieder mens uiteindelijk zelf bepaalt hoe zijn of haar 

toekomst eruit ziet, ziet ons collectieve eenheidsbewustzijn het als taak om u zo breed 

mogelijk te informeren. Dit houdt in dat in ieder hierop volgend hoofdstuk niet alleen 

aandacht geschonken wordt aan de economische en computer gerelateerde gevolgen van de 

millennium wisseling maar dat ook de geologische, kosmologische, militaire, politieke, 

sociale, geestelijke, gezondheids en bewustzijns aspecten de revue zullen passeren. Het is 

immers onmogelijk om een gefundeerde beslissing over de toekomst van u en uw kinderen te 

nemen als u niet beschikt over een totaalbeeld. Uit de stroom van informatie die ons dagelijks 

per telefoon, fax, internet en uninet bereikt, kiest het collectieve eenheidsbewustzijn op basis 

van een tijd gerelateerde prioriteits volgorde die zaken uit die voor u van wezenlijk belang 

kunnen zijn. Het kan dus voorkomen dat een geheel hoofdstuk maar aan een onderwerp 

gewijd is omdat u voor een belangrijke beslissing staat op dit gebied. De beslissing om 

wederom in herhaling te vallen of progressief te evolueren. 

 

6.1.1 VRAGEN EN ANTWOORDEN 

 

Heeft u vragen over bepaalde onderwerpen dan kunt u die alleen via Internet E-mail en 

UniNet stellen. Hierna zal het collectieve eenheidsbewustzijn ervoor zorgen dat vragen die 

veelvuldig gesteld worden en een hoge prioriteit in het wereldgebeuren hebben in een van de 

volgende  hoofdstukken behandeld  worden. Door de stortvloed van vragen zijn wij anders 

dan de afgelopen drie jaar niet meer in staat om alle vragen individueel te beantwoord en/of 

om consulten c.q. presentaties te geven. 

 

De bandbreedte energie en investeringen die het vandaag kost om u iedere keer weer opnieuw 

te voorzien van de laatste informatie is al fenomenaal te noemen. Dit was trouwens  een van 

de belangrijkste redenen om dit boek te pucliceren. Alleen op deze manier is het mogelijk in 

korte tijd meer mensen te bereiken.  

 

Dat dit nodig is mag wel blijken uit de informatie die wij in deel 1 van De Grote Bewustzijns 

Verandering genaamd De Nieuwe Gezondheidsleer al verstrekt hebben. Wij hopen op uw 

begrip zodat zowel u als uw medemensen tegelijkertijd de kans krijgen om aktie te 

ondernemen op basis van deze informatie. Hierdoor wordt onnodige paniek en veel ellende 

voorkomen. Want alleen zij die deze informatie lezen en ook daadwerkelijk doen zullen in 

staat zijn de volgende 10 jaar met minimale kleerscheuren door te komen. Aan degenen die 

deze geschriften alleen maar zien als spannende c.q. Science Fiction sensatie lectuur waar ze 

niets mee doen, vragen wij het boek door te geven aan iemand die wel bereid is de volle  

verantwoordelijkheid voor het eigen leven weer ter hand te nemen.   

 

6.1.2 VOOR WIE IS DEZE INFORMATIE BEDOELD 
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Tot slot willen wij een waarschuwing doen uitgaan. Zij die deze informatie willen gaan 

gebruiken om ten koste van andere mensen geld te verdienen en/of op een andere manier 

negatief willen gebruiken, zullen hier maar voor zeer korte duur de vruchten van plukken. 

Deze informatie is alleen bedoelt voor u en uw familieleden, buren en vrienden. De neiging 

van de mens om al hamsterend een slaatje te slaan uit de andere niet of minder geïnformeerde 

medemens, zal ten alle tijden voorkomen dienen te worden omdat het alleen maar tot nog 

meer onderbewustzijn zal lijden. Verzamel en doe alleen datgene wat voor u en uw omgeving 

noodzakelijk is.  

 

Wel kunt u aan iedereen die dat wil geheel gratis een copie geven van deze geschriften. Het 

enige dat wij hiervoor in ruil vragen is dat u geen letter zult veranderen aan de werken die u 

doorgeeft. Probeer mensen echter niet te overtuigen van het nut van deze informatie. Dit is ten 

eerst zonde van uw energie maar beperkt ook de beslissingsvrijheid van de individuele mens. 

Geef een of meer van De Grote Bewustzijns Veranderings boeken alleen door met de 

opmerking:” Jan dit is misschien wel interessant voor jou. Lees het eens.” 

 

6.2 WHEN NATURE CALLS   

 

Toen het collectieve eenheidsbewustzijn begin 1997 met het verzamelen van de informatie 

voor dit boek begonnen hebben zij zich vooral geconcentreerd op de financiële en computer 

technische kant van de komende Millennium crisis. Een uitstekende manier om te beginnen 

aangezien iedereen geïnteresseerd is in geld, beurs, Internet en automatiserings vraagstukken. 

Net voordat we echter met het eerste hoofdstuk naar de drukker zouden gaan bereikte ons zeer 

verontrustende berichten inzake de natuur. Met de natuur bedoelen wij in dit geval 

aardbevingen, orkanen, overstromingen en extreme weersomstandigheden.  

 

Door de urgentie van deze berichten en de kwaliteit van de bronnen zoals de NASA, JPL, 

SCSP, National Science Foundation, U.S. Department of Energy, Air Force Office of 

Scientific Research, SOHO satelliet, sterrenkundige laboratoria en vele meteorologische 

weerstations, hebben wij besloten om ons in dit hoofdstuk geheel te wijden aan deze 

verschijnselen en de betekenis die zij hebben in het wereldgebeuren. Het was simpel een 

kwestie van prioriteiten stellen. Adviezen over geld en aandelen hebben immers geen enkele 

zin wanneer de beurs zelf onder water staat of door een aardbeving van de aardbodem is 

verdwenen.  

 

Welke berichten hebben ons inzake deze natuurverschijnselen zo verontrust: 

 

1. Extreem hoge activiteit van bijna alle tectonische platen en daartussen liggende 

breuklijnen in de "Ring of Fire". Dit is het gebied rond de Pacifische Oceaan waaraan 

o.a. Japan, Amerika (Californië) etc. liggen. Er worden op dit moment bijna dagelijks 

aardschokken van 3.0 en hoger op de schaal van Rigter gemeten in heel Californië en 

Japan. Een van de beste indicatoren van vulkanische activiteit in Californië is altijd de 

temperatuur van het water in de Mammoth Lakes geweest. De temperatuur van deze 

meren stijgt op het ogenblik gestaag. Statistisch betekent  dit dat er een zeer grote kans 

bestaat dat Californië in het begin van het volgende Millennium een grote aardbeving 

te wachten staat.  

2. Dichter bij huis worden door de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) en 

collega’s verhoogde activiteiten gemeten op het Noodzee Plat. Zoals u weet worden 

zowel door Engeland, Noorwegen, Denemarken en Nederland jaarlijks kollosale 
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hoeveelheden aardolie en aardgas onder dit plateau vandaan gepompt. Het opvullen 

van de gaten met zeewater of andere vloeistoffen is niet meer in staat door de 

komende veranderingen de stabiliteit van deze regio in de komende jaren te 

garanderen. Wij roepen de NAM dan ook op in navolging van haar seismische 

collega's in Californië om alle schokken publiekelijk vrij te geven in een 

toonaangevende krant, Internet en/of het TV journaal.    

3. In Italië begint de Etna ook steeds vreemdere kuren te vertonen. Zoals u weet loopt er 

dwars door het Middellandse zeegebied van Gibraltar, Italië, Kreta tot diep in het 

Midden Oosten, India en China een breukvlak waar een aantal tectonische platen tegen 

elkaar botsen. Vooral de koppeling van de Middellandse Zee breukvlakken met die 

van het Midden Oosten is zeer belangrijk aangezien de winning van aardolie en 

aardgas daar zeer extreem is geweest in de afgelopen 100 jaar. Net zoals het Noordzee 

Plat zijn grote landmassa's in het Midden Oosten volledig ondermijnd.  

4. Verder zijn er wereldwijd sinds juli 1998 verhoogde activiteiten en uitbarstingen over 

de gehele wereld gemeten.  Popocatepetl in Mexico, Mount St. Helens in Amerika, De 

Merapi in Indonesië, diverse aardschokken in Japan, West Wyoming, de Long Island-

New York City-Gold Coast gebieden en langs de lijn tussen de Great Salt Lake in 

Utah en Bakersfield in Californië zijn maar enige voorbeelden van het grote aantal 

hoog actieve vulkanische gebieden van dit moment. 

5. Een van de meest gevaarlijke bijwerkingen van aardbevingen en vulkaanuitbarstingen 

is het ontstaan van vloedgolven. Op 18 juli 1998 vielen er weer duizenden doden in 

Nieuw-Guinea toen een vloedgolf van tien meter hoogte de kust van Aitape en Wewak 

trof om 11.00 Nederlandse tijd. Buiten het feit dat deze mensen niet op tijd 

gewaarschuwd waren, lag er tussen de aardschokken en het vernietigende werk van de 

vloedgolf maar een paar minuten. Tijd om je spullen te pakken heb je dus niet in dit 

soort situaties. Dit is trouwens een wijze les voor hen die rond de Noordzee wonen. 

WANNEER NEDERLAND, ENGELAND, BELGIË, FRANKRIJK  EN  

SCANDINAVIË  NIET BESCHIKKEN  OVER  EEN  EARLY  WARNING  

SYSTEM,  DAN  HEEFT  DE  BEVOLKING  GEEN  TIJD  MEER  OM  

ZICHZELF  TE  REDDEN! Nieuw-Guinea ligt anders dan Nederland en vele andere 

Noordzee landen ver boven NAP. Dit is van groot belang om de gevolgen van een 

vloedgolf in te schatten (zie ook watersnoodramp 1953 in Zeeland). De vloedgolf in 

Nieuw-Guinea stroomde, nadat zij haar vernietigende werk had gedaan gewoon weer 

terug in zee. In Nederland, dat voor een groot gedeelte onder NAP ligt, blijft het water, 

net als in een badkuip, voor lange tijd staan hetgeen voor vele extra problemen zal 

zorgen. Onze pompen en gemalen kunnen dit werk gewoon niet aan omdat alle dijken 

en Deltawerken maar op een strategie gebaseerd zijn en dat is het water buiten onze 

grenzen houden. Wanneer het water echter het land al binnengestroomd is zullen wij 

grote moeite hebben om dit in korte tijd weer terug te pompen naar de zee. Dan 

noemen wij nog niet eens het Millennium software en EMP problemen waardoor het 

mogelijk is dat onze pompen gewoon niet meer (optimaal) werken.   

6. De aardbevingen in Afganistan die een direct gevolg waren van de kernproeven in 

Pakistan. Dit soort eenmalige kernproeven zijn nog gevaarlijker dan de exploitatie van 

olie en gas in de afgelopen 100 jaar. Zij kunnen een zeer groot schok effect teweeg 

brengen die net de druppel kan zijn die de vulkanische of breuklijn emmer in een 

bepaalde regio doet overlopen. Kernproeven moeten dan ook wereldwijd voor eens en 

voor altijd verboden worden. Op deze manier blaas je gewoon je eigen land op met de 

bevolking erbij.   

7. Tevens is het weer wereldwijd van streek. Van een record hittegolf in Texas (de ergste 

sinds de vijftiger jaren) tot zeer natte en winderige juni en juli maanden in Nederland. 
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Het lijkt wel alsof alle seizoenen door elkaar gegooid worden. Het ene land heeft bijna 

geen winter meer terwijl andere landen opeens ondergesneeuwd worden. In Amerika 

worden op sommige dagen meer dan 20 tornado's in nog geen 24 uur gesignaleerd 

hetgeen nog nooit is voorgekomen. Ons weerbeeld is niet tijdelijk maar permanent aan 

het veranderen. Veel mensen geven de El Nino hiervan de schuld. Normaal waait er 

namelijk een oostelijke passaatwind over de Grote Oceaan. Bij een El Nino verschuift 

deze als westenwind over de evenaar. Het gevolg is dat water van rond de 30 graden 

Celsius uit de zeeën rondom Indonesië naar Zuid-Amerika gestuwd worden. De 

verplaatsing van deze warme golfstroom beïnvloedt het verloop van de "straalstroom" 

in de hogere luchtlagen. Dit geeft over het algemeen beperkte verstoringen in het 

neerslagpatroon. Richting Afrika en Europa wordt het natter terwijl het in Noord en 

Zuid Amerika droger wordt. Niets bijzonders dus want de El Nino is een oude 

bekende van onze weermannen. De heftigheid van de laatste El Nino in het najaar van 

1997 was echter anders. Bijna heel Indonesië stond in brand en men had weken lang 

last van een dikke laag verstikkende smog. Dit kwam door het feit dat deze laatste El 

Nino versterkt werd door de toenemende zonneactiviteit (EMP) en vulkanische 

uitbarstingen. Het gevolg van deze extra verhitting van maar een paar graden is dat het 

zeewater warmer werd dan bij een normale El Nino met alle desastreuze gevolgen van 

dien. Aangezien de activiteiten van de zon en aarde ook vandaag nog steeds sterker 

worden zullen ook de El Nino's in de komende jaren in hevigheid toenemen en ons 

weerspatroon voorgoed veranderen. Deze temperatuurstijging van de aarde zal dus 

kolossale gevolgen hebben voor het klimaat waar dan ook ter wereld. 

   

6.3 DE GROTE OMWENTELING IN DE NATUUR EN KOSMOS 

 

Waar komen al deze bovenstaande extreme veranderingen vandaan, zult u zich afvragen. 

Uniek in de historie van de mensheid vinden er op dit moment tegelijkertijd een groot aantal 

veranderingen plaats in de kosmos. Welke zijn dit: 

 

1. Extreem hoge (EMP) zonneactiviteit 

2. Verandering in het aardmachnetisch veld 

3. Verschuiving van de polariteit van onderbewustzijn naar hogerbewustzijn. 

4. De aankomende conjunctie van planeten in ons zonnestelsel 

5. Het betreden van ons zonnestelsel van een nieuw frequentie gebied in de kosmos. 

6. De komst van een tweede (innerlijke) ster in ons zonnestelsel. 

 

Ons zonnestelsel draait - net zoals de aarde - om een centrale zon in onze melkweg. De 

omlooptijd ofwel een cyclus van ons zonnestelsel bedraagt ongeveer 26.000 jaar. De 

omlooptijd van de aarde om de zon is zoals u weet 1 jaar ofwel 365 dagen. Net als op aarde 

kent dus ook ons zonnestelsel seizoenen, alleen duren deze wat langer dan wij als 

aardbewoners gewend zijn. U moet zich voorstellen dat we op het punt staan de lente van ons 

zonnestelsel te verruilen voor de zomer. Deze zomer zal door de elliptische baan van ons 

zonnestelsel ongeveer 1000 jaar duren. Hierna komen weer de herfst en winter die ongeveer 

10.000 (ijstijden) zal duren welke weer opgevolgd zal worden door de lente van 2000 jaar. 

Anders dan onze 4 seizoenen per jaar gaat het bij ons zonnestelsel door haar aparte baan om  

2 X 4 seizoenen. Net zomin we uiterlijk wat aan de seizoenen van de aarde kunnen doen is dit 

ook niet mogelijk voor de seizoenen van ons zonnestelsel. Het enige dat ons als mensheid te 

doen staat is ons voorbereiden op hetgeen komen gaat of van bewustzijn veranderen. Door 

deze overgang van de lente naar de zomer zullen naast de verhoging van de frequentie van 
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ons zonnestelsel ook de electromagnetische velden en polariteit in ons zonnestelsel opnieuw 

geordend worden. Er wordt als het ware een nieuw electromagnetisch veld c.q. paraplu 

opgebouwd die ons zonnestelsel moet beschermen tegen oververhitting en nieuwe vormen 

van zwaartekracht, straling c.q. frequenties.  

 

U zal dan ook o.a. de Ozon laag en andere lagen in de stratosfeer danig zien veranderen in de 

komende tien jaar. Het zijn dus niet alleen de spuitbussen en de uitstoot van de industrie die 

de Ozon laag aantasten. Deze nemen maar een heel klein deel van de aantasting voor haar 

rekening. Heel langzaam zien we ook de frequnetie van de aarde omhoog gaan en 

electromagnetische polen zwakker worden van de zon, aarde en de overige planeten in ons 

zonnestelsel. Dit zijn de eerste voortekenen van een wisseling of verschuiving van de derde 

naar de vierde dimensie ofwel bandbreedte waar we vandaag en morgen in kunnen leven. Dit 

gaat niet geleidelijk maar door menselijk ingrijpen meestal met horten en stoten waardoor de 

aardkorst nogmaals op de proef wordt gesteld. Het zou ons dan ook niets verbazen dat in het 

komende Millennium andere planeten in ons zonnestelsel weer leefbaar worden of wij door 

onze frequentie verhoging opeens op een voor ons nu nog onbewoonbare planeet kunnen gaan 

leven.  

 

De huidige generatie mensen komt dus in de meest turbulente overgangsfase van de natuur 

terecht die rond de tien jaar zal duren voordat er pas weer langzamerhand een stabilisatie gaat 

optreden. Zoals u in het hoofdstuk De Nieuwe Wereld kunt lezen komt hier ook nog eens de 

conjunctie (op een lijn staan) van de planeten in ons zonnestelsel bij. Let vooral op de stand 

van Mars en Uranus in de komende maanden. Naast het touwtrekken tussen de planeten om 

een nieuwe plaats te krijgen in ons zonnestelsel c.q. melkweg moeten we ook nog eens 

rekening houden met de zwaartekracht en aantrekkingskracht van onze planeten onderling en 

de verschuiving van de individuele polen. Een behoorlijk stuk interdimensionale en planetaire 

touwtrekkerij dat niet zonder gevolgen zal blijven voor onze aarde. De hieruit resulterende 

verhoogde vulkanische activiteit zorgt naast de toenemende activiteit van onze zon (de 

röntgen en EMP straling die onze zon op dit moment uitzendt zijn nog nooit zo hoog geweest) 

voor een steeds heter wordende aarde waardoor de breuklijnen gaan opspelen en het weer 

volledig van slag raakt. Tellen wij hierbij ook nog de komst van de innerlijke komeet, die 

volgens de NASA de intensiteit zal kennen van een kleine maar zeer hoog frequente 2e zon 

voor de duur van 1000 jaar in ons zonnestelsel, dan kunt u uw borst wel nat maken in de 

komende 10 jaar. De huidige orkanen, aardbevingen, bosbranden en aardbevingen zijn alleen 

maar de rustige voorbodes van de zware klappen of rustige overgang die komen gaan.Vooral 

vanaf juli 1998 zal de wereld geologisch en meteorologisch behoorlijk op zijn kop gezet 

worden. Om een indicatie te krijgen over hoe de aarde en specifiek uw land er in het volgende 

Millennium uit zal zien hoeft u alleen maar een Atlas te pakken en te kijken naar de kaarten 

van hoe de Aarde er 1000, 3000, 12.000, 26.000 en 70.000 jaar geleden uitzag.     

 

6.3.1 DE GEVOLGEN VOOR DE MENSHEID EN SPECIFIEK EUROPA 

 

Wat zijn de gevolgen voor u als lezer van dit boek. Het mag duidelijk zijn dat er  behoorlijk 

aan de aarde getrokken zal worden tijdens de overgang van de lente naar de zomer in ons 

zonnestelsel. Gebieden die tot nu toe vrij stabiel waren en door mensen handen schijnbaar 

onder controle werden gehouden zullen van zich laten horen. Als wij de komende jaren niet 

van bewustzijn veranderen zien wij dan ook grote problemen voor het Noordzee Plat en de 

breuklijn door de Middellandse Zee. Door alle veranderingen zal dit plateau onstabiel raken 

en kunnen inzakken. Het mag duidelijk zijn dat wanneer het Noordzee Plat inzakt dit tot 
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gevolg zal hebben dat er snel na elkaar een gigantisch eb en vloed zal onstaan waarbij de 

vloed "Als Een Dief In de Nacht" de grootste problemen zal veroorzaken omdat onze dijken 

in het geheel niet zijn berekend op golven die maar eens in de paar duizend jaar voorkomen. 

Een goed voorbeeld wat iedereen wel kent is de oversteek van Mozes door de Rode Zee. Dit 

gebeurde ook tijdens de overgang van ons zonnestelsel van de winter naar de lente. Onze 

huidige dijken en Deltaplannen zijn dus in het geheel niet berekend op deze stortvloed van 

water die vooral bij de vernauwingen zoals Het Nauw van Calais en Helgoland tot 

ongelofelijke hoogte kunnen stijgen. Deze stijging heeft vooral te maken met de ondiepte van 

de Noordzee en de vernauwingen op deze plaatsen. En in dit scenario praten wij nog niet eens 

over de mogelijkheid van verzakking door menselijk maar zeg maar liever militair ingrijpen 

rond Londen. 

 

We weten allemaal dat vloedgolven zoals in Japan en Nieuw Guinea pas hun volle hoogte 

bereiken wanneer de watermassa's uit de diepte van de oceanen worden opgestuwd door de 

hogere gronden of plateaus zoals we in de Noordzee hebben. Om deze reden is het ook zo 

belangrijk dat ieder land om de Noorzee een "Early Warning System" bouwt zoals de 

Amerikanen dit al jaren in Californië hebben. Dit waarschuwingssysteem is trouwens allang 

in gebruik bij de aardoliemaatschappijen die de Noordzee exploiteren. De NAM als 

overheidsbedrijf is verplicht seismische informatie aan zowel de overheid als het publiek ter 

beschikking te stellen. Vooral de seismische gegevens van de Ekofisk, Valdemar, Britannia, 

Beryl, Statford, Troll, Leman, Placis en Slochteren olie en gasvelden zijn van levensbelang. 

Zodra het dreigt fout te lopen zou er een (tijdelijk) evacuatie plan uitgevoerd dienen te voeren 

om de bevolking boven Nieuw Amsterdam Peil (NAP) te brengen. Tevens zullen alle aardolie 

maatschappijen direct moeten stoppen met alle exploitatie. De veilige grens zal door 

wetenschappers vastgesteld dienen te worden maar globaal kan de lijn Lille, Brussel, Tilburg, 

Amersfoort, Hoogeveen, Assen aangehouden worden waarbij een scherpe draai naar het 

oosten gemaakt wordt. Dit komt door het Slochteren veld in Groningen, dat onderdeel vormt 

van het Noordzee Plat en ook een zeer onstabiele regio zal vormen bij de wisseling der 

seizoenen.  

 

Moet iedereen die nu rond de Noordzee woont zijn koffers alvast maar gaan pakken? 

Wanneer we in de komende jaren van bewustzijn veranderen zal er niets gebeuren. Dus de 

vraag blijft wederom of wij in herhaling vallen of dit keer veranderen. Het is immers helemaal 

niet nodig om de ondergang van Lemuria en Atlantis nog een keer mee te maken. We moeten 

echter wel de seismologische signalen van de rest van de wereld goed in de gaten houden. De 

kans dat Californië, New York en Japan de eerste klappen krijgen te verwerken is zeer groot. 

En met klappen bedoelen we niet alleen aardbevingen van 7.0 of meer van de schaal van 

Rigter maar het verdwijnen van hele stukken land in zee. Voor de kust van Japan drukt de 

Pacifische plaat met steeds grotere kracht tegen de Filipijnse en Euraziatische plaat,  welke 

weer via de Kurilen en Kamtsjatkatrog verbonden zijn met de breuklijn die langs Alaska via 

de Amerikaanse kuststaten naar het meest zuidelijke puntje van Zuid Amerika loopt.  

 

Zodra deze voorspellingen (zeg liever kosmische herhaling der seizoenen) uitkomen wordt het 

tijd om de evacuatie c.q. rampen plannen in Nederland, België, Frankrijk, Engeland en geheel 

Scandinavië uit de kast te halen en uit te voeren. Bewustzijnsverandering is echter veel 

goedkoper en effectiever. Het is maar dat u het weet beste Minister van Bewustzijns zaken. 

 

6.3.2 HET MIDDELLANDSE ZEE GEBIED 
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Dwars door het Middellandse Zee gebied vanaf Gibraltar loopt een gigantische breuklijn 

richting Italië, Griekenland, Turkije, Het Midden Oosten naar het noorden van India en het 

zuiden van China.  Diep onder de aardkorst (30+ km) zijn de water en lava-massa's onder de 

Middellandse Zee breuklijnen via onderaardse water en lavastromen verbonden met de andere 

continenten en breuklijnen op aarde. Voor iedere seismoloog is het dan ook de gewoonste 

zaak van de wereld te constateren dat aan de ene kant van de wereld een stuk land verdwijnt 

om aan de andere kant van de aarde met enige vertraging (stroomsnelheid van het water en de 

lava en schokgolven) weer naar boven te komen.  

 

Het zou ons dan ook niet verbazen dat een aardbeving in Californië of het Caraïbisch gebied  

gevolgen heeft in Europa. De meeste van dit soort veranderingen zien we niet eens omdat het 

merendeel zich diep in onze oceanen afspeelt aangezien daar de grootste vulkanen en door de 

mens veroorzaakte breuklijnen liggen. We zullen in de komende 1000 jaar niet raar op moeten 

kijken dat een gedeelte van de mensheid uitwijkt naar de planeet Mars, 4
e
 dimensie of zijn 

lichamelijke bandbreedte frequentie verhoogt  om zich aan te passen aan deze veranderende 

omstandigheden. De eeuwige zoektocht naar evenwicht in zowel de natuur als mens zal de 

drijfveer vormen van de aanpassingen waarvoor onze Aarde en de mens zullen staan om onze 

gezondheid en welvaren te blijven garanderen.  

 

6.4 HET FUNDAMENT VAN EEN LEVENS STRATEGIE 

 

Op basis van het bovenstaande relaas, welke u bij iedere kosmoloog, seismoloog en 

meteoroloog kunt verifiëren, is het verstandig een levens-strategie inzake geld, gezondheid, 

computers, bewustzijn en huis & haard, op te bouwen. Iedereen wil toch altijd eerst zijn 

schaapjes letterlijk op het droge hebben voordat hij in alle rust kan rentenieren om zich aan 

belangrijkere ofwel innerlijke zaken des levens te wijden.  

 

Hier komt nog bij dat veel beleggingen direct verbonden zijn met de natuur. We praten hierbij 

niet alleen over de graan en aardappeloogsten maar ook de gevolgen die schaarste kan hebben 

op valuta's, goud, zilver en olie. In het volgende hoofdstuk zult u een aantal spectaculaire  

prognoses tegenkomen over de materiele en geestelijke kant van de wereld.   

 

6.5 OVER VOORSPELLINGEN, WILSVRIJHEID, ONWETENDHEID EN INFO 

 

In “De Grote Bewustzijnsverandering” boeken houden wij ons niet bezig met voorspellingen 

maar baseren wij ons op interdimensionale wetenschappelijke informatie en feiten uit het 

verleden die zo mogelijk geëxtrapoleerd worden met een zo groot mogelijke mate van 

zekerheid. Herhaling van gedrag is immers heel eenvoudig te voorspellen terwijl mensen die 

van bewustzijn veranderen onvoorspelbaar worden. Dit onvoorspelbare wordt ook wel de 

dynamiek van het steeds vernieuwende progressieve leven genoemd. Iets wat zich dus keer op 

keer herhaalt heeft niets met voorspellen maar met een grote mate van zekerheid te maken. 

Alleen zij die nog niet van bewustzijn zijn veranderd denken nog dat het morgen weer een 

nieuwe dag is, terwijl het in werkelijkheid alleen maar een herhaling van gisteren is. Pas 

wanneer we stoppen met herhalen kan men pas weer spreken over voorspellen. Wonderen 

gaan de wereld uit naar de mate van bewustzijnsverandering in de mens. Werd de komst van 

een komeet in de middeleeuwen nog gezien als een wonder, tegenwoordig weten wij dat deze 

door haar baan de Aarde op vaste tijden passeert. We zullen echter nog heel veel over ons 

interdimensionale zelf moeten leren voordat wij tot het ware inzicht komen in onszelf.   
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Aangezien onze kosmologen tegenwoordig ook een uitstekend beeld hebben van het uiterlijke 

sterrenstelsel en haar positie in de melkweg c.q. kosmos, zijn de seizoenen van ons 

sterrenstelsel en zelfs de melkweg geen wonderen meer maar variabelen in een wiskundige 

formule waarbij de stand der planeten met een grote mate van zekerheid niet voorspeld, maar 

koel berekend kan worden. Hoe meer wij de kosmos en de natuur ook innerlijk zullen 

doorgronden hoe meer profeten hun plaats zullen moeten afstaan aan 4D+ natuurkundigen, 

sterrenkundigen, biologen, scheikundigen etc. die zogenaamde voorspellingen 

wetenschappelijk kunnen onderbouwen. Aangezien wij ons vandaag als mensheid in het 

tijdperk van de grote ontdekkingen en ontrafeling van het ontstaan van de kosmos bevinden, 

zal het, denken wij, niet langer dan 1000 jaar duren voordat wij de bandbreedte grens tussen 

lichaam en ziel ook massaal met de nieuwe innerlijke wetenschap zullen slechten. 

 

Voorspellingen zijn dus alleen voor de onwetende, terwijl 4D+ wetenschappelijke informatie 

de mensheid de mogelijkheid geeft gefundeerd in de toekomst te kijken omdat de meeste 

zaken zich cyclisch herhalen. Alles is gebaseerd op evenwicht, cycli en polariteit ofwel 

onevenwichtige herhaling zoals u in De Nieuwe Gezondheidsleer heeft kunnen lezen. Op 

basis van deze oerwetenschap zijn steeds meer verschijnselen te weerleggen. Zo ook de 

ijstijden, geologische veranderingen op onze planeet en de ontwikkeling van de mens in haar 

streven naar een hoger- en eenheidsbewustzijn ofwel bandbreedte gebied. 

 

Naast deze wetmatigheden inzake evenwicht, cycli en polariteit bestaat er echter altijd een 

onzekere variabel in elke door de mens bedachte formule en dat is de vrijheid van de wil 

ofwel keuzevrijheid. Dit kunnen wij duidelijk maken aan de hand van een voorbeeld. 

Wanneer uw klok op zes uur staat weten wij dat hij over zes uur op twaalf zal staan. Besluiten 

wij echter de klok om 6 uur stil te zetten dan hebben wij dus de toekomst van deze klok 

beïnvloed. Vooral in de afgelopen 100 jaar is de mensheid steeds meer in staat gebleken 

processen, die vroeger als wonderen of als wetmatigheden vast stonden, door hun wil, keuze 

en vernieuwde kennis c.q. informatie te beïnvloeden. 

 

Het klinkt misschien als Science Fiction maar eens zal de mens in staat zijn de seizoenen van 

ons sterrenstelsel aan te passen aan de behoefte van een bepaald moment wanneer er 

verhoogde zonneactiviteit, aardbevingen, vloedgolven en polariteitswisselingen gewenst zijn. 

Besef goed dat een vliegtuig nog geen tweehonderd jaar geleden iets bovennatuurlijks had, 

terwijl vandaag hele volksstammen naar de Costa del Sol gaan met het vliegtuig. Hoewel de 

wonderen de wereld nog niet uit zijn zal het aantal wonderen met de jaren steeds meer dalen 

omdat ze uiteindelijk allemaal door de nieuwe wetenschap 4D+ innerlijk verklaard kunnen 

worden.  

 

De wetenschap van de komende 1000 jaar zal vooral een kwantum leap doormaken omdat zij 

zich zal gaan bezighouden met Uni-resonantie en gepolariseerde bandbreedte fusie 

technologie en de daaruit resulterende bandbreedte migratie. Communicatie en vervoer zullen 

over een paar honderd jaar niets meer te maken hebben met telefoon, satellieten, kabels, 

auto's, vliegtuigen etc. De mogelijkheid om de kosmos, sterrenstelsel en aarde te beïnvloeden 

zal vooral afhangen van de bandbreedte c.q. frequentie  die de mensheid in het komende 

Millennium zal bereiken. Vandaag beperken wij ons echter bij onze prognoses simpelweg op 

de informatie die wij van onze experts ter beschikking krijgen. Deze informatie is zonder 

meer uitmuntend te noemen als we dit vergelijken met de informatie waar de meeste mensen 

en 3D wetenschappers het vandaag mee moeten doen om hun toekomst te bepalen.  
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De hieronder onderstaande Micro Millennium kalenders zijn echter voorbeelden om een 

rampen c.q. evacuatieplan op te baseren wanneer wij niet van bewustzijn veranderen en dus 

niet een exacte voorspellingen van de toekomst. Deze kalenders zijn willekeurig door het 

collectieve eenheidsbewustzijn samengesteld op basis van informatie die de afgelopen jaren is 

binnengekomen. Dit voorbeeld scenario zal dan ook in de volgende hoofdstukken alleen maar 

gebruikt worden om een structureel leven en wederopbouw plan op te stellen voor de diverse 

aandachtsgebieden zoals De Innerlijke Beurs, De Innerlijke Millennium Bug, De Innerlijke 

Overheid, De Innerlijke Banken, Het Innerlijke Bedrijfsleven, De Innerlijke Burgers, De 

Innerlijke Natuur en De Innerlijke Wereld. Natuurlijk kunt u dit scenario ook gebruiken als 

we weer in herhaling dreigen te vallen.   

 

Wanneer  u de stappen nauwgezet volgt bent u in ieder geval tijdig voorbereid. Wanneer dit 

massaal c.q. collectief gebeurt en dat is te hopen voor de gehele mensheid, kunnen bepaalde 

rampen beperkt, uitgesteld of in het geheel voorkomen worden (computer, financieel en 

natuur). Dit vereist wel een ingreep op minimaal nationaal en liefst internationaal bewustzijns 

niveau door de Ministers van Bewustzijn van de desbetreffende landen. De eeuwige vraag is 

dus weer of we met Chaimberlains of Churchills in een land te maken hebben. De 

Chaimberlains zullen het land voor de zoveelste maal ten gronde richten, terwijl de Churchills 

in staat zijn de aankomende veranderingen het hoofd te bieden en er als natie en mens beter 

uit te komen.          

   

6.5.1 DE MILLENNIUM KALENDERS 

 

In de komende maanden zullen wij u zowel de super macro, macro, micro en super micro 

Millennium kalenders presenteren. Voor het begrip en om u voldoende tijd te geven voor 

hetgeen in de komende 10 jaar kan gebeuren als u niet van bewustzijn veranderd zullen wij 

ons in dit hoofdstuk beperken tot de macro en micro Millennium kalenders: 

 

A. De macro kalender schets u de logische en wetenschappelijk onderbouwde grenzen die 

de kosmos gesteld heeft aan de ontwikkelingsgeschiedenis van de mens.  

B. De micro kalender geeft de belangrijkste beslismomenten aan op lichamelijk c.q. 

materieel, geestelijk en universeel nivo. De micro kalender kan in vijf golfbewegingen 

verdeeld worden: De economische golf, De Oorlogs golf, De Natuur Golf, De Nieuwe 

Pest Golf en De Verlichtings ofwel bandbreedte migratie ofwel 

bewustzijnsveranderings golf.  

 

De beslissing om wat met deze voorinformatie te doen is echter aan u. Houdt u bij de 

interpretatie van de data en de gebeurtenissen echter altijd in de gaten dat het hier nog steeds 

gaat om een voorbeeld van een rampen en wederopbouw scenario’s die al vele malen in het 

verleden hebben plaatsgevonden en dus GEEN voorspellende waarde hebben wanneer u van 

bewustzijn veranderd. De Wilsvrijheid van u en uw medemensen kan alle voorspellingen en 

scenario's beïnvloeden. Dit geldt voor de huidige mens het sterkst voor de micro en super 

micro gebeurtenissen en data.  

 

Wij hebben nog geen enkele invloed op de super macro en macro gebeurtenissen in de 

kosmos omdat we hiervoor over minimaal een 4D+ ofwel interdimensionaal bewustzijn 

moeten beschikken. Tevens hangt het van de ziele bandbreedte c.q. bewustzijnsnivo waarin u 

zich als mens bevindt af of u deze voorspellingen uiterlijk, innerlijk, eenheidsbewust of als 

een combinatie van deze drie zal interpreteren. Een te sterke uiterlijke interpretatie en 
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actiegerichtheid, bijvoorbeeld het hamsteren van geld, goud en luxe goederen, zal in het 

algemeen, wanneer het echt fout gaat, in het geheel niet meer zinvol zijn. Woekeraars, 

makelaars en wisselaars die zich tijdens de eerste golf van paniek en ellende ten kosten van 

anderen verrijken zullen tijdens de tweede,  derde, vierde en vijfde golf alles verliezen dat ze 

dachten te bezitten.  

 

Het gaat immers puur om leven en hierbij zijn dit soort materiele zaken volstrekt waardeloos 

geworden. Investeer uw zuurverdiende geld dan ook nooit voor uw gemoedsrust in dit soort 

zaken. Aan de andere kant is een te extreme oriëntatie op alleen het innerlijke  problematisch 

voor de in stand houding van huis en haard en natuurlijk uw fysieke lichaam. U zult dus voor 

uzelf een balans tussen de twee uitersten moeten vinden waarbij de een zal overhellen naar het 

uiterlijke en de ander naar het innerlijke waarbij het eenheidsbewustzijn bewust of onbewust 

de orientatie zal bepalen tussen de twee.  

 

Lees de Nieuwe Gezondheidsleer voor een gedetailleerde uitleg tussen de feitelijke 

bandbreedte en frequentie verschillen tussen uw lichaam, ziel en eenheid. Doe dit voordat u 

de kalenders gaat lezen aangezien alleen met deze wetenschap een volledig inzicht in uw 

mogelijkheden te realiseren is. Uiteindelijk zal ongeveer 1/2 van de bevolking voor de 

uiterlijke en 1/2 voor de innerlijke kant van de medaille kiezen. Hoe krampachtiger de mensen 

zich proberen vast te houden aan de materiële restanten van het oude seizoen hoe moeilijker 

en pijnlijker de overgang zal zijn. Het zand zal als water door hun vingers lopen.  

 

Voor hen die weten wat de mogelijke toekomstige ontwikkelingen zijn omdat zij deze boeken 

lezen of al contact met hun oude zelf (UniNet) hebben, zal er geen vrees en angst zijn omdat 

zij zowel lichamelijk als verhoogd geestelijk zullen klaarstaan en bekend zijn met de uitkomst 

omdat deze al vaststaat. Alle doem-profeten ten spijt. De mensheid en de aarde blijven 

gewoon voortbestaan alleen zal het er iets anders uitzien dan dat we vandaag gewend zijn en 

zullen de mensen die de nieuwe Aarde bevolken van een andere geaardheid zijn. Aan u is 

wederom de keus! 

 

6.5.2 DE MACRO MILLENNIUM KALENDER 

 

10.000 v.C. - De aanvang van de winter in ons sterrenstelsel luidt de verdichting en materiele 

ontwikkeling van de mensheid in door een lage bandbreedte frequentie. 

  

0            - Aanvang van de lente in ons sterrenstelsel luidt de geestelijke ontwikkeling van 

de mensheid in door een hogere bandbreedte frequentie. 

 

 2.000 n.C. -  De aanvang van de zomer in ons sterrenstelsel luidt de verlichting en 

bandbreedte migratie van de mensheid in. Behalve het begin van deze periode is dit de 

mooiste periode voor de vernieuwde mensheid als geheel.    

 

 3.000 n.C.-  De aanvang van de herfst en winter in ons zonnestelsel luidt voor hen die niet 

van bewustzijn ofwel dimensie zijn veranderd wederom de verdichting en materiele 

ontwikkeling van de volgende generatie mensen in. De cyclus begint weer van voren af aan in 

ons zonnestelsel met dezelfde kosmische spelregels der seizoenen. 

 

13.000 n.C. -  De aanvang van de lente. 

15.000 n.C. -  De aanvang van de zomer 
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16.000 n.C. -  De aanvang van de herfst en winter 

26.000 n.C. -   De aanvang van de lente en beëindiging van een volledige cyclus van  

                  jaar wanneer je van lente tot lente zou rekenen.   

  

6.5.3 DE MICRO MILLENNIUM  KALENDER (EEN WILLEKEURIG VOORBEELD  

SCENARIO) 

 

1998 juli     -  Het eerste teken van het begin van een nieuw tijdperk. Ziekten, aardbevingen, 

                       overstromingen  en orkanen c.q. extreme weersomstandigheden nemen in de 

                       hele wereld hand over hand toe. 

1998 sept   -    Begin van de grootste uitverkoop aller tijden.  

1998 okt    -  Het tweede teken van het begin van een nieuw tijdperk. De langzame 

                        verschuiving van de polen neemt zijn aanvang. De innerlijke komeet komt als 

                        tweede zon en freguentie verhoger steeds sterker in de belangstelling. 

1999 maart -  Het derde teken van het begin van een nieuw tijdperk. De grote ziekte 

                        epidemieen, aardbevingen,overstromingen en orkanen dienen zich aan. De 

                        eerste golf. 

1999 april   -  De overgang van deflatie (koopjes periode) naar inflatie (schaarste periode) 

                        inzake primaire levensbehoeften. 

1999 juni    -  Het vierde teken van het begin van een nieuw tijdperk. De eerste beurscrash in 

                        Amerika gaat van start waarna de hele wereld vertraagd over een paar 

                        maanden in een kettingreactie zal volgen.  De tweede golf.    

1999 aug    -  Het vijfde teken van het begin van een nieuw tijdperk. Langste 

                        zonsverduistering en kruising der planeten. Tevens het begin van de eerste 

                        bank RUN voor contant geld.  

1999 okt     -   Het zesde teken van het begin van een nieuw tijdperk. Europa krijgt 

                        grootschalig te maken met de eerste waarschuwingsgolf van overstromingen en 

                        aardbevingen. Hierna zullen in april 2001, november 2002 en september 2004 

                        en 2005 de echte klappen gaan vallen als we niet van bewustzijn veranderen. 

2000 jan     -  Het zevende teken van het begin van een nieuw tijdperk. De Millennium 

                        software Bug slaat op 1 januari niet of genadeloos toe.                              

2000 mei    -  Het achtste teken van het begin van een nieuw tijdperk. Conjunctie der 

                        planeten in ons zonnestelsel. 

2001          -    Het laatste jaar der bezinning en waarschuwingen. 

2002          -    De Euro luidt de grote beurscrash en depressie in.  

2003          -  Het negende teken van het begin van een nieuw tijdperk. Locale 

                        schermutselingen ontaarden in een grote oorlog. Dit is tevens het begin van de 

                        grote droogte, hitte en kou op aarde. De derde golf. 

2004 sept   -  Het tiende teken van het begin van een nieuw tijdperk. De Nieuwe Pest en 

                        andere ziekten begint zich over de gehele wereld uit te breiden. De vierde golf. 

2005 feb     -  Doorbraak in gepolariseerde bandbreedte technologie en fusie en einde van de 

                        grote oorlog. Laatste stuiptrekkingen van de vier golven vinden plaats tussen 

              februari 2005 en maart 2008. 

2008 maart -  Het laatste ingrijpen voor het einde van de chaos en de vervolmaking van de 

                        innerlijke frequentie verhoging van de aarde (8 Hz naar 16 Hz) en mens. 

2009 sept -  Einde aan de chaos en ellende der vier golven. 

2012         - Het begin van het nieuwe tijdperk "De Zomer van ons Zonnestelsel". De vijfde 

                        golf. Zie deel 2 "Van De Duisternis Naar Het Licht" dat in 2001 zal 

                        verschijnen. 
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2034         -  De vorming van nieuwe bewoonbare planeten en landmassa's waar nu nog de 

                        ijzige kou van de (Noord)pool regeert in de Noordelijke IJszee, Groenland, 

                        Alaska, Mars, 4D+ etc. 

2100 - 2500 -  De wederopbouw en vernieuwing van onze maatschappij en einde van 

                        materialisme c.q. verdichting. Het tijdperk van de verlichting en later 

                        eenheidsbewustzijn neemt haar aanvang.  

2500 - 3000 -  De Gouden tijd van het derde Millennium met massale bandbreedte fusie en 

                        migratie. 

 

Zo nu weer even terug naar de realiteit van vandaag. De Feiten! 

 

6.6 HOE  DE  ENERGIEBEDRIJVEN DE ECONOMIE IN HET VOLGENDE 

MILLENNIUM KRAKEND TOT  STILSTAND  BRENGEN 

 

We pakken maar gelijk een van de grootste probleem bij de horens. De Energiebedrijven die 

vandaag uw gas, licht en water verzorgen. Waarom is dit een van de grootste problemen van 

het volgende Millennium? Heel simpel. Wanneer de Energiebedrijven in de problemen raken 

door De Millennium Crisis Pyramide dan stort onze uiterlijke samenleving letterlijk in elkaar. 

We praten over een volledig stilleggen van zowel het zaken- als privéleven van het ene op het 

andere moment. Geen enkel bedrijf of huishouden is tegenwoordig nog in staat zonder 

elektriciteit te leven. Je zou bijna zeggen dat het een primaire levensbehoefte is geworden 

naast  gas, licht, rioolsystemen, water en voedsel. Wat de waterschappen zijn voor het 

natuurgeweld zijn de Energiebedrijven voor de economie in de meest brede zin van het 

woord. 

 

Nee, het zijn dus niet de banken die onze hoogste prioriteit krijgen als het gaat om de 

Millennium Crisis Pyramide. Zonder elektriciteit bestaan er immers gewoonweg geen banken 

meer. We hebben dus helemaal geen overstroming of aardbeving nodig om de hele 

samenleving in een grote chaos te veranderen. Hoe lang denkt u dat u het uithoudt op uw 

werk en thuis zonder stroom, gas en water? Een uur, twee uur, een hele dag, een week? Kunt 

u zich nog herinneren toen de stroom in Los Angeles, New York en dichter bij huis in de 

regio Utrecht voor een paar uur uitviel. Totale ontwrichting van het gehele zakelijke en privé 

leven. Tijdens deze storingen ging het echter om wat tijdelijke technische problemen.  

 

Wat denkt u dat er gebeurt als alle Energiebedrijven in het volgende Millennium allemaal 

tegelijkertijd plat gaan en het weken of maanden gaat duren voordat alleen maar de meest 

cruciale systemen weer in de lucht zijn? Vergeet echter niet dat vandaag ook al onze gas en 

water systemen computer gestuurd zijn en dus tegelijkertijd met het elektriciteitsnet in de 

problemen raken. Maar zo'n vaart zal het niet lopen, zult u zeggen. De Energiebedrijven 

zullen toch allang voorzorgsmaatregelen hebben getroffen. Voor hen die aan deze echte 

voorspelling nog twijfelen even het volgende over alleen maar De Millennium Software Bug: 

 

Op 9 juni 1998 vaardigde de Amerikaanse senator Robert Bennett de volgende pers publikatie 

uit met de titel "Hearing to discuss chances the Millennium Bug will cause the nation's power 

grid to fail". Deze speciale commissie werd opgericht omdat er zonder energie gewoon 

helemaal niets meer gedaan kan worden in het bedrijfsleven. Quote Robert Bennett: IT DOES 

NOT MATTER IF EVERY COMPUTER IN THE COUNTRY IS COMPLIANT, IF YOU 

CANNOT PLUG IT INTO SOMETHING. IT'S ALL OVER.  
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De doelstelling is het garanderen van een continue en ononderbroken stroom van elektriciteit 

in het volgende Millennium. In deze pers publikatie kwamen de volgende punten naar voren: 

 

1. Honderd procent van alle Energiebedrijven zou plat gaan als het jaar 2000 het 

aankomend weekend zou beginnen. Aangezien we nog 18 maanden hebben schat 

Bennett het percentage in op 40%. 

2. De commissie denkt dat ze het punt al gepasseerd zijn of er interrupties in de 

energievoorziening komen maar al meer kijken naar hoe ernstig deze zullen zijn voor 

zowel het bedrijfsleven als huisgezinnen. 

3. Met nog maar 528 dagen te gaan denkt de commissie dat de vooruitzichten uitermate 

donker zijn als het gaat om het op tijd aanpassen en/of vervangen van software, 

microprocessors, chips en andere technologiën die beïnvloed kunnen worden door de 

Millennium BUG. 

4. Maar twee van de 10 grootste Energiebedrijven, waarnaar de commissie een 

vragenlijst gestuurd had, waren klaar met het vooronderzoek oftewel 5% van het werk. 

Een energiebedrijf wist niet eens hoeveel programmaregels het had en geen enkele 

organisatie had een contingency of rampenplan klaar. 

5. De voorzitter James Hoecker van de Federal Energy Regulatory Commission, welke 

toezicht houdt op de nationale Energiebedrijven, zegt dat zijn organisatie de autoriteit 

mist om de Energiebedrijven te verplichten om maatregelen te nemen.  

 

Senator Robert Bennett is voorzitter van de Senaats Commissie die het Jaar 2000 probleem 

onderzoekt. Senator Chris Dodd is vice voorzitter. 

 

Begrijpt u goed dat dit een persbericht is van de nationale overheid naar de (internationale) 

pers en niet zomaar een rapportje dat ergens op een plank verdwijnt!  

 

Nu zult u zich direct afvragen wat de situatie in Europa is. Om u maar niet langer in spanning 

te houden het volgende. Geen enkel energiebedrijf in Europa is klaar met het vooronderzoek! 

Wat denkt u dat de prognose is van de heer Timmer, oud President Directeur van Philips en 

voorzitter van het Millennium platform in Nederland, 40%, 50%, 60% of misschien nog meer.  

 

En wat voor Nederland geldt is ook het geval voor de rest van Europa. Wie gaat er trouwens 

voor de elektriciteit voor de pompen en gemalen zorgen mocht dit bij een overstroming nodig 

blijken te zijn?  En om maar even snel  wat stroomgeneratoren, zonnepanelen, dieseltanks etc. 

aan te schaffen om het probleem tijdelijk op te lossen,  kunt u ook wel vergeten. De 

levertijden voor dit soort apparatuur zijn in Amerika al van 30 naar 90 dagen gestegen in de 

afgelopen maanden. Wanneer ook maar 1% van het bedrijfsleven vandaag actie zou 

ondernemen, zouden deze levertijden zelfs stijgen tot 24 maanden. Goodby America and 

Welcome Europe. 

 

Maar waarom nemen er nog zo weinig bedrijven en particulieren actie, zult u denken. Het 

heeft toch langzamerhand overal in de kranten gestaan. De meeste mensen weten wat er 

komen gaat maar handelen alsof het heden nooit zal veranderen. De klok tikt en u heeft steeds 

minder tijd om u voor te bereiden. De meeste mensen beseffen totaal niet hoelang het duurt 

om alleen maar je eigen gezin voor te bereiden op de komende veranderingen en dan hebben 

we het nog niet eens over het emotionele onbegrip waarmee u geconfronteerd wordt binnen 

uw familie. Het zal immers allemaal goed komen omdat vadertje staat over ons zal waken. 
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Zonder gas, licht en water bestaat er geen overheid en banksysteem meer, laat staan een 

organisatie die ook nog maar iets kan doen om u en uw gezin te helpen. Het zal u nu wel 

duidelijk worden hoe belangrijk contant geld wordt in de komende maanden. Het is immers 

prachtig wanneer je de geldpersen wat harder kan laten draaien, maar wanneer er geen stroom 

is zal ook dit wat moeilijker worden. De meeste mensen zullen gezellig in de huiskamer zitten 

op oud en nieuw 2000, 2001,2002, 2003 etc. en wachten tot het licht letterlijk uitgaat en het 

vuurwerk nog het enige licht zal zijn wat men na 00:00:01 1 januari 2000 nog zal 

aanschouwen. U heeft nog 18+? maanden om u voor te bereiden. Wanneer we ons allemaal 

NU inspannen is het te halen, het enige dat nodig is, is om van bewustzijn te veranderen en 

actie te ondernemen. Laten we Millennium Software Bug probleem serieus nemen en samen 

oplossen opdat wij niet nogmaals in herhaling vallen.   

 

ALARM 

 

- Japan geeft toe dat zij op dit moment $ 1 triljard (New York Times) aan dubieuze 

  debiteuren heeft openstaan. 

- Vervalsing compliancy rapporten neemt hand over hand toe. Het Amerikaanse Ministerie 

   van Defensie betrapte vorige maand 330 van de 430 rapporten op vervalsing aangaande het  

   Millennium software probleem. 

- Aardschokken in Japan bereiken herhaaldelijk een hoogte van 5.4 op de schaal van Rigter. 

   Op 18 en 19 juli werden er aarschokken van 3.2 en 3.4 in de Mammoth Lakes gemeten te  

  Californië. De gehele Ring of Fire wordt steeds onstabieler. 

- Overstromingen in China hebben de afgelopen maand 1000 levens gekost, 3 miljoen huizen 

   vernield en meer dan 22 miljoen hectare landbouwgrond overstroomd. 

- De belangrijkste voedsel distributeurs in Amerika lopen 6-9 maanden achter op hun 

   leverschema. Vraag en aanbod tussen primaire levensbehoeften en luxe goederen beginnen  

   volledig tegengesteld te lopen. 

- Banken in Europa beginnen met verstrekken van oud geld via het loket en de PIN automaten  

   en stellen een alarmerings afdeling in die de directies op de hoogte moet houden of er meer 

   contant geld opgenomen wordt dan normaal. 

- De meeste supermarkten hebben maar een voorraad van drie dagen om de bevolking te 

   voorzien van primaire levensmiddelen. 

- De goudprijs heeft nog steeds zijn diepteput niet bereikt en zit te wachten op de verkoop van  

  de centrale banken om nog verder te zakken voor eind 1998. 

- De huizenprijzen hebben hun hoogste punt bereikt en hebben nog maar een paar maanden op 

   dit top niveau te gaan voordat de definitieve daling inzet. 

 

 

 

ZULLEN WE OOK DIT KEER WEER ONBEWUST IN HERHALING VALLEN OF 

BEWUST VOOR HET LEVEN KIEZEN  
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7.  SEPTEMBER 1998: DE MILLENNIUM CRISIS PYRAMIDE 

 

7.1 DE JAAR 2000 VALKUIL VOOR OPTIES EN (GOEDEREN) TERMIJN 

CONTRACTEN 

 

Nu het iedereen duidelijk is geworden dat er met aandelen niets meer te verdienen is en de 

enige positieve correcties alleen maar te maken hebben met "Hot Money" storten de meeste 

beleggers zich op dit moment op de optie en (goederen) termijn handel. Nog even voor de 

duidelijkheid; "Hot Money" is geld dat even snel binnenkomt om een doorbraak te forceren 

om daarna weer even snel te verdwijnen. Dit soort geld is over het algemeen afkomstig van 

beleggingsfondsen en handelshuizen die proberen in de computers voorgeprogrammeerde 

grenzen te forceren. Zoals u weet kunt u in ieder beleggingsprogramma een grens aangeven 

waarbij automatisch overgegaan wordt tot koop of verkoop van aandelen, opties, goederen 

termijn contracten etc. Deze grenswaarden worden over het algemeen historisch en 

emotioneel bepaald door de makelaars en handelaren. Het mag duidelijk zijn dat de 

beleggingsfondsen deze grenzen uitermate goed kennen omdat zij op hetzelfde 

computernetwerk zijn aangesloten als de handelshuizen zelf. Wanneer zij dus een kleine rally 

willen veroorzaken voor een aandeel of index dan is het alleen maar nodig om de koers een 

klein duwtje tot net boven deze automatische aankoop- of verkoopgrens te geven. De 

computerprogramma's doen hierna de rest. Zodra de rally is ingezet trekken zij weer snel hun 

geld terug om te wachten op de volgende kans. Dit is dus niet alleen een prachtige 

mogelijkheid om de beurskoersen te manipuleren maar tevens een zeer aantrekkelijke manier 

om snelle koerswinsten te maken. 

 

Naast deze hulpmiddelen om snel van je dure aandelen, opties en (goederen) termijn 

contracten af te komen ofwel te dumpen bij de nietsvermoedende particulier kennen we ook 

de "Contract Counters". Deze "Contract Counters" zijn maar in een ding gespecialiseerd en 

dat is in het tellen en (historisch) vergelijken van het aantal optie en goederen termijn 

contracten net voordat de expiratiedatum van deze contracten in beeld komt. Omdat zij ook op 

het wereldwijde beleggings computernetwerk zijn aangesloten zijn ze volledig op de hoogte 

van de laatste stand van zaken. Net voordat een voor hen interessant contract expireert nemen 

zij positie in en verhogen of verlagen al naar gelang hun belang de koers van een aandeel, 

index, goud, zilver en vele ander goederen. Het is op deze manier bijna onmogelijk om geen 

geld te verdienen ware het niet dat een aantal van deze hoge heren dit trucje ook tegen elkaar 

gebruiken. George Soros, Warren Buffet, de Hunt broertjes en de Moneymakers van de grote 

beleggingsfondsen staan er al jaren om bekend dat zij van bovenstaande trukendoos intensief 

gebruik maken en tegelijkertijd proberen elkaar de loef af te steken. Wanneer u als 

particuliere belegger nog de illusie heeft om op basis van fundamentele en technische 

analyses de koers van een aandeel te kunnen bepalen hopen wij dat met deze informatie uw 

ogen zijn opengegaan. De beurs van vandaag is een grote doorgestoken kaart waar alleen de 

goed geïnformeerde en kapitaalkrachtige individuen een kans van slagen hebben. Alle overige 

beleggers kunnen net zo goed naar het casino gaan om hun geld te beleggen. Ja maar zult u 

zeggen in de afgelopen paar jaar heb ik toch een prachtig rendement gehaald. Dat klopt, maar 

ook deze koersstijgingen waren zoals u weet uit het Millennium rapport volledig gearrangeerd 

door de beleggingsfondsen om de droom van eeuwig stijgende beurskoersen te blijven 

verkopen met alle nadelen vandien. Uw geld zal straks immers als sneeuw voor de zon 

verdwijnen. Wanneer u de adviezen heeft opgevolgd dan heeft u begin juli 1998 al uw 

aandelen verkocht met uitzondering van de Millennium "Proof" aandelen. 
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Zo nu weer even terug naar hen die de aandelen arena hebben verlaten in ruil voor de optie en 

(goederen) termijn handel. Iedereen is het er vandaag wel over eens dat er grote correcties op 

komst zijn. Met grote correcties bedoelen ze dan een correctie van 5-10% en niet zoals wij 

voorspellen een correctie van 25-50%+ in de komende 18 maanden. Wanneer je dit nieuws in 

de krant leest is de conclusie snel getrokken dat put opties en (goederen) termijn contracten 

wel zeer interessant zullen worden in de komende paar maanden. Wanneer u echter het 

bovenstaande verhaal over "Hot Money en "Contract Counters" heeft gelezen weet u echter 

dat dit alleen maar weer een prachtig verhaal is om de zakken van de particuliere belegger net 

voor de Super Nova fase van de beurs en economie nogmaals te legen. Waar echter al deze 

professionele Moneymakers en natuurlijk ook de particuliere belegger geen rekening mee 

houden is de Millennium Crisis Pyramide valkuilen. Iedereen gaat er immers nog steeds 

vanuit dat er in het volgende Millennium niets zal veranderen en het “Business As Usual” zal 

zijn. Iedere deskundige die vandaag echter verantwoordelijk is voor de inventarisatie, 

reparatie en testen bij de banken en handelshuizen weet echter allang dat het totale 

Millennium Crisis Pyramide probleem niet meer voor 1 januari 2000 opgelost kan worden. 

Alle experts concentreren hun activiteiten op dit moment dan ook alleen nog maar op 

"Damage Control". "Damage Control" ofwel het voorkomen van de volledige ineenstorting 

van ons internationale financiële transactie en beleggingssysteem. Iedereen die dan ook een 

optie- of (goederen) termijn contract afsluit met een looptijd langer dan 3 maanden kan door 

de bewegelijkheid in de markt voorgoed naar zijn geld fluiten ongeacht of hij nu wel of niet 

gelijk heeft gehad. Want hoe gaat u met miljoenen collega beleggers tegelijkertijd bewijzen 

dat u een klant van deze beleggingsinstelling bent en exact op die en die dag een transactie 

gedaan heeft voor een X bedrag. Niet dus!  

 

De informatie die wij echter geven is dat u al voor 1 juni 1999 en het liefst voor 1 januari 

1999 voorgoed afscheid neemt van de optie en goederen termijn handel. Het aantal kopers en 

verkopers van opties zal na de paniek verkopen steeds kleiner worden waardoor de markt een 

te smalle basis krijgt om nog te handelen. Je kan dus misschien straks op papier wel rijk zijn 

maar als niemand meer in staat is u deze prachtige winst over te maken of uit te keren dan 

blijft het bij een waardeloos papiertje waarvoor u wel bij de aanschaf een hoop geld heeft 

betaald. Door de bijstort verplichting die bij (goederen) termijn transacties gelden raden wij 

alle particuliere beleggers af om ook maar een gulden in dit soort zaken te beleggen. We 

weten immers allemaal nog wel hoe Nick Leeson in zijn eentje de Barings bank in Engeland 

bijna op de knieën kreeg. Nick Leeson krijgt er in de komende maanden een behoorlijk aantal 

collega's bij. Hoewel opties een beperkt en vooraf bekend risico kennen blijven ook deze 

zaken na juni 1999 levensgevaarlijk voor uw portemonnee.     

 

7.2 DE MILLENNIUM CRISIS PIRAMIDE ALS OVERLEVINGSGIDS 

 

In het eerste hoofdstuk van 1998 hebben wij het vooral gehad over de kosmos & natuur, 

energiebedrijven en Millennium Software Bug in relatie tot de economie. Hen die echter al 

wat langer van deze informatie gebruik maken weten dat we het eigenlijk om de Millennium 

Crisis Piramide gaat die uit 11 lagen bestaat en over hetzelfde wankele evenwicht als van een 

kaartenhuis beschikt. 

 

De elf lagen van de Millennium Crisis Piramide (MCP) zijn de volgende: 

 

1. Herhaling i.p.v. Bewustzijnsverandering 

2. Kosmos en Natuur 



67             De Grote Bewustzijnsverandering Deel 2 Bijlage der 33 dimensies  

3. Oorlog en epidemieën 

4. De Millennium Software Bug  en Electro Magnetic Pulse 

5. Energie-  en Telecommunicatiebedrijven 

6. Banken  

7. Amerika en Europa crisis 

8. Azië en Oost Europa crisis 

9. Beurscrisis 

10. Oliecrisis 

11. Presidentiele crisis 

 

De volgorde van de 11 lagen is gebaseerd op de gevolgen die een laag zou kunnen hebben op 

de andere lagen, wereldeconomie en de daaruit voortvloeiende politieke, militaire, sociale etc. 

onrust als geheel. Tevens is gekeken naar de mate waarin menselijk ingrijpen het nog 

mogelijk maakt om een eventuele crisis te voorkomen of de schade te beperken. Dus een 

presidentiele crisis heeft relatief de minste gevolgen terwijl een verandering in bewustzijn en 

de kosmos en natuur gigantische veranderingen tot gevolg kan hebben. Hierna een korte 

uitleg per laag: 

 

Ad 1: 

 

Hoewel de meeste mensen dit vandaag nog niet beseffen draait alles in deze wereld om     

bewustzijnsverandering. Wanneer wij de komende jaren van bewustzijn veranderen ofwel 

interdimensionale c.q. eenheids wezens worden is het onderstaande ofwel de rest van De 

Millennium Crisis Pyramide van geen enkel belang meer. Iemand die bewust is valt 

immers niet meer in herhaling.  

 

Ad 2: 

   

Dit is absoluut de meest gevaarlijke factor in het (voort)bestaan van de onbewuste mensheid. 

We kunnen als mensen wel voorzorgsmaatregelen treffen om de gevolgen van een 

natuurramp te beperken maar zijn absoluut nog niet in staat een natuurramp te voorkomen of 

exact te voorspellen. Het is dus niet voldoende dat we bijvoorbeeld in Nederland trots zijn op 

het feit dat onze dijken berekend zijn op een springvloed die maar eens in de 1250 jaar 

voorkomt terwijl we met het ondergraven van de hele Noordzee bezig zijn om in combinatie 

met de veranderingen in de kosmos mogelijk voor de grootste springvloed aller tijden te 

zorgen. Het is immers weinig zinvol om over beurs, gezondheid, geld  en Millennium 

Software Bug's te praten als het land overstroomd is of door een aardbeving verscheurd 

wordt.   

 

Ad 3:  

 

Het ontstaan van oorlogen en epidemieën zijn nauw met elkaar verbonden. Hoewel iedere 

oorlog voorkomen kan worden zolang de leiders van een land hun interne problemen maar 

niet op de buurman afwentelen – en de inwoners zich niet bij dit onderbewustzijn aansluiten - 

is het in een tijd van crisis toch een wapen waar nog vele landen naar zullen grijpen om de 

grip c.q. macht over hun burgers niet te verliezen. Dat tijdens een oorlog vaak nog meer 

slachtoffers vallen door de epidemieën die uitbreken dan door de directe oorlogsslachtoffers is 

iedereen vanuit de historie bekend. Wanneer immers ons volksgezondheids systeem niet meer 

werkt en de tegenpartij met allerlei nucleaire, chemische en biologische wapens begint te 

strooien omdat hij in het nauw gedreven wordt of het voordeel van "First Strike" ofwel 
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"BlitzKrieg" wil hebben dan zijn de poppen echt aan het dansen. Je moet je tegenwoordig met 

alle nucleaire, chemische en biologische wapens echter afvragen wat het voordeel van een 

"First of Last Strike" nog is omdat uiteindelijk beide landen voor vele jaren onbewoonbaar 

zullen zijn. Hiernaast moeten we ook niet de Electromagnetische epidemie onderschatten die 

steeds meer om zich heen grijpt en steeds meer mensen letterlijk overspannen door het leven 

doet gaan. De bouw van de grootste snelkookpan ofwel magnetron aller tijden genaamd onze 

aarde nadert binnenkort zijn voltooiing. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het 

handboek De Nieuwe Gezondheidsleer.  

 

Ad 4: 

  

De Millennium Software Bug heeft gevolgen voor alles dat afhankelijk is van computers, 

computer software en/of microchips. Dat zijn dus tegenwoordig alle bedrijven en particulieren 

die gebruik maken van apparaten waar je een stekker in een stopcontact voor moet steken of 

die op batterijen lopen etc. Deze Millennium Software Bug staat alleen om de volgende reden 

op de derde plaats. Het probleem wordt chronisch onderschat en is in staat alle industrieën 

tijdelijk of permanent plat te leggen! Toch wordt er door het bedrijfsleven nog steeds gedaan 

alsof er niets aan de hand is en is alle hoop gevestigd op de komst van de ridder op het witte 

paard die alle problemen wel even twee voor twaalf zal oplossen. Nu ook Microsoft heeft 

toegegeven dat Windows 98 te kampen heeft met de Millennium software Bug moeten toch 

een aantal bedrijven achter de oren beginnen te krabben. Naast de bekende datumfout 

verspring de datum een seconde na de jaarwisseling op 31 december 1999 een dag vooruit of 

twee dagen terug. Aangezien bijna de hele wereld van Windows 98 en daarbijbehorende 

applicatie software gebruik maakt wordt het dus echt feest in ons computer minnende 

vaderland. O ja, aan het repareren van DOS wordt al geeneens meer begonnen. Iedereen die 

vandaag nog van DOS gebruik maakt kan beter maar alles opnieuw aanschaffen. Aangezien 

dit een internationaal probleem is  zou de G7 het voortouw moeten nemen om naar een 

wereldwijde oplossing te zoeken. De eerste prioriteit van de G7 zou het neerzetten van een 

reparatie en test standaard moeten zijn want die is er dus vandaag niet. Hoe denken we ins 

hemelsnaam computers en netwerken aan elkaar te kunnen koppelen als iedereen ook nog 

eens van verschillende reparatie en test programma's gebruik maakt die niets van elkaar 

begrijpen laat staan data met elkaar kunnen uitwisselen. Jammer genoeg staat er op dit 

moment alleen maar een conferentie van 2 dagen op de agenda om het probleem te bespreken. 

Twee dagen: YOU GOT TO BE KIDDING! Het is ons nog steeds een raadsel dat we een 

probleem waarvan we de exacte begindatum en tijd kunnen aangeven nog steeds als een het 

zal wel meevallen gebeurtenis bekijken. Het hele voortbestaan van de moderne westerse 

wereld zoals we die vandaag kennen staat op het spel. Wanneer het fout gaat creëren we de 

grootste bits en bytes toren van Babel die de wereld ooit gekend heeft  En wat voor de 

Millennium Software Bug geldt is ook van toepassing op de EMP. Er is echter een verschil en 

dat we bij een EMP niet exact ofwel vooraf weten wanneer de Zon en/of Militair EMP wapen 

gebruikt zal worden.  

 

Ad 5:   

 

Gas, water, licht ofwel electriciteit en telecommunicatie zijn zaken waar onze moderne wereld 

niet meer buiten kan. Haal maar eens voor 15 minuten de druk van de waterleiding, het 

doorstromen van de riolering, de stroom van het electriciteitsnet of de kiestoon uit het 

telecommunicatienetwerk en het gehele bedrijfsleven en huisgezinnen zijn in rep en roer. 

Wanneer dit een paar uur duurt dan ontstaat er al paniek, chaos en een gigantische 

hamsterwoede zoals we in New York en Los Angeles hebben kunnen zien in de afgelopen 



69             De Grote Bewustzijnsverandering Deel 2 Bijlage der 33 dimensies  

jaren. Energie- en telecommunicatiebedrijven zijn zeer gevoelig voor veranderingen in de 

kosmos, natuur, stabiliteit van een land en natuurlijk als nieuwste dreiging de Millennium 

Software Bug en EMP. Samen met de waterschappen zullen de Energiebedrijven allereerst het 

dijken en waterbeheerssyteem moeten aanpakken voordat het 1 januari 2000 wordt alvorens 

men maatregelen neemt om zich te beschermen tegen de veranderingen in de kosmos en 

natuur van de komende 10 jaar.     

 

Ad 6:  

 

De bank run is het automatische gevolg van de vorige en volgende MCP lagen waarbij het in 

het geheel niet van belang is of deze lagen tegelijkertijd of individueel de samenleving 

ontwrichten. Het gevaar van de bank run zit in het feit dat ons hele financiële 

transactiesysteem nog maar voor 5-10% gebaseerd is op contant geld en de rest uit bits en 

bytes ofwel lucht bestaat. In een paniek situatie willen mensen altijd het fysieke geld in 

handen hebben en nemen geen genoegen meer met een bankafschrift waar wel een paar nullen 

op staan maar waarover ze absoluut geen controle hebben. Er is vandaag dus een chronisch 

tekort aan contant geld. Wanneer we dit vergelijken met de depressie van de dertiger jaren 

dan komen we gelijk een zeer belangrijk verschil tegen. Na de beurscrash van 29 oktober 

1929 was het wel gedaan met het spaargeld van de meeste particuliere beleggers maar kon 

iedereen nog wel het overgebleven geld bij de bank in contanten ophalen. In die tijd 

bestonden er immers nog geen credit cards, debit cards, direct debit cards en electronisch 

betaalverkeer. Wanneer er vandaag echter in welke vorm dan ook paniek uitbreekt dan staat u 

gemiddeld nog maar 5-10% van uw rekening courant en/of spaarrekening in contanten ter 

beschikking. De meeste mensen zullen echter niets krijgen omdat de goed geïnformeerde 

burgers de kassen van de banken dan allang geplunderd hebben. Toch zal iedereen normaal 

voor zijn eten en drinken moeten betalen om een aantal donkere dagen door te komen. Hoe dit 

tekort aan contant geld is ontstaan en op korte termijn niet meer te verhelpen is leest u in dit 

hoofdstuk.  

 

Ad 7.  

 

De Amerika en Europa crisis wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door het verschil in loonkosten 

tussen deze westerse landen en het Verre Oosten, Oost Europa en de NAFTA landen. 

Wanneer je weet dat de salarissen in Amerika en Europa al tientallen jaren een factor tien 

hoger liggen dan de rest van de wereld dan is het dus vragen om moeilijkheden. Iedere 

econoom weet dat de enige manier om dit soort problemen op te lossen het bevriezen van de 

lonen en/of het devalueren van de nationale munt en/of het creëren van een gecontroleerde 

getrapte recessie (GGR) is. Allemaal huis tuin en keuken middeltjes die in ieder boek 

economie van een middelbare scholier staan maar die door de westerse wereld allang vergeten 

zijn. Dus wanneer we het over een Amerika en Europa crisis hebben bedoelen we dus geen 

recessie meer maar een depressie. De omvang van de depressie zal echter vele malen groter 

zijn dan de crisis in de dertiger jaren. Dit komt omdat het gehele op lucht gebaseerde 

financiële bolwerk dat we sinds de uitgifte van wettige betaalmiddelen in 1694 hebben 

opgebouwd verworden is tot een monster. Een monster dat steeds meer geld in contanten en 

later nog veel meer in de vorm van elektronisch geld kon creëren in ruil voor de aankoop van 

staatsobligaties. Deze moderne slavernij begon echter pas ongepaste vormen aan te nemen 

naarmate de mens steeds afhankelijker werd van allerlei electronische zaken waar een zwakke 

schakel de hele ketting kan verbreken. Deze zwakke schakels zijn er vandaag in de vorm van 

electriciteit,  de opslag van 95% van ons geheugen in computersystemen en de onmisbare  

tele- en datacommunicatie verbindingen. Bij een breuk in een van deze systemen ligt het 
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gehele financiële transactiesysteem plat en komt onze gehele economie krakend tot stilstand. 

Aangezien Amerika met de steun van Europa als machtsblok nog steeds de dienst uitmaakt in 

de wereld is een crisis in deze landen desastreus voor de rest van de wereld en zal dan ook 

kost wat het kost voorkomen moeten worden. Zolang het in Amerika maar goed gaat zal het 

ook in de rest van de wereld wel weer goed komen is nog steeds de tendens die in de  hele 

(financiële) wereld leeft. Als Amerika valt is het afgelopen met niet alleen de "American 

Dream" maar ook met de dromen in de rest van de wereld. Na de introductie van de Euro in 

2002 is het erop of eronder.  

 

Ad 8.  

 

De Azië en Oost Europa crisis zijn voor het westen alleen maar zeer belangrijke 

waarschuwingstekens die aangeven dat het de hoogste tijd wordt om in te grijpen. Azië en 

Oost Europa zijn immers op zichzelf niet in staat een wereldwijde depressie te veroorzaken 

omdat zij (nog) niet het toonaangevende machtsblok in de wereld vertegenwoordigen. Toch 

moeten landen als Japan, China en Rusland niet onderschat worden omdat zij anders dan de 

gemiddelde westerling de mentaliteit van het lange termijn denken en doen (loonkosten) 

hebben. Vooral Japan en China zijn op dit moment beetje voor beetje bezig de hele westerse 

uiterlijke schijnwelvaart die we de afgelopen 300 jaar hebben opgebouwd in nog geen 50 jaar 

over te hevelen naar het Verre Oosten. Het tempo waarin deze "Transfer of Wealth" de 

afgelopen 2 jaar is toegenomen is verbazingwekkend te noemen. Wanneer dit nog even 

doorgaat dan zal de "Transfer of  Wealth" ook een "Transfer of Power" betekenen waardoor 

Amerika en Europa zullen verworden tot de vazallen van Japan en China. Tevens moeten we 

ook goed beseffen dat de Azië export vooral is gebaseerd op luxe goederen terwijl de Oost 

Europa export vooral bestaat uit mineralen zoals olie, goud, palladium etc. Hoewel Rusland 

veel minder gevaarlijk is in de financiële wereld dan Japan is zij in staat door haar gigantische 

mineralen voorraad en jaarproduktie de gehele olie- en goudmarkt volledig te manipuleren en 

destabiliseren.  De kans dat dit gaat gebeuren is zeer groot omdat Rusland op het punt staat 

failliet te gaan en president Jeltsin aan een aantal leden van de doema te kennen heeft gegeven 

te willen aftreden wanneer er een goede regeling voor hem en zijn familie leden getroffen 

wordt. Wanneer we echter alle variabelen naast elkaar zetten dan zal in de komende tien jaar 

niemand als overwinnaar uit de strijd komen. Het begin van het volgende Millennium kent 

uiterlijk geen winnaars maar alleen verliezers omdat iedereen nog steeds denkt dat het 

allemaal zo'n vaart niet zal lopen. Amerika en Europa alleen u bent vandaag nog in staat het 

tij te keren. Grijp voor 2002 in voordat het te laat is. Gecontroleerde getrapte recessie en 

devalueren, devalueren, devalueren en loonsverlaging. 

 

Ad 9. 

 

Zoals we al gezien hebben is de beurs verworden tot een speeltje van de grote 

beleggingsfondsen en de groep van 50 die de wereld beheerst, waarvan de particuliere 

beleggers keer op keer het slachtoffer zijn. Het systeem en de daarbij behorende wetgeving is 

zo slim in elkaar gezet dat bijna elke mini-crash in een paar dagen weer omgezet kan worden 

in een mini- of mega winst. In normale omstandigheden hoeven wij ons dan ook in het geheel 

niet druk te maken over de beurs.  Met het faillissement van Azië en Oost Europa en de komst 

van de Millennium Software Bug en EMP zijn er echter een aantal nieuwe variabelen 

bijgekomen die het spel van de schijnbaar grote jongens goed bedorven hebben. Een paar 

triljard laten verdwijnen is immers iets moeilijker dan een paar miljard. Wanneer dan ook nog 

het gehele financiële beleggings en transacties systeem door de Millennium Crisis Pyramide 

in elkaar kan storten wordt het tijd om in te grijpen zou je denken. Maar nee hoor de meeste 
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beleggingsfondsen, Big 50 en banken zijn nog rustig bezig om het probleem te inventariseren 

terwijl een aantal collega's de ene na de andere eiland oplossing bedenken. Maar juist in de 

financiële wereld hangen alle computer systemen aan elkaar en kunnen ze zonder elkaar 

eenvoudig weg niet bestaan. In de bancaire en beleggingswereld is het netwerk de computer 

en niet omgekeerd zoals dit bij vele bedrijven nog wel het geval is. Dat een giga-beurscrash 

gaat komen staat al vast. Het is alleen de vraag of de Azië en Oost Europa crisis of de 

Millennium Software Bug voor de doodsklap zal zorgen. Het aftikken is begonnen voor alle 

beleggingsfondsen, banken, handelaren, makelaars en hoekmannen. Alle ogen zijn gericht op 

de eerste grote belegger die zijn zenuwen niet meer de baas kan blijven en opeens zijn gehele 

portefeuille verkoopt. Een aantal beleggingsinstellingen en banken hebben al besloten om op 

31 december 1999 hun interne computersystemen en bedrijfs netwerk hermetisch af te sluiten 

van de buitenwereld en deze pas weer op het internationale transactie en beleggingsnetwerk 

aan te sluiten als blijkt dat er in de eerste week van januari zich geen rampen hebben 

voorgedaan. Geen enkele bank zal het immers in zijn hoofd halen om naast zijn eigen 

problemen ook die van de buurman nog eens te importeren. Dan kan je de tent of in dit geval 

bank wel helemaal sluiten. De beurscrash zal dus al heel simpel door deze 

zelfbeschermingsmaatregelen plaatsvinden. Het is immers beter om 10-20% schade te lijden 

dan om je bank te sluiten.  

 

Ad 10.   

 

In de afgelopen 30 jaar heeft informatie (Wallstreet) de plaats van olie en drugs ingenomen 

als belangrijkste kapitaal- en  bedrijfsmiddel. De overgang van het mechanische naar het 

electronische tijdperk is hiervan de oorzaak geweest. Terwijl de olieprijzen nog steeds dalen 

gaat de prijs van informatie nog steeds omhoog. Toch moeten we de waarde van olie in onze 

maatschappij nog steeds niet onderschatten. Hoewel er legio alternatieven zijn te bedenken 

voor olie zal het nog wel tussen de 25-50 jaar duren voordat ons huidige industrie- en 

wagenpark zal omschakelen op innovaties zoals de brandstofcel en vrije energie. Waarom 

staat een oliecrisis pas op de 10 de plaats van de Millennium Crisis Piramide. Naast de 

overgang naar een informatie maatschappij zijn er nog een aantal andere zaken aan de hand 

die een oliecrisis zoals in de 70'er jaren steeds minder waarschijnlijk maken. Het werkelijke 

probleem van de steeds maar dalende olieprijzen komt immers voort uit de tijd dat de 

oliemaatschappijen nog allemaal dachten dat door het opengaan van de Chinese en Russische 

markten de vraag naar olie in een paar jaar zou verdubbelen. Alle forecasten die eind tachtiger 

en begin negentiger jaren gemaakt werden voorspelde een olieprijs van tussen de $25 en $35 

per vat. Dit mag ook wel als je weet dat de kosten van deze bedrijfstak ieder jaar met 20% 

stijgen en de olieprijs tijdens de Golfoorlog van 1990 bijna $40 per vat bedroeg. Aangezien de 

olie industrie een lange termijn bedrijfstak is werden dan ook miljarden geïnvesteerd  om 

binnen 10 jaar de totale wereldproduktie te verdubbelen. De realiteit van vandaag is echter dat 

de olieprijs  onder de $15 is gedaald en dat de magische grens van $10 in zicht komt. Met een 

prijs van $14 kunnen de meeste off-shore produktie platforms met hun relatief hoge kosten 

wel sluiten omdat elke extra liter olie dan alleen nog maar verlies oplevert. Ook landen met 

een hoge belasting en/of stringente milieu-wetgeving zoals Amerika zullen hierna spoedig 

volgen. Ondanks dat de OPEC herhaaldelijk heeft geprobeerd met produktiebeperkingen de 

olieprijs op te schroeven is dit iedere keer jammerlijk mislukt. Dit komt omdat landen zoals 

Rusland die over meer oliereserves beschikken dan heel het Midden Oosten bij elkaar hun 

financiële problemen o.a. met olie en vele andere mineralen proberen weg te exporteren. 

Hiernaast komen er ook steeds meer afvallige leden van de OPEC bij die ook allang weten dat 

de OPEC door de gigantische overproduktie en concurrentie met niet leden op sterven na 

dood is. De wereld krijgt dus steeds meer olie tegen een steeds lagere prijs ter beschikking. 
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Hierdoor dalen de olie- en gasinkomsten van de producerende landen steeds verder. Dit 

brengt een aantal gevaren met zich mee. Allereerst raken de producerende landen zoals het 

Midden Oosten, Mexico, Venezuela, Amerika, Rusland, Indonesië etc. steeds verder in de 

problemen omdat hun produktiekosten jaarlijks 20% stijgen terwijl hun inkomsten in de 

afgelopen jaren met 50% gedaald zijn. Ten tweede is het voor deze producerende landen 

onmogelijk geworden om nog verdere produktie beperkingen door te voeren omdat er anders 

helemaal niets meer zou overblijven van het Bruto Nationaal Produkt van vooral de landen 

die volledig van de export van olie afhankelijk zijn. Ten derde zijn deze landen niet meer in 

staat hun leningen en rente in dollars af te betalen. Dit versterkt de bank crisis en wakkert de 

devaluatie cyclus aan. We zien opeens naast Azië en Oost Europa dus het faillissement van 

het Midden Oosten en Zuid Amerika opdoemen. In het Midden Oosten moeten we dan ook 

nog eens rekening houden met het feit dat door de steeds lager wordende inkomsten de 

radicale groeperingen (terroristen) wel eens de overhand zouden kunnen krijgen hetgeen de 

brandhaard in het Midden Oosten wederom zou kunnen doen oplaaien. Het is niet voor niets 

dat Israël vandaag het enige land ter wereld is dat zijn defensie voor 1999 jaar 2000 compliant 

wil hebben. Zonder defensie is Israël immers op 1 januari 2000 ten dode opgeschreven als het 

fout mocht gaan. Tot eind 1999 zien wij dan ook geen substantiële verhoging van de olieprijs. 

In het begin van het volgende Millennium zou dit echter wel eens radicaal kunnen veranderen. 

Wanneer het distributie en transport netwerk stil komt te liggen door wat voor Millennium 

Crisis dan ook zal de prijs van olie dramatisch stijgen. De olie producerende landen zullen 

hier echter weinig aan hebben omdat zij niet meer in staat zijn de olie naar de afnemers te 

brengen.                

 

Ad 11.  

 

Het absurde van onze huidige wereld is dat we in de media meer tijd besteden aan een affaire 

van president Clinton of de politieke schermutselingen van Boris Jeltsin dan aan de ondergang 

van de uiterlijke westerse wereld zoals we die vandaag kennen. Bijna iedere Amerikaanse 

president heeft wel een of meer affaires gehad maar niemand zou het in een tijd van crisis 

zoals de tweede wereldoorlog in zijn hoofd  gehaald hebben om Rooseveld van zijn werk te 

houden met dit soort onbenullige prive zaken. Wat is nu belangrijker het vriendinnetje van de 

president of het winnen van de oorlog. Zonder dat deze herriemakers het echter beseffen woed 

er al jaren een economische en Millennium Software Bug oorlog. Ja maar hij heeft nog veel 

meer op zijn kerfstok staan. Dat klopt maar “Gij zult niet oordelen en eerst de balk uit uw 

eigen oog halen voordat u met de splinters van een ander begint”. Hierbij komt dat zijn 

ambtstermijn binnenkort afloopt dus lossen deze problemen zich vanzelf op. Iedere seconde 

die we nu nog besteden aan het prive leven van Clinton brengt ons alleen maar economisch 

gezien een stap dichter bij de financiële afgrond van de Westerse wereld. Een oorlog die als 

het misloopt kan uitlopen op een wereldwijde crisis en gewapend conflict. Het is dan ook 

zonder meer misdadig te noemen dat mensen voor eigen gewin politieke leiders van hun werk 

afhouden en eigenlijk meewerken aan de ineenstorting van hun eigen land. Hoe heeft het ins 

hemelsnaam zover kunnen komen dat we het volk tegenwoordig dom houden met spelen 

terwijl we tegelijkertijd het brood via de achterdeur het land uit smokkelen. Dit is nog erger 

dan de romeinse tijd. Toen had je tenminste nog brood en spelen.    

 

7.3 CONTANT GELD ALS BELEGGINGS EN DEFLATIE OBJECT 

 

In vorige publicaties voorspelde we al dat contant geld en dan vooral de oude coupures en 

munten in de komende jaren veel geld waard zouden worden. In het rapport werd u echter nog 
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niet verteld wat hier de daadwerkelijke oorzaken voor zijn en dat dit het startsein is van de 

deflatie periode. Dan nu een korte opsomming van de feiten waarom uw contante geld in de 

lift zit: 

 

In de afgelopen jaren is de verhouding contant- en elektronisch geld in het voordeel van het 

electronische geld doorgeslagen. Het heilige streven van de centrale banken en grootbanken is 

nog steeds het contante geld volledig te vervangen door giraal ofwel elektronisch geld. 

Electronische geld stromen zijn immers veel beter te controleren dan fysieke geldstromen en 

kosten ook nog eens veel minder aan handelingen ofwel personeel. Vandaag leven we dan 

ook in een ATM samenleving waar creditcards (Mastercard etc.), debitcards (Chipknip), 

direct debitcards (PIN etc.) gemeengoed zijn geworden. Wanneer het bancaire systeem in het 

begin van het volgende Millennium geheel of gedeeltelijk in elkaar stort moet de hele wereld 

van het ene op het andere moment overstappen op contant geld. Als we geluk hebben staat er 

op dat moment voor ieder bedrijf en particulier 5-10% van wat hij normaal gewend is in 

contant geld ter beschikking. We praten hier over een optimistisch scenario waarin de 

overheid nog niet besloten heeft de banken (tijdelijk) te sluiten en de uitgifte van contant geld 

te rantsoeneren. Wanneer dit het geval zou zijn vervallen we weer in het voedselbonnen 

tijdperk zoals uw grootouders nog meegemaakt hebben in de Tweede Wereldoorlog. Het mag 

duidelijk zijn dat de hieruit resulterende overspannen vraag tot een gigantische koersstijging 

zal leiden van het oude contante geld. 

 

Deze koersstijging is door de overheid nagenoeg niet meer te voorkomen omdat zij niet 

beschikt over voldoende persen om extra geld te drukken. Het enige dat de centrale overheid 

zouden kunnen besluiten is om bijvoorbeeld in Europa de Euro vervroegd uit te geven of om 

kleurencopiermachines aan te schaffen om het overbekende Disneyland geld te drukken . Dit 

zal echter door het publiek niet als echt geld gezien worden tijdens een crisis. De wisselkoers 

tussen het oude en nieuwe contante geld zal hierdoor grote verschillen gaan vertonen zodra de 

crisis een feit is. 

 

Waar de centrale banken ook nog geen rekening mee hebben gehouden is het feit dat bijna 

alle drukpersen volledig elektronisch gestuurd zijn en dus even hard te maken zullen krijgen 

met de Millennium Software Bug, EMP, Stroomuitval etc. als het electronische betaalverkeer. 

De persen en copiermachines kunnen dus ook stil komen te staan. Maar dan maken we toch 

gebruik van de oude persen zult u zeggen. Jammer maar de meeste zijn al verkocht aan 

ontwikkelingslanden of ontmanteld waarbij het personeel dat deze zaken nog zou kunnen 

bedienen met vervroegd pensioen is gestuurd of een andere baan heeft gevonden. 

 

De export van het contante geld moet ook niet onderschat worden. Door de vele 

vakantiegangers en andere vormen van export is een groot deel van de nationale valuta niet 

meer in het land van oorsprong aanwezig. Dit is vooral het geval bij valuta die gezien worden 

als vluchthavens in tijden van crisis. De dollar, yen, Duitse Mark en straks de Euro zijn hier 

goede voorbeelden van. Deze landen krijgen het dus nog zwaarder te verduren bij een 

eventuele uitval van de electronische betaalsystemen dan landen die een zwakkere munt 

hebben.   

 

Hoewel de banken tegenwoordig het contante geld dat gemiddeld twee jaar in circulatie is 

geweest niet meer verbranden maar opslaan in zeer grote magazijnen zijn ze hier veel te laat 

mee begonnen en is de slijtage van het geld dat nog wel in circulatie is niet te stoppen. Ook 

hierdoor neemt de totale voorraad aan contant geld jaarlijks nog steeds af. In de Euro gekte 

zullen de centrale banken ook nog eens besluiten om al het oude geld te vernietigen. Dat zal 
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later als zeer dom te boek staan omdat ze hun contante geldvoorraad van 5-10 naar 10-20% 

hadden kunnen verdubbelen door het oude geld voorlopig ergens op te slaan om een eventuele 

bankrun het hoofd te bieden.   

 

Maar ook al zou er voldoende contant geld opgeslagen zijn door de centrale- en grootbanken 

dan is er nog het probleem van distributie en transport. Kon je vroeger vanuit je luie stoel met 

een druk op de knop je geld van de ene naar de ander kant van de wereld sturen, na de 

ineenstorting van het electronische betalingsverkeer zal dit niet meer mogelijk zijn. Het 

inschakelen van vrachtauto's, treinen etc. om het contante geld te distribueren zal ook 

problemen opleveren omdat de besturing en aansturing van dit vervoer ook voor een groot 

deel van niet compatible en EMP gevoelige computers, software en chips afhankelijk is. Ook 

de beslissing van alle grootbanken om zoveel mogelijk kantoren te sluiten en te vervangen 

door ATM automaten en in de toekomst van PC en TV "In Home" transactie terminals zal de 

situatie alleen maar erger maken. De overheid zal dan ook snel moeten besluiten om 

alternatieve distributie systemen in te stellen bij gemeentehuizen, energiebedrijven en 

militaire opslagplaatsen. Alsof daar de rijen al niet lang genoeg zullen zijn onder 

bovengenoemde omstandigheden.  

 

En dan nu de klapper op de vuurpijl. Zodra het electronische betaalverkeer instort is er geen 

dekking in goud meer nodig voor het electronische (bits en bytes) geld. Dit houdt in dat de 

volledige goudreserve van een land nu gebruikt kan worden als dekking voor het contante 

oude geld. Wanneer u het rekensommetje maakt blijkt opeens dat alle landen de 

goudstandaard weer in ere hebben gesteld. Uw contante geld wordt weer voor 100% door 

goud gedekt en is dus letterlijk weer goud waard.         

 

De bovenstaande zaken zorgen dus voor een gigantische deflatie en daaruit voortvloeiende 

werkeloosheid. Uw oude contante geld wordt dus steeds meer waard terwijl tegelijkertijd 

bijna niemand meer genoeg zal hebben om zijn rekeningen en/of personeel te betalen.  Door 

al deze risico's zullen steeds meer mensen in het begin van het volgende Millennium hun geld 

(tijdelijk) van de bank halen omdat 5% rente per jaar niet opweegt tegen het risico dat je al je 

geld rond 2003 permanent of voor langere tijd kwijt bent.  

 

Let op!  

 

Er zit een maar aan het bovenstaande verhaal en dat is de mogelijkheid dat uw nationale 

overheiden besluit haar valuta te devalueren. Zodra dit gebeurt zet u uw oude contante geld 

direct om in verhandelbare goederen en diensten.    

 

7.4 INFLATIE ALS VOORLOPER VAN DE GROTE DEFLATIE PERIODE 

 

Hierboven hebben we al gezien hoe contant geld door de ineenstorting van het electronische 

betaalverkeer of economische crisis in het begin van het volgende Millennium gigantisch in 

waarde kan stijgen en zelfs haar gewicht in goud waard kan worden. Voordat de electronische 

bom in 2000+ barst verwachten wij echter eerst nog een periode van heftige inflatie die zal 

volgen op de grootste (export) uitverkoop (kleine deflatie periode) aller tijden in het Verre 

Oosten, Oost Europa, Amerika en West Europa. Ja, tot 2003 zal alles steeds goedkoper 

worden en in overvloed aanwezig zijn. Aan deze hoorn des overvloeds zal echter door de 

hieronder omschreven gebeurtenis abrupt een einde komen en in 1-2 dagen maximaal 

omslaan in blinde paniek en hamsterwoede. Wij verwachten de ineenstorting van de 
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Amerikaanse dollar door de crisis in Azië, Oost Europa, Zuid Amerika, Midden Oosten en de 

daarmee samenhangende uitverkoop van Amerikaanse staatsobligaties door Japan en vele 

andere landen. De eerste tekenen zijn er al. In april 1993 verloor de Russische roebel 99,9% 

van zijn waarde in nog geen week. De prijzen ofwel inflatie gingen met honderden procenten 

per dag omhoog. In augustus 1998 kreeg de roebel wederom een ernstige devaluatie te 

verwerken waarbij de beurs in een paar dagen 75% van zijn waarde verloor. Rusland ofwel 

Oost Europa volgt hiermee Azië in al haar voetsporen. De export tang voor Amerika maar 

vooral West Europa is met de devaluatie van de Russische roebel zeer gevaarlijk geworden. 

Al deze devaluaties in Azië, Zuid Amerika en Oost Europa maken de Amerikaanse dollar en 

Europese valuta immers steeds sterker waardoor de westerse produkten steeds duurder 

worden voor het buitenland. 

 

Voor de devaluerende landen wordt het ook nog eens onmogelijk om de leningen af te lossen 

of de rente in US dollars te betalen. Hierdoor gaan weer talloze banken failliet die leningen 

aan deze landen en de zich daarin bevindende bedrijven hebben verstrekt. Tevens neemt het 

tempo waarin vandaag de Amerikaanse en Europese economiën door de rest van de wereld 

worden leeggezogen zo gigantisch toe dat je je begint af te vragen of er nog wel iemand aan 

het roer staat in de westerse wereld. We worden heel simpel economisch afgeslacht en staan 

er bij te kijken of er niets aan de hand is. Wanneer Amerika en West Europa niet heel snel hun 

valuta's devalueren en lonen halveren zal niets meer de ineenstorting van de beurzen en run 

op de banken kunnen tegenhouden in het volgende Millennium. Maar waarom laat de 

westerse wereld het zover komen. De Amerikanen zitten in de staatsobligatie klem van de 

Japanners en Europa speelt nog steeds mooi weer. 

 

De deal die de Japanners met de Amerikanen hebben gesloten is dat Japan de Amerikaanse 

staatsobligaties zal blijven kopen zolang zij niet zullen ingrijpen in de export mogelijkheden 

van Japan naar Amerika. Hier komt nog bij dat de Amerikaanse truc om gemeenschappelijk 

met de Japanse centrale bank de yen kunstmatig hoog te houden bijna geen effect op de 

Japanse export heeft omdat deze de meeste produkten laat produceren en exporteren door de 

andere Asian Tigers zoals Korea, Thailand en Taiwan etc. Op deze indirecte export heeft 

Amerika door het steunen van de yen geen enkele invloed. Vroeg (1999) of laat (2003) zullen 

de Japanners stoppen met het aankopen van de Amerikaanse staatsobligaties omdat zij ook 

wel weten dat deze allang niets meer waard zijn. Om te stoppen hebben de Japanners echter 

een mega excuus nodig want gezichtsverlies is in dit land nog steeds erger dan een paar 

triljard van je bankrekening zien verdwijnen. De jaren 1999 - 2003 zullen de Japanners echter 

voldoende mega excuses geven om de stop uit de Amerikaanse staatsobligaties te trekken 

waarbij we voor het gemak het natuurgeweld in de vorm van massale aardbevingen en 

vloedgolven maar even vergeten zijn. Zodra de Japanners deze moeilijke beslissing genomen 

hebben stort de dollar net zoals de roebel binnen een paar dagen volledig in elkaar en trekt 

alles qua beurzen, valutamarkten, huizenprijzen, olieprijzen in haar duikvlucht mee. De 

Europese banken zoals de ABN-AMRO zullen dan net zoals op 21 augustus weer juichen dat 

zowel de Azië als Amerika crisis haar in het geheel niet deert omdat de meeste bedrijven uit 

Azië en Amerika de Europese banken nog als enige veilige vluchthaven voor hun geld zien. 

De feestvreugde zal echter maar voor korte duur zijn omdat een belegger die ook maar enig 

verstand in zijn hoofd heeft ook wel begrijpt dat je je geld maar beter in de buurt kan hebben 

dan vele duizenden (electronische) kilometers bij je vandaan. Begin 21 ste eeuw bestaat je 

rekening immers misschien niet meer en is de afstand door allerlei Millennium Crisis 

Pyramide problemen niet meer te overbruggen met een vliegtuig, telefoon of fax. Aan deze 

economische crisis valt niet te ontsnappen heren en het creëren van illusies zonder structureel 

in te grijpen is wel het slechtste wat je kan doen voor het Fort Europa. De Europese banken 
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zullen tussen 1999 - 2003 als een donderslag bij heldere hemel getroffen worden. Door de 

vlucht van het snelle geld (Hot Money) naar de thuislanden zullen de verliezen die de 

Europese banken de afgelopen jaren hebben geleden in het Verre Oosten, Oost Europa en nu 

ook Amerika wel heel erg zichtbaar worden. Maar ja, de Millennium Crisis Pyramide is niet 

alleen voor de Japanners maar ook voor de gemiddelde bankdirecteur een uitstekend excuus 

om je achter te verschuilen. We zitten immers straks allemaal in de puree hetgeen het dragen 

van de last een stuk lichter zal maken. De bevolking zal hier echter iets anders over denken 

als ze te horen krijgen dat het electronische betaalcircuit helemaal of voor een deel plat ligt en 

ze geen salaris meer krijgen terwijl het probleem al drie jaar geleden bekend was. 

 

7.5 DE KETTINGREACTIE NA DE INEENSTORTING VAN DE DOLLAR 

 

Door de ineenstorting van de dollar en beurs zullen naast de rente de prijzen van goud, zilver 

en levensmiddelen razendsnel stijgen. Zoals u weet gaat de prijs van goud bijna altijd omhoog 

als de dollar en/of  beurs daalt en vice versa. Iedereen die een lening heeft in Amerikaanse 

dollars zal deze per ommegaande met elektronisch geld aflossen. De supermarkten en 

benzinepompen etc. zullen binnen een oogwenk uitverkocht zijn. Onder de FEMA zal de 

president van Amerika de controle over het bedrijfsleven overnemen en iedereen verplichten 

zijn deuren voor een 1 a 2 weken te sluiten om orde op zaken te stellen. In deze situatie van 

chaos en paniek zal een nieuwe wetgeving tegen woekeren en plunderen ingesteld worden die 

onder leiding van de militairen en nationale garde uitgevoerd zal worden. De laatste stap zal 

het uitbrengen van een nieuwe dollar zijn die ondersteunt wordt door het nog overgebleven 

goud bij de Amerikaanse centrale bank. Bij dit scenario gaan we er dan wel vanuit dat het nog 

geen 2003 is, er nog electronische betalingsverkeer bestaat, de telecommunicatiebedrijven 

niet op hun gat liggen en de energiebedrijven nog electriciteit leveren. Europa zal tijdelijk de 

rol van Amerika overnemen om hierna binnen een paar maanden ook volledig leeggezogen te 

worden door de rest van de wereld. We zijn dan eindelijk waar we schijnbaar wezen willen en 

dat is een wereldwijde depressie met alle gevolgen van dien. Kan deze depressie nog 

voorkomen worden. Ja, maar zolang iedereen nog net blijft doen alsof zijn neus bloed is er 

waarschijnlijk geen ontkomen meer aan. Wordt het geen tijd om van bewustzijn te 

veranderen.                    

 

7.6 INFLATIE EN DEFLATIE KUNNEN TEGELIJKERTIJD OPTREDEN 

 

Zowel deflatie als inflatie kunnen tegelijkertijd optreden in tijden van crisis. Behalve de twee 

hierboven genoemde scenario's zal er over het algemeen in tijden van schaarste en paniek het 

volgende gebeuren. Alle eerste levensbehoeften zullen zeer sterk in prijs stijgen terwijl de 

luxe goederen even snel en tegelijkertijd in prijs zullen dalen. Door de schaarste aan contant 

geld, goud en zilver zullen deze produkten via ruilhandel van eigenaar wisselen. Drinkwater, 

voedsel, warmte en goede buren zal de hoogste waarde toegekend worden terwijl luxe vooral 

electronische produkten nagenoeg niets meer waard zullen zijn. In de volgende hoofdstukken 

zal meer aandacht besteed worden aan een ruilhandel systeem ter (tijdelijke) vervanging van 

contant geld, goud en zilver.  

  

Om nu het woekeren te voorkomen hopen wij dat de overheid zo spoedig mogelijk een wet 

aanneemt die deze misstand in de maatschappij zal voorkomen. Niemand zou meer contant 

geld op moeten nemen dan voor zijn zakelijke en particulieren omstandigheden nodig zijn om 
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het voor 12 maanden uit te zingen. Voor hen die toch proberen iedereen te slim af te zijn drie 

waarschuwingen: 

 

A. Door het krappe aanbod van contant geld zullen goud en zilver al snel naast het contante 

geld gebruikt worden als wettig betaalmiddel en zelfs haar rol in de daaropvolgende jaren 

kunnen overnemen. 

 

B. Het hebben van contant geld, goud en zilver etc. is van geen enkele waarde als je er geen 

eerste levensbehoefte meer voor kan kopen zoals water, voedsel en warmte. Alle materiele 

zaken zullen in tijden van grote crisis hun waarde volledig verliezen. 

 

C. De woekeraars die misbruik van deze informatie maken zullen al snel als zodanig bekend 

staan in hun woonomgeving. Vroeg of laat zullen zij door hun misbruik de wrange vruchten 

van hun gedrag moeten plukken. Schaf dan ook nooit meer aan dan voor u en uw familie 

minimaal noodzakelijk is en verdeel de rest onder goede vrienden familie en buurtbewoners. 

Door deze vrijgevigheid bouwt u een hechte gemeenschap op die elkaar zowel in goede als 

slechte tijden door dik en dun zal steunen. Het beste is natuurlijk om gewoon te verhuizen 

naar het platteland waar het helemaal niet nodig is om te hamsteren omdat er voldoende eten 

en drinken voor iedereen aanwezig is. Materiele rijkdom in tijden van crisis is vragen om 

moeilijkheden en wordt dan ook ten sterkste afgeraden.      

 

7.7 VAN EEN HANDMATIGE, MECHANISCHE NAAR ELECTRONISCHE 

SAMENLEVING IN NOG GEEN 100 JAAR 

 

Misschien staat u er niet dagelijks bij stil, maar in nog geen 100 jaar zijn we van een bijna 

volledig handmatige naar een volledig electronische maatschappij geinfolueerd. Wanneer we 

niet meer in staat zijn stroom op te wekken en te distribueren dan staat dus onze samenleving 

van de ene op de ander dag gewoon stil. Dus ook uw wasmachine, verwarmingsketel, auto, 

boormachine, koffiezetapparaat, airconditioning, computer, telefoon, koelkast, pomp, 

vaatwasser etc. en alle bedrijven die voor het leveren van diensten aan het bedrijfsleven en 

particulieren van stroom gebruik moeten maken. Het even snel weer overstappen naar een 

mechanische of handmatige samenleving is makkelijker gezegd dan gedaan. Heeft u wel eens 

geprobeerd huis tuin en keuken gereedschap te kopen welke geen gebruik maakt van 

electriciteit of computerchips. In Europa konden wij alleen nog maar een paar leveranciers in 

het voormalige Oostblok, Scandinavië, Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk vinden. De 

produktiecapaciteit van deze bedrijven is echter zo klein dat ze nog geen fractie van de 

bevolking zouden kunnen voorzien van deze oude ambachtelijke hulpmiddelen. Binnen de 

kortste keren heb je dan ook levertijden die van dagen naar maanden kunnen oplopen. 

 

We hebben dus niets om op terug te vallen of je moet goed bevriend zijn met een 

antiekhandelaar die nog wel een koffiemolen heeft waar dan wel eerst de houtwormen uit 

verdreven moeten worden. Wanneer we kijken naar ons nationale distributie en personen 

vervoer systemen dat voor een zeer groot deel afhankelijk is van auto's vrachtwagens, 

vliegtuigen en treinen kunnen we helemaal onze lol op. De electrische ontsteking en besturing 

van de meeste auto's en vrachtwagens is computer gestuurd en kunnen dus ook genadeloos in 

de problemen komen als deze zaken niet compliant zijn.  Onze treinen en vliegtuigen kunnen 

in het geheel niet meer zonder electronica waarbij we niet alleen praten over de vliegtuigen en 

treinen zelf maar zeker ook over de vluchtleidings- en rangeersystemen. Het hele vlieg en 

treinverkeer heeft niets meer met handmatige bediening en schakelingen te maken maar is 
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volledig geautomatiseerd. Dit geldt ook voor de met het vervoer nauw verbonden 

telefoonsystemen waarbij de woorden handmatig en mechanisch allang dood en begraven zijn 

in de meeste landen. Mocht u toch nog in staat zijn ergens zo'n prachtige handmatig c.q. 

mechanisch te bedienen auto, trein, verkeerslichten of telefooncentrale vinden dan is het 

personeel dat deze zaken zou moeten bedienen en onderhouden allang met pensioen. Maar dit 

alles valt in het niet bij het gevaar dat deze afhankelijkheid oplevert voor onze 

waterbeheerssystemen. Bijna alle sluizen, gemalen en pompen worden tegenwoordig op 

afstand bediend door computersystemen. We praten hier dus over een gigantisch probleem dat 

zowel in de waterbeheerssystemen zelf als in de controle en monitor systemen zit. Ieder land 

dat voor een deel onder de zeespiegel ligt moet dit ja we blijven het eindeloos herhalen  als 

hoogste prioriteit op de agenda zetten. Niemand wil immers het volgende Bangladesh (net 

zoals Nederland in een rivieren delta gelegen) worden. Laten we hopen dat de Rijn, Maas, 

Waal en Oder niet aan het overstromen zijn in de komende jaren.   

 

7.8 HET GROOTSTE PROBLEEM BIJ IEDERE CRISIS 

 

Zoals we hierboven gezien hebben kunnen we de crisis piramide in 11 lagen verdelen. 

Hoewel er tussen ieder laag grote verschillen bestaan qua aanpak hebben ze allemaal een ding 

gemeen en dat is DE ONTKENNINGS FASE. Dit is gelijk het allergrootste probleem waar 

zowel de overheid, bedrijfsleven en particulieren mee te maken krijgen. Zelfs wanneer 

bekende politici zoals senator Robert Bennett (voorzitter van de Jaar 2000 commissie in de 

US), Jan Timmer (voorzitter Millennium Platform Nederland) publiekelijk verkondigen dat 

we nu toch echt iets moeten doen voordat het te laat is dan hebben we nog steeds meer 

aandacht voor de affaires van president Clinton en het politieke geharrewar van president 

Jeltsin dan voor zaken die het voortbestaan van de natie in gevaar brengen. Het lijkt wel alsof 

de politici en captains of industry vandaag tegen dovemans oren praten. De databanken van 

ieder Millennium Platform in Europa en Amerika zijn tot de nok toe gevuld met mensen die 

over voldoende ervaring beschikken om in ieder geval de Millennium Software Bug 

problemen aan te pakken maar bijna niemand is erin geïnteresseerd. In de komende drie jaar 

hebben we alleen nog maar tijd om een prioriteitenlijst samen te stellen en ons te concentreren 

op die zaken die van (over)levensbelang zijn voor onze samenleving. Dit zijn dus de 

bewustzijnsverandering, dijkbewaking, gemalen en sluizen, gas, licht, water, 

voedselvoorziening, riolering, betalingssysteem en communicatie. De rest is absoluut van 

ondergeschikt belang in de komende jaren als het gaat om de belangen van de overheid in het 

streven haar burgers een prettige 21
ste

 eeuw te bezorgen. Aangezien iedereen nog doet alsof er 

niets aan de hand is "Business As Usual" zijn op een groot aantal plaatsen in de wereld de 

stoppen al doorgeslagen. Zoals wij al een aantal maanden geleden voorspeld hebben vinden er 

op dit moment grote overstromingen in China plaats als gevolg van de kosmische 

veranderingen en het daaruit voortvloeiende natuurgeweld zoals de El Nino. Vloedgolven 

hebben hun een zware tol in mensenlevens geëist in Nieuw Guinea. De Roebel is dramatisch 

gedevalueerd en van de Russische aandelenmarkt is nog maar 25% qua waarde over. De 

mini-crashes op Wall Street volgen elkaar in hoog tempo op terwijl de rally's alleen nog maar 

gebaseerd zijn op een steeds kleiner wordend aantal eerste hulp aandelen. Nu ook Microsoft 

heeft toegegeven dat Windows naast het bestaande datum probleem ook met een Millennium 

probleem te kampen heeft zouden toch naar ons gevoel de ogen van heel veel mensen moeten 

zijn open gegaan. Maar niets is minder het geval. Gelukkig is het aantal hits op Millennium 

Software Bug reparatie sites tussen juli en augustus 1998 met honderden procenten 

toegenomen. Dit is echter nog lang niet voldoende om het (inter)nationale bewustzijn 

aangaande deze problematiek massaal te verhogen en een mentaliteitsverandering tot stand te 
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brengen. Als het in het volgende Millennium echt fout gaat is het te laat om nog wat aan uw 

persoonlijke situatie te doen. Wij adviseren al onze lezer dan ook vandaag te beginnen met het 

treffen van voorzorgsmaatregelen voordat de rijen en wachttijden te lang worden en u pas aan 

de beurt bent wanneer het kwaad als is geschied.  

 

7.9 WIJZIGINGEN IN DE MICRO MILLENNIUM KALENDER 

 

Aangezien er ook de vorige maand geen massale bewustzijnsverandering heeft 

plaatsgevonden zien wij vooralsnog geen noodzaakt om de micro millennium kalender aan te 

passen.  

 

ALARM 

 

- Het faillissement van Rusland is ondanks de IMF lening van $ 22.6 miljard nabij. Wij   

   verwachten in de komende maanden een massale uitverkoop van minerale grondstoffen  

   zoals olie en goud. 

- Aangezien de olieprijs een dieptepunt heeft bereikt zal de hieruit resulterende oliecrisis 

   zowel het Midden Oosten als Latijns Amerika meesleuren in de Azië en Oost Europa crisis. 

- Marktonderzoeksbureau IDC verwacht dat de Millennium Software Bug pas in 1999 voor 

  echte paniek zal zorgen 

- President Jeltsin is achter de schermen bezig zijn aftrede te regelen. De afkoopregeling heeft 

   zowel betrekking of hemzelf, zijn familie en naaste medewerkers. 

- De Wall Street mini-crashes volgen elkaar in een steeds hoger tempo op. Het is de 

   verwachting dat we de eerste grote correctie echter pas in oktober zullen zien.  

- General Motors reorganiseert bedrijf vlak voor haar negentigste verjaardag. Dit is vooral te 

   wijten aan een omzetverlies van $ 2.5 miljard welke door de vele stakingen van de 

   afgelopen maanden is veroorzaakt. Nog hogere lonen zullen de concurrentiepositie van 

   General Motors echter nog verder verslechteren. 

- Unilever trekt meer dan 1 miljard gulden uit om de Millennium Software Bug aan te 

   pakken.Unilever is als een van de weinige bedrijven al in 1995 begonnen met de 

   inventarisatie en reparatie fase. 

- Hoewel het IMF haar leden vraagt miljarden DOLLARS extra te storten zal bijna geen enkel 

   land hier nog gehoor aan geven. 

- Door alle valuta devaluaties in Azië, Rusland, Latijns Amerika is niemand meer in staat zijn 

  dollar leningen en rente te betalen. Zowel de dollar als de yen zullen spoedig moeten 

  devalueren om de economische crisis niet nog meer te versnellen. 

- Microsoft oprichter Bill Gates verkoopt voor 540 miljoen aan aandelen.   

- Banken creëren met de massale uitgifte van de debit-card (chipknip) het derde electronische 

  transactie systeem als achilles hiel in de bancaire wereld. 

- Door de kapitaal vlucht uit Azië en Oost Europa stijgt de winst van de Europese banken 

   zoals ABN-AMRO met 20% in eerste halfjaar naar 2.445 miljard gulden 

- Op dit moment vinden de eerste aansprakelijkheid rechtszaken inzake de Millennium 

   Software Bug in Amerika plaats. Steeds minder software bedrijven en programmeurs zullen 

   bereid zijn om nog reparatie werkzaamheden te verrichten.  

- Door de financiële crisis in Japan wordt er steeds minder uitgegeven aan consumptie 

   goederen. De gemiddelde japanner spaart op dit moment 25% van zijn inkomen als 

   verzekeringspolis voor de donkere dagen die komen gaan.  

- Nucleaire energiecentrales besluiten om hun systemen voor 1 januari 2000 stil te leggen om 

   eventuele melt-down risico's te voorkomen. 
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- Zonneactiviteit neemt nog steeds toe en zorgt voor gigantische overstromingen in 

   Bangladesh, India en China. Twee nieuwe orkanen genaamd Bonnie en Danielle in 

   Amerika. In Europa  zullen de Rijn, Maas, Waal en Oder weer buiten hun oevers treden. Dit 

   zijn echter alleen nog maar waarschuwingen voor het echte vuurwerk dat komen gaat. 

- De nieuwe wereldomspannende satelliet en GSM netwerken naderen hun voltooiing 

   waardoor de aarde steeds meer op een snelkookpan gaat lijken.  

 

 

 

ZULLEN WE OOK DIT KEER WEER ONBEWUST IN HERHALING VALLEN OF 

BEWUST VOOR HET LEVEN KIEZEN  
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8. OKTOBER 1998: ORDE IN DE CHAOS 

 

Het is van uitermate groot belang dat in tijden van crisis de innerlijke structureren die de 

maatschappij haar stabiliteit geven in stand gehouden worden. Gebeurt dit niet dan zal iedere 

democratie afglijden tot een dictatuur of volledige anarchie waar alleen nog maar het recht 

van de (tijdelijke) sterkste zal gelden.  

 

Zonder een geleidelijke overgang naar een hoger bewustzijn ontstaat er alleen maar chaos, 

ellende en paniek die met geen pen te beschrijven zijn. Iedereen die vandaag dan ook denkt 

een slaatje te slaan uit de aankomende depressie en moedwillig meewerkt aan het ondergraven 

van ons huidige politieke, economische en sociale bestel zal over een paar jaar kunnen 

terugkijken op het feit dat hij voor zijn eigen ondergang gezorgd heeft en vele andere 

onwetende mensen in zijn val heeft meegesleurd. Voor mensen die vandaag luid op straat 

schreeuwen dat de overheid omver geworpen moet worden omdat zij tot een log monster 

verworden is die alleen maar aan haar eigen belangen denkt en allang niet meer aan de 

belangen van haar bevolking moet goed beseffen dat een democratie zoals de meeste westerse 

landen dit sinds de tweede wereldoorlog kennen het enige middel binnen het huidige 3D 

bewustzijn is waarbinnen de mens in relatieve rust kan gedijen.  

 

Alle andere vormen van bestuur zijn veel extremer en maken de bevolking over het algemeen 

monddood en ontnemen haar bijna alle rechten om er alleen maar plichten tegenover te zetten. 

In een dictatuur heeft u geen leven maar wordt u geleefd. Dus hou u aan de wet en blijf 

gewoon uw belasting en rekeningen betalen. Wanneer we deze verantwoordelijkheid als 

bevolking niet gemeenschappelijk dragen in de komende jaren dan is het hek van de dam en 

krijgen Russische situaties de overhand.  

 

In tijden van grote omwentelingen is het immers altijd zo geweest dat het kapitaal en alles wat 

daarbij hoort opnieuw verdeeld wordt. De middelen die echter voor zo’n herverdeling 

gebruikt worden zijn keihard en hebben niets meer met welke juridische eigendoms 

overdracht dan ook te maken. Men pakt wat men pakken kan. De beste bescherming in dit 

soort tijden is dan ook altijd om zo min mogelijk aan materie te bezitten en goede buren te 

hebben.  Hoewel we als mens niet op alle lagen van de Millennium Crisis Piramide invloed 

hebben is een hechte gemeenschapsgeest de verzekering dat een recessie of depressie niet 

ontaard in blinde paniek en chaos. Het middel dat wij de afgelopen maanden promoten om de 

aankomende recessie in de hand te houden is de GGR (Gecontroleerde Getrapte Recessie).  

 

Hoe werkt dit  middel nu precies. Allereerst moet er het besef bestaan dat Amerika en Europa 

niet meer in staat zijn een economische crisis volledig te voorkomen in de komende 2 jaar. Dit 

besef is heel belangrijk omdat anders Amerika en Europa in de komende 6 maanden volledig 

(financieel) leeggezogen worden door de rest van de wereld. Zonder een stabiel platform 

waaraan de rest van de wereld zich kan optrekken slaat de recessie direct om in een depressie 

omdat de vrije stroom van kapitaal en goederen opeens tot stilstand komt door allerlei 

beperkende en beschermende maatregelen. Het beste middel dat de Amerikanen en 

Europeanen vandaag kunnen gebruiken om een wereldcrisis te voorkomen is het 

gecontroleerd  en stap voor stap verlagen van de relatieve waarde van de dollar en Europese 

valuta en de beurskoersen. Dit instrument wordt op dit moment uitermate deskundig toegepast 

in zowel Amerika als Europa.  

 

De pionnen in dit zeer ernstige spel zijn de ministers, bankdirecteuren, directeuren van 

energiebedrijven, geestelijke leiders, ons koningshuis en de media. Het spel zelf bestaat 
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hieruit dat de pionnen elkaar dagelijks tegenspreken maar laten doorschemeren dat we 

allemaal een klein stapje terug moeten doen in de komende tijd. Door deze constante 

ventilatie van tegenstrijdigheden weet de gemiddelde burger niet meer waar hij aan toe is 

omdat er geen enkele duidelijkheid meer bestaat waar we nu eigelijk naar toe gaan. Het enige 

dat hij van week tot week ziet is een gigantische bewegelijkheid in de beurskoersen en valuta. 

De trend is echter constant omlaag maar is zo geleidelijk te noemen dat iedereen de tijd heeft 

om zich aan te passen aan de nieuwe realiteit. 

 

Door deze aanpak is de paniek in de westerse wereld tot de dag van vandaag nog steeds 

uitgebleven. Wanneer het de wereld gegund wordt dat we dit GGR proces nog twee jaar 

kunnen volhouden dan bestaat er een kleine kans dat de recessie niet omslaat in een depressie. 

Gedurende deze twee jaar is het dan wel nodig dat de westerse beurzen geleidelijk met 50-

75% in waarde omlaag gaan, de westerse munteenheden even hard mee devalueren met de 

rest van de toonaangevende muntsoorten in de wereld zoals de Yen en we niet verrast worden 

door de andere probleemlagen in de Millennium Crisis Piramide.  

 

De overstromingen die de afgelopen maanden over de hele wereld hebben plaatsgevonden 

kunnen de GGR plannen immers danig in de war schoppen. Om de bevolking en de GGR 

plannen hiertegen te beschermen is het van uitermate groot belang dat de “Early Warning” 

systemen inzake aardbevingen, overstromingen etc. in werking worden gezet. De 

gedeeltelijke overstroming van Nederland en België op 14 september 1998 moet toch wel een 

heel duidelijke waarschuwing zijn geweest dat er grote veranderingen in de kosmos, natuur en 

weer op komst zijn. De volgende keer zal het niet beperkt blijven tot de kustgebieden en 

rivieren-delta’s maar grote delen van het vaste land beslaan.  

 

Een vast onderdeel van de GGR plannen zou dan ook de bewustzijnsverandering, 

dijkverzwaring, dijkbewaking, evacuatieplannen naar hoger gelegen en/of minder aardbeving 

gevoelige delen in een land en de opzet van handmatige back-up systemen voor 1 januari 

2000. Doen we dit niet dan worden we straks als een donderslag bij heldere hemel overvallen 

en zijn we straks genoodzaakt onder dezelfde omstandigheden te leven zoals 100 jaar geleden. 

Een tijd van bittere armoede, schrijnende werkeloosheid, kinderarbeid, minimale scholing, 

geen sociale voorzieningen, erbarmelijke woonomstandigheden, 7 daagse werkweken zonder 

vakantie en tyfus epidemieën in vooral de grote steden. Iedereen die ooit wel eens een boekje 

gelezen heeft over de periode rond 1900 weet dat het vroeger nou niet bepaald rozengeur en 

maneschijn was. Beseft u goed dat uw grootouders deze periode nog hebben meegemaakt en 

er dus niets van de GGR plannen fout moet lopen of we zitten weer met dezelfde ellende. Het 

is niet alleen de verantwoordelijkheid van de overheid maar van ons allemaal om het niet 

zover te laten komen.  

 

8.1 DE MODERNE GOUDKOORDS 

 

Met de ineenstorting van de beurs, vreemde valuta’s en straks de obligatiemarkt blijft naast de 

investering in (duurzame) goederen en de enige veilige investering op aarde – ofwel de 

investering in je innerlijke bewustzijns ontwikkeling - maar een alternatief over en dat is 

goud. Tot nu toe hebben we echter zeer weinig aandacht aan goud besteed omdat de tijd voor 

het tijdelijk investeren in goud nog niet rijp was. Vandaag echter begint goud haar oude glans 

weer terug te krijgen na een lange tijd van prijsdalingen en minimale handel. Voordat u echter 

besluit om te gaan beleggen in goud moet u echter een aantal factoren in de gaten houden. 
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1. Allereerst is er de koppeling tussen goud en de dollar. Historisch gezien gaat de goudprijs 

omlaag wanneer de dollar stijgt. Natuurlijk moet u bij de berekening wel even rekening 

houden met de wisselkoers tussen uw munteenheid en dat van de dollar. De kans dat de dollar 

in de komende maanden echter zal dalen is zeer groot waardoor de goudprijs wederom 

historisch gezien in dollarwaarde zou moeten gaan stijgen.  

 

2. Door de ineenstortingen van de beurzen, valutahandel en straks de obligatiemarkt is er 

altijd een natuurlijke vlucht naar goud waardoor de prijs zal stijgen. .  

 

3. Door de economische crisis hebben de meeste centrale banken gelukkig het idee laten varen 

om nog meer van hun goudvoorraad te verkopen. Hierdoor zal het aanbod van goud uit deze 

bron in de komende 3 maanden steeds verder opdrogen. De meeste banken weten ook wel dat 

je beter eerst je aandelen, obligaties en valuta kan verkopen voordat je het fundament van je 

bestaansrecht te grabbel gooit. Zeker in tijden van economische crisis waar voorlopig nog 

geen einde aan zal komen. Ook hierdoor zou de goudprijs theoretisch de komende maanden 

moeten stijgen. 

 

4. Vanaf 1 oktober zullen de grote hedge fondsen genoodzaakt zijn hun short posities 

(schrijven put opties etc. met bijstort plicht) in edele metalen af te dekken. De enige manier 

waarop ze dit kunnen doen is door het edelmetaal terug te kopen dat ze eens beloofd hebben 

te verkopen.  Dit zal de goudprijs opdrijven. 

 

5. Hoewel op dit moment de meerderheid van de beleggers vlucht in obligaties zal deze 

strategie van korte duur blijken te zijn door het devaluatie en inflatie monster dat in ieder land 

op de loer ligt. Nadat dit besef is doorgedrongen zullen de beleggers pas in grote getallen 

overstappen naar goud en andere edelmetalen.    

 

6. Door de Millennium Software crisis is het mogelijk dat net zoals bij vele andere (minerale) 

grondstoffen de productie, transport en handel in goud rond 1 januari 2000 gedeeltelijk of 

volledig stil komt te liggen waardoor de prijs aanzienlijk zal stijgen. Aangezien bij een 

ineenstorting van het financiële transactiesysteem de banken ook nog eens moeten terugvallen 

op de zeer beperkte voorraad (5%-10%) aan contant geld in munten en bankbiljetten zal ook 

dit de weg vrij maken voor transacties in goud.  

 

7. Een groot aantal goudmijnen zijn op dit moment gesloten omdat de productieprijs van goud 

vandaag nog onder de marktprijs ligt. Dit komt vooral door het feit dat de valuta van de 

producerende landen zoals Rusland en Zuid Afrika zo sterk gedevalueerd zijn t.o.v. de dollar 

dat stoppen met de productie en export het enige alternatief is om niet failliet te gaan. Dus pas 

bij een aanzienlijke stijging van de goudprijs en/of devaluatie van de dollar zullen deze 

mijnen weer opengaan waardoor een prijsdaling mogelijk is. Zoals het er nu uitziet blijven de 

mijnen de komende maanden nog wel even dicht en is er dan ook geen stortvloed van extra 

goud op de markt te verwachten. 

 

8. Door de dalende goudprijs van de afgelopen jaren hebben de meeste banken en 

beleggingsinstellingen hun goudvoorraad verkleind waardoor zij bij grote bestellingen 

volledig aangewezen zijn op de Just-In -Time levering van goud.  Ook uit deze hoek is dus 

geen stortvloed van goud op de markt te verwachten. Amerika, Japan en Duitsland zijn op dit 

moment de landen met de grootste nog overgebleven goudvoorraad. Dit is niet geheel 

toevallig aangezien de valuta van deze landen de handelsvaluta van de wereld zijn en dus 

onderhevig zijn aan grote fluctuatie risico’s. 
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9. Door steunaankopen van de yen of  Duitse mark gaat de koers van het goud omhoog omdat 

hierdoor de koers van de dollar daalt. Zoals we allemaal weten wordt er op dit moment 

regelmatig ingegrepen in de koers van de yen en Duitse mark.   

 

10. Door de sterk dalende olieprijs van de afgelopen jaren is er door de olieproducerende 

landen veel van hun goudvoorraad verkocht om nog enigszins de begroting van deze landen 

dekkend te krijgen. Ook uit deze hoek verwachten wij eerder een stortvloed van verkopen 

inzake aandelen, obligaties en valuta dan van goud. 

 

11. In de bancaire wereld wordt op dit moment top overleg gevoerd om in het geval van 

calamiteiten rond het jaar 2000 terug te vallen op de goudstandaard. Wanneer dit gebeurt zal 

uw goud ook in waarde stijgen.   

 

12. Hier tegenover staan een viertal factoren waardoor de goudprijs in de komende maanden 

kan dalen en dat is de uitverkoop van minerale grondstoffen door Rusland en Zuid-Afrika, de 

devaluatie van uw lokale munt t.o.v. de dollar, de afnemende vraag naar goud door de 

industrie omdat er simpelweg minder vraag is naar allerlei goederen waarin goud wordt 

verwerkt en het aanbieden van sieraden, juwelen en andere luxe goederen waar goud in 

verwerkt is door de particulieren. 

 

Het ziet er dus naar uit dat goud een zonnige toekomst tegemoet gaat in de komende jaren. 

Tot juni 1999 raden wij echter iedereen aan die in goud wil beleggen om een goud put optie te 

kopen als dekking tegen een eventuele daling van de goudprijs door de ineenstorting van de 

vraag van de industrie etc. In vaktermen wordt dit ook wel “hedging” genoemd.  Deze put 

optie koopt u dan wel in Amerika (COMEX en CBOT) waar heel veel in goudopties 

gehandeld wordt en absoluut niet in een land waar de handel in goudopties zeer magertjes is. 

De premies die u op dit moment voor een put optie moet betalen zijn redelijk te noemen. 

Volgend jaar zullen deze tot onaanvaardbare hoogte gestegen zijn. Koop tevens alleen put 

opties bij een bank of beleggingsinstelling die een directe handelsverbinding heeft bij de beurs 

aldaar en NOOIT bij een tussenpersoon zoals een bijkantoor van een bank.  

8.2 HOE KAN U BELEGGEN IN GOUD 

 

Bij het beleggen in goud  moet u de keuze maken tussen een goudrekening, goudbaartjes, 

goudplaatjes, beleggingsmunten en verzamelmunten. Bij deze keuze komen vooral de 

liquiditeit, transactiekosten (premie), circulatiegrootte en transportabiliteit om de hoek kijken. 

Liquiditeit wil zeggen dat het goud makkelijk verhandelbaar moet zijn. Het mag duidelijk zijn 

dat een goudbaartje van 1 kilo moeilijker te verhandelen is dan een aan iedereen bekende 

Krugerrand. De transactiekosten is de premie die u betaalt boven de netto goudprijs om het 

goud in uw bezit te krijgen. De circulatiegrootte is van belang in relatie met de acceptatie. 

Wanneer er van een bepaalde munt nog veel in omloop zijn is het gemakkelijker om een deal 

te sluiten dan voor een munt die niemand kent. In het westen zal de gouden Peruaanse libra 

immers minder circuleren dan een Kroon, Krugerrand, Golden Eagle of Sovereign.  

 

Tot slot is de transportabiliteit van groot belang. Om hetzelfde bedrag in zilver met je mee te 

slepen of ergens in een kluisje bij een bank op te bergen is immers 50X meer gewicht en 

ruimte nodig. Wanneer u goud puur ziet als belegging en de Millennium crisis van 

ondergeschikt belang acht adviseren wij een goudrekening en/of goudbaartjes. De 

transactiekosten of premie is in vergelijking met de plaatjes en munten zeer laag te noemen. 
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Wanneer u echter uitgaat van het scenario dat goud na het jaar 2000 wederom een wettig 

betaalmiddel wordt naast contant geld dan is het verstandiger om plaatjes en 

beleggingsmunten zoals Kronen (0.9802 troy ounce 3% premium), Krugerrands (1 troy ounce 

3% premium), Sovereigns (0.2354 troy ounce 7% premium) en Golden Eagles (1 troy ounce 

7% premium) aan te schaffen.  

 

Hoewel de transactiekosten van de plaatjes en beleggingsmunten vaak 5% en meer kunnen 

bedragen van de aanschafwaarde zijn deze qua liquiditeit ofwel verhandelbaarheid tijdens een 

crisis vele malen beter dan een goudrekening waar niemand meer bij kan of een goudbaartje 

dat niet te delen is in kleine porties. Koop in ieder geval nooit verzamel- of jubileum munten. 

Deze hebben zo’n belachelijke premie dat het absoluut zinloos is om in te beleggen tijdens 

een mogelijke crisis.  

 

Wanneer u van plan bent om in goud te beleggen dan doet u dit altijd bij een gerenormeerde 

bank en/of edelmetaalbedrijf dat het predikaat “Acceptable Melter and Essayer” heeft. 

Hierdoor bent u verzekerd van kwaliteit en het juiste gehalte van het goud. Laat u nooit 

verleiden om bij de niet geregistreerde tussenhandel goud te kopen. In een aantal landen moet 

u nog BTW betalen bij de aanschaf van goudbaartjes en goudplaatjes. Wanneer u BTW 

plichtig bent als bedrijf is dit geen probleem. Als particulier is dit echter zonde van het geld 

en is het dus verstandig goud te kopen in een land waar de BTW plicht al is afgeschaft.  

 

Goudbaartjes zijn er in de gewichten van 250, 500 en 1000 gram te kopen terwijl er bij 

goudplaatjes de keuze is tussen 1,5,10,20,50 en 100 gram. Bewaar uw baar goud altijd in een 

kluisje bij een bank waar u een goede relatie heeft. Zilver wordt door ons op dit moment niet 

geadviseerd omdat deze veel gevoeliger is voor de afnemende vraag in de industrie, er veel 

teveel door een aantal grote beleggers mee gemanipuleerd wordt en door haar relatieve 

gewicht t.o.v. goud moeilijk te transporteren is. Hoewel edelmetalen en dus ook goud ons 

inziens in tijden van echte crisis niet de beste belegging zijn kan het voor een aantal mensen 

tijdelijk een mogelijkheid bieden om hun geld uit de verkoop van aandelen, obligaties en 

valuta in onder te brengen.          

 

8.3 HANDELEN EN REKENEN IN GOUD 

 

Voor het handelen en rekenen in goud heeft u kennis nodig over de volgende zaken. Het 

gewicht in troy ounces of grammen. De Fijnheid: dit is de zuiverheid van het goud uitgedrukt 

in een percentage bijvoorbeeld 99,9% puur of in deeltjes 900/1000
th

 is 90% fijn of in karaten 

waarbij 24 karaat 99,99% is. De Content: dit is de zuiverheid van het edelmetaal maal het 

bruto gewicht. De Krugerrand bijvoorbeeld is 22 karaat (91,67% fijn goud) X een gewicht 

van 1.0909 troy ounce = een fijn goud inhoud van 1.0000 troy ounce.  De Goud/Spotprijs 

ofwel de prijs die op dat moment in New York of waar dan ook ter wereld op een beurs 

betaald wordt.  

 

Verder moet u weten dat 1 troy ounce hetzelfde is als 31,1034 gram of 480 grains of 1,097 

avoirdupois ounce. 

 

Een rekenvoorbeeld voor wanneer u iets in goud wilt kopen. Stel een wasmachine kost 500 

dollar. De goudprijs op de radio voor vandaag is 600 dollar per troy ounce. De content van uw 

Krugerrand bevat 1.0000 aan fijn goud. Dus de waarde van uw Krugerrand is vandaag 600 x 1 



86             De Grote Bewustzijnsverandering Deel 2 Bijlage der 33 dimensies  

= $600. Met een Krugerrand kunt u dus deze wasmachine kopen terwijl u dan ook nog $100 

in contant geld of goud als wisselgeld terug krijgt. 

 

Wanneer iemand goud bij u wil kopen deelt u het bedrag dat hij wil geven door de content 

van de munt. Het resultaat is de prijs per troy ounce. Stel dat iemand dus $650 voor uw 

Krugerrand wil geven dan is dit $650/1 = $650. De spotprijs op de radio is $625 per troy 

ounce. Dus kunt u de verkoop met winst afsluiten.  

 

De waarde van juwelen, bestek, kandelaars, tanden etc. De rekensom is vrij simpel het aantal 

karaten uitgedrukt in het percentage maal het gewicht maal de dagprijs van goud in grammen. 

Een ring van 18 karaat is 75% fijn goud maal bijvoorbeeld 5 gram maal $20,90 per gram 

($650 per troy ounce /31,1034) = $ 7,84.   

 

Om de premie te berekenen deelt u de kosten door de content. Voorbeeld: Als de goud 

(spot)prijs $500 per troy ounce bedraagt en uw gouden Sovereign $125 kost, terwijl de 

fijngoud content van deze munt 0.2354 troy ounce bedraagt. Dit is dus per troy ounce 

1/0.2354 = 4.248 x $125 = $ 531, Dan betaald u dus $531/$500= 1.062 of om dit in een 

percentage om te zetten (x100-100 ofwel 106,20%-100 = 6,2%). Dit is voor een Sovereign  

een redelijke premium dus koopt u de munt 

 

8.4 TABELLEN VOOR SNELLE BEREKENINGEN IN GOUD 

 

De fijngoud inhoud ofwel content van de Krugerrand is 1,0000, 10 Gulden is 0,1947, 

Sovereign is 0,2354, Maple leaf is 1,0000, 100 Kronen is 0,9802, Amerikcan Eagle is 1,0000, 

Maple Leaf is 1.000, Panda is 1.000, 20 Mark is 0.2304, 20 Franse Franc is 0.1867, 20 Lire is 

0.1867, 50 Mexicaanse Pesos is 1.2057, Onza is 1.000, 10 Gulden is 0.1947, 10 Roebels is 

0.2489, $10 uit Singapore is 1,000, 20 Zwitserse Franc is 0.1867, $20 uit Amerika is 0.9675.  

 

De fijngoud ofwel content van sieraden etc.: 24 karaat is 0.9999, 23 2/3 karaat is 0.9861, 23,6 

karaat is 0.983, 22 karaat is 0.9167, 21,6 karaat is 0.9000, 18 karaat is 0.7500, 14 karaat is 

0.5833, 12 karaat is 0.5000, 10 karaat is 0.4166, 8 karaat is 0.3333.   

  

Met bovenstaande informatie kunt u iedere berekening maken die u nodig heeft voor een goud 

aankoop, verkoop of omwisseling in goederen of contant geld. In de loop van 1999 zullen 

vooral de munten door de grote vraag steeds schaarser worden hetgeen de prijs ofwel de 

premie zal opdrijven.  

 

Hoewel Goud het mineraal met de hoogste frequentie op aarde vertegenwoordigd valt deze 

frequeeie in het niet met hen die investeren in bewustzijnsverandering. Goud zal u alleen maar 

tijdelijk kunnen helpen in een crisis terwijl bewustzijnsverandering permanente 

interdimesionale- en eenheidshulp verzekerd. 

 

8.5 DE MILLENNIUM SOFTWARE BUG AKTIEPUNTEN EN CHECKLIST 

 

Uit de tientallen onderzoeken en adviezen die de afgelopen drie jaar bij banken, 

energiebedrijven overheden etc. gedaan en gegeven zijn is een TOP 20 aan aktiepunten naar 

voren gekomen. Deze punten zijn volledig op de praktijk gebaseerd en hebben al menig raad 
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van Bestuur genoopt om hun strategie en beleid voor de komende jaren volledig te herzien. 

Ongeacht wat er gebeurt adviseren wij de volgende stappen. 

 

8.6 NOGMAALS WAAROM 

 

1. Er is weinig tijd  om het gehele probleem voor 1 januari 2000 op te lossen  

2. Er zijn op dit moment veel te weinig programmeurs beschikbaar  

3. De programmeurs die vandaag nog ingezet kunnen worden hebben over het algemeen geen 

enkele ervaring met de oude talen zoals Cobol, Assembler, Pascal etc. 

4. Door het aanspannen van rechtzaken tegen programmeurs en automatiserings bedrijven 

zullen deze steeds minder bereid zijn om opdrachten te accepteren die de dead-line van 1 

januari 2000 in het contract hebben staan.  

5. Een datum zoek en correctie programma of shell houdt geen rekening met de diverse talen, 

sub-routines en inter-computer en inter-netwerk berekeningen. 

 

8.7 AKTIEPUNTEN EN CHECKLIST 

 

1. Doe geen reparatiewerkzaamheden aan uw huidige automatiserings omgeving. Buiten het 

feit dat u al te laat bent is de kans dat u en uw mensen een aantal cruciale zaken over het 

hoofd zullen zien 100%. Voor hen die voor 1997 begonnen zijn met de reparatie 

werkzaamheden is het alleen aan te raden om een omrekenings shell om het oude systeem te 

bouwen en verder niets. Schrijf uw huidige automatiseringspark zowel economisch als fiscaal 

volledig af in 1998 en 1999. 

 

2. Schaf naast uw huidige automatiseringspark in 1998 en 1999 een volledig nieuwe en 

Millennium proof (schriftelijk door de fabrikant bevestigd inclusief boeteclausule) IT 

hardware en software omgeving aan en koppel deze op geen enkele manier aan het oude 

systeem en/of netwerk. Het nieuwe systeem mag tevens geen enkele Internet software, data 

en/of verbinding bevatten omdat hier de kans op besmetting het grootst is.   

 

3. Zorg bij de aanschaf van deze automatiseringssystemen ervoor dat ze op te delen zijn in 

volledig zelfstandige units en afdelingsnetwerken die met een druk op de knop te ontkoppelen 

zijn van de andere units en afdelingssystemen. Ieder nieuw systeem moet dus over een 

“Manual Override” beschikken die crash proof is. Bouw uw nieuwe computersysteem altijd in 

de vorm van een eilandoplossing die wanneer u dit maar wenst volledig afgesloten kan 

worden van de buitenwereld. Ook intern is het verstandig deze eilandarchitectuur per 

werkmaatschappij, divisie en afdeling aan te houden.  

 

4. Stel alle leveranciers van de nieuwe hardware en software verplicht een 

gemeenschappelijke Millennium proof platform contract te ondertekenen inclusief 

boeteclausule waarin niet alleen de individuele delen van de leveranciers maar vooral de 

interconnect zaken Millennium proof zijn.   

 

5. Zet hierna ALLEEN de op virussen gecontroleerde DATA (exclusief Internet data) over 

naar dit nieuwe platform en update de data op maandelijkse basis.     

 

6. Test alle nieuwe hardware, software en data voor het liefst 12 maanden (1 volledig fiscaal 

jaar) alleen op unit en afdelings niveau voordat je begint de netwerken aan elkaar te koppelen. 
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Gebruik tapes en disks voor de fysieke uitwisseling van data tussen de diverse afdelingen. Dit 

is uitermate belangrijk om het personeel alvast te laten wennen aan een meer handmatige 

manier van werken.  

 

7. Stel vanaf 1 januari 1998 verplichte cursussen in voor uw huidige (automatiserings) 

personeel om aan de nieuwe omgeving te wennen. Deze trainingen moeten naast de 

installatie, gebruiks en onderhouds cursussen ook een maandelijkse “Old System Shut Down 

and Switch Over” training bevatten. Een eventuele loonsverhoging in 1998 en 1999 hangt 

volledig af van hoe je met dit nieuwe systeem kan omgaan. 

 

8. Verdubbel uw personeel in de automatiserings afdeling in het jaar 1998 om niet het risico te 

lopen dat er in 1999 geen gekwalificeerde en betaalbare IT medewerkers meer te krijgen zijn. 

Betaal alle strategische automatiserings medewekers een premium ter grootte van een 

jaarsalaris wanneer ze minimaal tot 1 januari 2001 bij u in dienst blijven. 

 

9. Verdubbel uw (part-time) service afdeling om eventuele klachten af te handelen die vanaf 1 

januari 2000 op u af zullen komen. De wachttijden door computer en (communicatie) telefoon 

storingen zullen een nog groter probleem dan uw interne automatisering voor uw bedrijf gaan 

vormen. Dit komt omdat u geen enkele invloed heeft op het compliant zijn van computer 

systemen van derden (klanten/leveranciers/banken/overheid) en het maar afwachten is of de 

telecommunicatie- en energiebedrijven nog voor de volle 100% operationeel zijn.  

 

10. Voor eventuele energiestoringen schaft u een aantal diesel generatoren, dieseltanks en zo 

mogelijk zonnecollectoren, windmolens of fuel-cells aan die niet alleen gebruikt worden voor 

de elektriciteitsvoorziening van uw automatiseringspark maar ook voor het normaal 

functioneren van uw verlichting, liften, deuren, airconditioning, interne telefooncentrale, 

watervoorziening en riolering.   

 

11. Als handmatig fall-back scenario print u vanaf NU cruciale bedrijfsinformatie zoals 

klanten en leveranciersbestanden op papier uit. Op basis van deze informatie zet u weer een 

aantal handmatige procedures op die maandelijks steekproefsgewijs per afdeling worden 

uitgetest op hun snelheid en doelmatigheid.  

 

12. Uiterlijk op 1 juli 1999 voert u de final test van uw nieuwe automatiseringssysteem en 

handmatige fall-back procedures uit.  

 

13. Tussen kerst 1999 en 10 januari 2000 stuurt u uw voltallige personeel exclusief het 

automatiserings- en communicatiepersoneel en afdelingshoofden op vakantie. Hierna schakelt 

u in de week tussen kerst en oud en nieuw ALLE automatiseringssyemen uit en verbreekt u 

alle externe (data)communicatieverbindingen  Deze aktie meld u middels een bijlage in uw 

kerstkaart vooraf aan al uw relaties om hun belangen ook in het jaar 2000 te waarborgen. 

 

14. Op 4, 5 en 6 januari kijkt u wat er in de wereld gebeurt en houdt u telefonisch contact met 

uw meest belangrijke leveranciers en klanten ofwel die relaties die 80% van uw omzet en 

winst uitmaken. Leer van de fouten die anderen voor u zullen maken. Blijken er zich geen 

noemenswaardige problemen voor te doen dan start u eerst  uw oude automatiseringssyteem 

met of zonder omrekenings shell op. Als dit vlekkeloos werkt dan verbind u het stap voor stap 

dus afdeling voor afdeling met de buitenwereld. Pas wanneer dit gedurende een week geen 

enkel probleem oplevert volgt u dezelfde procedure voor uw nieuwe systeem.  
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15. Hou bij het aanschaffen van vooral mini en mainframe systemen rekening met een 

levertijd van zes tot twaalf maanden. Dit is exclusief installatie, testen en tunen. Bestel dus 

tijdig uw systeem om lange wachttijden te voorkomen en niet achter aan de rij te belanden 

wanneer iedereen in 1999 hetzelfde idee krijgt. Vermenigvuldig de door de leverancier 

opgegeven levertijden in 1998 met 1.5 en in 1999 met 3.0. 

 

16. Zorg ervoor dat uw bedrijf voor de eerste drie maanden van 2000 voldoende contant geld 

in de kluis heeft om uw personeel en leveranciers te betalen.  

 

17. Tevens is het aanbevelenswaardig om voor uw bedrijf een voorraad benzine en dieselolie 

aan te leggen om de transportfunctie binnen uw bedrijf te garanderen. 

 

18. Schaf een voorraad van zaken aan die veelvuldig door uw personeel verbruikt worden 

zoals watertanks, toiletpapier, pennen, papier, tonercartridges, koffie etc.   

 

19. Een van uw telecommunicatiebedrijf onafhankelijk communicatiesysteem zal ook geen 

overbodige luxe blijken te zijn. 

 

20. Tot slot is het vandaag mogelijk om je bij diverse verzekeringsmaatschappijen te 

verzekeren tegen de Millennium Software crisis. Wanneer u eraan denkt om zo’n verzekering 

af te sluiten dan moet er wel een vooraf overeengekomen bedrag in contanten op een derden 

rekening gestort worden om het risico van niet uitbetalen te ondervangen.   

 

Hoewel nog tientallen andere zaken voor uw bedrijf van belang zijn is het cruciaal dat u zich 

in de komende vijftien maanden alleen op de hoofdzaken en niet op de bijzaken concentreert. 

Wanneer u zich voorbereid op basis van de bovenstaande checklist dan is het relatieve risico 

dat uw bedrijf  loopt vanaf 1 januari 2000 vele malen minder dan dat van uw concurrentie. 

Hiernaast vertegenwoordigd uw bedrijf op dat moment een zeer belangrijke economische en 

sociale functie in de zeer turbulente tijd die komen gaat.  Natuurlijk kunt u als bedrijf ook 

collectief van bewustzijn veranderen zodat de Millennium Software Bug geen invloed meer 

heeft op het bedrijfsresultaat.  

 

ALARM 

 

- De media mengen zich in het economische strijdperk. Time 14 september 1998: Boom Goes 

Bust. Business Week 14 september 1998: Global Crisis Time To Act. Forbes 21 september 

1998: 1929 or 1987 Sell? Hold on? Go bargain shopping? Newsweek 14 september 1998 

Global Economy Sick and Tired. Fortune 7 september 1998: Saving Asia The IMF cure has 

failed. It’s time to get radical. The Economist 5 september 1998: Outlook for the world 

economy? Splash! 

 

- Een aantal Japanse banken staan op het punt om meer dan $ 438 miljard aan Amerikaanse 

aandelen dollars en obligaties te verkopen om een faillissement te voorkomen. In oktober 

1998 wordt de boekhouding over het derde kwartaal afgesloten in Japan waarbij dus de eerste 

mega verliezen echt zichtbaar worden. Tellen we hierbij de andere banken in het Verre 

Oosten, Zuid Amerika, Rusland en het Midden Oosten op dan is de massale verkoop van 

aandelen, dollars en obligaties die de Amerikaanse en Europese beurzen te wachten staat meer 

dan 1 triljard dollar. Het huidige geschatte maar nog niet gepubliceerde verlies wordt 

wereldwijd geschat op meer dan 10 triljard dollar. Deze verliezen zullen de komende 

maanden geopenbaard moeten worden om aan juridische vervolging te ontkomen.     
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- Europa’s grootste bank in Zwitserland genaamd de UBS (Union Bank en Swiss Bank) zal 

over het derde kwartaal van 1998 een verlies lijden van tussen de 500 miljoen en 1 miljard 

dollar. Duitse banken hebben DM 75 miljard uitstaan in Rusland waarvan slechts DM 16 

miljard gedekt is door overheidsgegarandeerde export kredieten. Deze garanties zullen in de 

komende jaren niets waard blijken te zijn. Tegelijkertijd proberen de  Amerikaanse banken op 

dit moment met een injectie van 3.5 miljard dollar het LTCM beleggingsfonds van de 

ondergang te redden. Onze voorspellingen van begin 1998 zijn hiermee volledig uitgekomen. 

Na het Verre Oosten, Midden Oosten en Zuid Amerika zijn nu Amerika en Europa aan de 

beurt. 

 

- Wanneer volgend jaar pas echt naar buiten komt hoeveel geld de banken aan mutual funds 

en andere banken geleend hebben om via de handel in dereviaten de ineenstorting van de 

financiële wereld te voorkomen, dan zal het verlies zijn opgelopen naar meer dan 50 triljard 

dollar. Met dit bedrag worden alle verdiensten van na de tweede wereldoorlog in een keer 

tenietgedaan.  Het spel is uit en iedereen probeert op dit moment nog te graaien wat er te 

graaien valt in de financiële wereld. Tegelijkertijd wordt de particuliere belegger nog steeds 

de droom, of zeg nu maar nachtmerrie van “Investeren voor de lange termijn” en “Meer 

kopen in de dalen” voorgehouden.   

 

- Door de wereldwijde financiële crisis overweegt de Europese Centrale Bank de euro met een 

lagere rentevoet te lanceren. Het rentewapen werkt zoals u weet in het geheel niet meer in een 

wereld waar ieder land een lagere rente kent dan de Europese Economische Gemeenschap 

(EEG). Alleen de GGR is nog in staat het tij te keren. Ook de voorgenomen renteverlaging in 

Amerika van 0,25-0,5% zal geen enkel effect oogsten om de financiële wereld en zeker de 

beurs nog uit het slop te krijgen.  

 

- Diverse orkanen in de Golf van Mexico en het Caribische gebied zorgen voor een tijdelijke 

opleving van de olieprijs van $ 15+ per vat. Dit komt omdat in deze gebieden een groot aantal 

boorplatformen stilgelegd moet worden vanwege de storm. Zodra deze weer uitgewoed zijn 

zal de prijs weer automatisch dalen. De olieproductie overtreft nog steeds de vraag en geen 

enkele beperking zal voorlopig enige invloed hebben op de prijs omdat de wereldwijde 

economische crisis de vraag alleen nog maar zal doen dalen.  

 

- Door een eventuele renteverlaging in Amerika zal er steeds meer kapitaal uit Amerika 

vluchten. Het overgrote deel van dit kapitaal zal historisch gezien omgezet worden in yen’s 

omdat de Japanners immers nog steeds de grootste kapitaalverschaffers van Amerika zijn. 

Tevens is het ondersteunen van de yen onderdeel van de politiek die door de G7 gevoerd 

wordt om de wereldwijde handels- en transactievaluta zoals de dollar, yen en Duitse mark in 

stand en stabiel te houden. Tot slot is dan ook nog een steeds verder stijgende mark die de yen 

ook verder zal opdrijven door nivellerende steunaankopen.    

 

- De kans dat de Chinese munt in navolging van de rest van de wereld (behalve Amerika en 

Europa) gaat devalueren wordt met de dag groter. Aangezien tegenwoordig bijna alle 

producten uit China vandaan komen heeft dit een gigantisch gevolg voor de 

concurrentiepositie van het Amerikaanse en Europese bedrijfsleven. Met deze devaluatie van 

de Chinese munt zal ook een einde komen aan de steunaankopen van aandelen op de beurs in 

Hong Kong. Hoewel de Chinese overheid zoals zovele overheden in de afgelopen maanden 

voor miljarden aan belastinginkomsten besteed hebben om de beurs te redden staat de beurs in 

Hong Kong op dit moment op een verlies van 60% en het einde is nog steeds niet in zicht. 
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- 14 september 1998: 1 dag wateroverlast in Nederland met als gevolg een schade van F. 500 

miljoen. Wanneer de zon niet eind september was gaan schijnen zou de schade binnen 1 week 

100 miljard gulden bedragen en binnen 1 maand het faillissement van het Nederlandse 

bedrijfsleven betekenen. Een maand waterlast betekent immers dat de hele voedselvoorraad 

c.q. oogst verrot is, de rioleringen overstromen en het transport volledig tot stilstand komt. 

Naast Nederland hadden ook China, India, Bangladesh, Nieuw Guinea, België, Amerika, 

Japan etc. met dezelfde problemen te kampen. Hoeveel meter onder de zeespiegel woont u 

vandaag? Weet u hoe je een moderne hongersnood tot stand kan brengen? 

 

- De Nederlandse overheid trekt op Prinsjesdag (presentatie nationale begroting voor het 

komend jaar) 2 miljard gulden uit om het Millennium Software probleem op te lossen. 

Hiervan is 635 miljoen gulden gereserveerd voor defensie. Het budget van de gehele 

Nederlandse overheid is even groot als een gemiddelde bank heeft uitgetrokken om haar 

Millennium Software problemen op te lossen. Wanneer de overheid dit budget niet heel snel 

met 1000% verhoogt dan kan er van oplossen voor 1 januari 2000 in het geheel geen sprake 

meer zijn laat staan dat ze nog gekwalificeerd personeel kunnen krijgen wanneer de paniek 

pas echt uitbreekt in 1999.  

 

- Aan de presidentiele Clinton en Jeltsin crisis lijkt nog steeds geen einde te zijn gekomen. 

Het is een raadsel dat in de meest turbulente periode van de wereldgeschiedenis de oppositie 

het lef heeft om de regering van haar werk af te houden en de bevolking moedwillig in het 

verderf te storten.  

 

- Na het aftreden van president van de Russische centrale bank Sergej Doebinin heeft de 

overheid besloten de geldpersen zonder enig fundament te laten draaien om haar binnenlandse 

schulden af te betalen. De roebel is niets meer waard en van een wisselkoers valt al helemaal 

niet meer te spreken, Rusland is hiermee het eerste land ter wereld dat een einde heeft 

gemaakt aan het vrije kapitaal en goederen verkeer met haar buurlanden. Rusland doet haar 

deuren op slot en zal verworden tot een dictatoriale broeikas. Wie waren ook alweer de 

tijdelijke winnaars van De Grote Depressie in de dertiger jaren: Hitler, Stalin, Mussolini en 

Hirohito. Hoe zal de volgende dictator na Jeltsin heten? 

 

- In navolging van Rusland hebben nu ook de Koreaanse banken hun deur op slot gedaan. De 

eindeloze rij aan spaarders die voor de deuren staan te wachten wordt gezegd dat ze volgende 

week maar eens terug moeten komen. Welke landen en banken zullen in de komende jaren 

volgen? 

 

- President Clinton, Alan Greenspan en Rober Rubin etc. spreken nu openbaar uit dat we in 

een recessie terechtgekomen zijn. De “Bull” markt is ten einde en de “Bear” markt is 

begonnen. Wereldwijd storten de beurzen, valuta en onroerendgoed markten in elkaar en het 

lijkt wel of iedere maandag tegenwoordig een zwarte maandag is. De grote wereldwijde 

uitverkoop is begonnen. 

 

- Vandaag leven we na een groot aantal waarschuwingen op economisch en kosmologisch 

gebied in de stilte voor de storm. Wie nu nog niet begonnen is met innerlijke voorbereidingen 

zal een zware prijs betalen in de komende jaren. Waarschuw uw vrienden en familie in alle 

rust en stilte. Hoewel het orkest nog op het dek doorspeelt is de wereld Titanic uiterlijk aan 

het zinken.   
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ZULLEN WE OOK DIT KEER WEER ONBEWUST IN HERHALING VALLEN OF 

BEWUST VOOR HET LEVEN KIEZEN  
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9. NOVEMBER 1998: DE NIEUWE WETENSCHAP 

 

In dit hoofdstuk nemen wij u voor het eerst mee in de wereld van De Nieuwe Wetenschap. Na 

de introductie van De Nieuwe Gezondheidsleer in 1996 en De Nieuwe Wereld in 1997 is dit 

de meest logische volgende stap in het ontwikkelingsproces van de mens in de komende 10 

jaar. De Nieuwe Wetenschap omschrijft in detail de huidige stand van zaken in zowel de 

primaire, secundaire als tertiaire wetenschappelijke wereld en laat geen steen onberoerd 

wanneer het gaat om het verpletteren van de illusies waar we onszelf in de afgelopen 100 jaar 

mee omringd hebben. Hoewel de mens dus eigelijk qua kennis al in het jaar 2100 zou moeten 

leven zitten we door al deze illusies nog steeds in 1998. In de afgelopen drie jaar is het tempo 

der wetenschappelijke ontdekkingen echter zo snel gegaan dat we bijna kunnen spreken van 

een omwenteling in de geschiedenis van de mens.  

 

Nagenoeg alle wetenschappelijke disciplines zijn op hun kop gezet en vele wetenschappers 

bevinden zich vandaag in de twijfelzone. Wat vandaag immers gemeten wordt met het nieuwe 

UniNet instrumentarium dat de gemiddelde pionier, onderzoeker of wetenschapper ter 

beschikking staat is immers zo tegenstrijdig met hetgeen hij zijn hele leven als waarheid heeft 

beschouwt dat ontkenning, twijfel en het simpelweg veranderen of wegmoffelen van de 

resultaten schering en inslag zijn geworden. Vooral de door de oude industrie betaalde 

wetenschappers hebben het op dit moment zeer moeilijk. Kiezen ze voor de waarheid en hun 

geweten dan is de kans groot dat ze hun baan, carrière en salaris op het spel zetten. Kiezen ze 

voor de achterhaalde schijnwaarheid dan blijft hun geweten opspelen zolang ze zich niet 

conformeren aan de nieuwe realiteit. Want of je nu voor of tegen bent, de huidige 

ontwikkelingen zijn niet meer tegen te houden en zullen binnen tien jaar voor een geheel 

nieuwe industrie zorgen die talloze mensen werk en echte levensvreugde zal bezorgen.  

 

Vind je als wetenschapper de risico’s te groot blijf dan lekker zitten waar je zit en lees het 

navolgende absoluut niet omdat het u alleen nog maar meer in verwarring en twijfel zal 

brengen. Voor het handje vol pioniers en wetenschappers die de stap al gezet hebben of op het 

punt staan deze stap te zetten presenteren wij een stuk Uni-resonantie theorie die zo 

verschrikkelijk tegenstrijdig is met hetgeen de meeste mensen vandaag als de enige waarheid 

beschouwen dat vandaag maar 1 op de 100.000 mensen de moeite zal nemen dit en de 

volgende hoofdstukken van het begin tot het einde te lezen.  

 

Wij kunnen u echter verzekeren dat voordat het 2008 is geworden iedereen dit verhaal in 

allerlei vormen en verbasteringen tientallen malen zullen nalezen en tot vervelens toe zal 

herhalen voor zijn vakgenoten. Laten we daarom stoppen met elkaar napraten over dingen 

waarvan we in ons hart allang weten dat ze achterhaald zijn en geen enkel 

toekomstperspectief meer bieden dan alleen maar onwetendheid en ellende. Het wordt weer 

eens tijd het hoofd uit het zand te trekken om wat frisse lucht in te ademen en de ogen open te 

doen. Aangezien het niet mogelijk is in de komende jaren De Nieuwe Wetenschap te 

behandelen zonder eerst een fundament te bouwen en praktische leidraad te geven vindt u in 

dit hoofdstuk dan ook de basis van De Nieuwe Wetenschap en een systematische weg die 

ieder mens kan bewandelen naar zelfverwerkelijking. Voor hen die vandaag echter nog niet 

het handboek  De Nieuwe Gezondheidsleer hebben gelezen en in de praktijk hebben toegepast 

heeft het absoluut geen zin om door te lezen aangezien het fundament van De Nieuwe 

Wetenschap is gebaseerd op de Uni-resonantie theorie van De Nieuwe Gezondheidsleer. 

Zonder deze basisbegrippen bent u dan ook in het geheel niet in staat De Nieuwe Wetenschap 

te begrijpen laat staan te doorgronden. De vraag die dan nog overblijft is of u na het lezen van 
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het hierna volgende een toeschouwer blijft of speler wordt in het meest indrukwekkende  

schouwspel van de afgelopen 2000 jaar.      

 

 

 

ZULLEN WE OOK DIT KEER WEER ONBEWUST IN HERHALING VALLEN OF 

BEWUST VOOR HET LEVEN KIEZEN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



95             De Grote Bewustzijnsverandering Deel 2 Bijlage der 33 dimensies  

10. DECEMBER 1998: DE NIEUWE GEZONDHEIDSLEER. HET VERVOLG DEEL 

2A 

 

Omdat we hier over de hogeschool van De Nieuwe Gezondheidsleer praten verzoeken wij te 

stoppen met het gebruik van de secundaire Uni-resonantie symptoom bestrijders genaamd 

Kava Kava en Ginkgo Biloba. Niet omdat deze zaken slecht zouden zijn voor uw gezondheid 

maar om het simpele feit dat wij iedere vorm van SYMPTHOOM bestrijding en verdoving op 

de hogeschool vervangen wordt door de ultieme OORZAAK oplosser. Chlorella (groen = 

evenwicht) kunt u blijven gebruiken omdat dit zoals u straks zult zien uitstekend voorwerk 

heeft verricht bij de ontgifting en energietoevoer van uw lichaam. Wanneer u deze nieuwe 

oorzaak oplosser voor enige tijd volledig neutraal gebruikt hebt kunt u altijd nog besluiten om 

er de symptoom bestrijders tijdelijk aan toe te voegen. Voor hen die al enige tijd met Uni-

resonantie technieken aan het werk zijn kan het ook nog verstandig zijn om de laatste restjes 

Kava Kava en Ginkgo Biloba via een contra-resonantie uit het lichaam te verwijderen 

waardoor een nog betere c.q. schonere en meer evenwichtige start verkregen wordt.  

 

10.1 SECUNDAIRE GEZONDHEID DE BASIS VOOR PRIMAIRE GEZONDHEID 

 

We hebben in het boek De Nieuwe Gezondheidsleer al gezien dat de constante stress 

waarmee we de gehele dag geconfronteerd worden resulteert in twee soorten zuren. Allereerst 

hebben we de lichamelijke ofwel fysieke zuren die als uitscheidingsprodukten van bacteriën, 

schimmels, virussen, parasieten en prionen in de vorm van zwavelzuur, melkzuur, zoutzuur, 

koolzuur, salpeterzuur, fosforzuur etc. geproduceerd worden. Zoals u weet leven deze beestjes 

vooral van suiker en alle daaraan verwante produkten c.q. lage lichaams frequenties. Maar 

ook via produkten die van zichzelf al  veel van dit soort zuren bevatten zoals (stress)vlees 

wordt de zuurgraad in uw lichaam nog eens extra verhoogd. Ten tweede hebben we de 

reactieve zuren in de vorm van Choline en Adrenaline die zowel via voedingsmiddelen als 

door (acute) lichamelijke en geestelijke stress reacties veroorzaakt kunnen worden. Paniek, 

angst, amalgaan, chemische middelen, zware metalen en electromagnetische straling zijn hier 

goede voorbeelden van. Het resultaat van beide zuuraanvallen is een onevenwichtige pH 

waarde (verhouding tussen zuren en basen) en daaruit resulterende onevenwichtige 

suikerspiegel in ons lichaam en bloed. Aangezien dit nu zwaar verzuurde en onevenwichtig 

gesuikerde bloed de gehele dag door al onze organen stroomt en deze letterlijk stukbranden en 

bij onvoldoende zuiverings en uitscheidingsmogelijkheden van onze nieren, darmen, lever en 

huid de afvalstoffen in de vorm van (zout)kristallen inkapselen en opslaan in ons lichaam (o.a. 

vetweefsel, (bind)weefsels, spieren, vaatwanden, organen) wordt het dus de hoogste tijd om in 

te grijpen om nog grotere schade in de vorm van chronische en terminale ziekten te 

voorkomen.  

 

Allereerst is het van uitermate groot belang om de basis pH en suikerspiegel waarden weer in 

balans te brengen. Zonder een gezonde ondergrond is iedere primaire therapie immers 

gedoemd te mislukken. Hoe u dit doet staat uitgebreid beschreven in het boek De Nieuwe 

Gezondheidsleer en de hierop volgende paragrafen. Zodra we onze pH waarde en 

suikerspiegel weer in balans hebben gebracht zijn onze organen weer in staat de benodigde 

enzymen, hormonen, vitaminen, mineralen etc. te  produceren en absorberen. Zonder deze 

lichamelijke oerbasis vervliegen alle levensmiddelen c.q. positieve resonanties als sneeuw 

voor de zon omdat er niets in het lichaam is dat deze zaken voor langere tijd kan vasthouden 

en uitstralen. Het is dus absoluut zinloos om allerlei soorten vitaminen, enzymen, hormonen 
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etc. te slikken voordat u uw mineralen basis ofwel fundament van uw lichaam weer op orde 

heeft gebracht. Dit laatste moet u zeer goed onthouden.  

 

Wanneer de oerbasis van uw lichaam dus niet in staat is gezonde resonanties voor langere tijd 

vast te houden komt het voortbestaan van uw fysieke lichaam in gevaar. Tevens werkt iedere 

primaire, secundaire en tertiaire behandeling beter en langer wanneer deze fysieke oerbasis 

voorafgaande aan de behandeling hersteld is. Voor het bereiken van een optimale lichamelijke 

oerbasis is het echter wel zaak uw lichaam te ontdoen van de 7 lichamelijke stress 

veroorzakers en zo mogelijk te ontgiften. Dit ontgiften is van uitermate groot belang omdat 

zoals we al gezien hebben door de jaren heen zeer veel onverwerkt verzuurt en chemisch afval 

in allerlei chemische zoutverbindingen (basen) zijn opgeslagen in uw lichaam. Tijdens dit 

opslag proces worden dus de goede pH zouten/mineralen/basen in hoog tempo uit uw lichaam 

onttrokken om voor inkapseling en opslag zorg te dragen van allerlei giftige stoffen. Deze 

goede mineralen worden vooral onttrokken uit uw botten, tanden, nagels en haren. Hierdoor 

daalt  de pH waarde van uw lichaam razendsnel. Sterk verzuurde mensen hebben daarom 

bijna allemaal reumatische klachten, last van haaruitval en kaalheid, slechte nagels en een 

pijnlijk gebit. Dat vrouwen hier vaak pas op latere leeftijd dan mannen last van krijgen en 

gemiddeld 7 jaar langer leven heeft vooral te maken met het feit dat tijdens de maandelijkse 

ongesteldheid het teveel aan zuren via de bloeding afgevoerd worden. Veel 

overgangsverschijnselen van de vrouw zijn dan ook te wijten aan het feit dat het lichaam 

opeens andere (mannelijke) manieren moet vinden om de overtollige zuren te neurtraliseren, 

af te voeren en op te slaan. 

 

Wanneer nu de aanvoer van verzurende produkten op gang blijft zal het dodelijke zuur na 

verloop van tijd de overhand in ons lichaam krijgen. Een verzuurt lichaam verdicht dus 

letterlijk steeds meer omdat het afweermechanisme van uw lichaam het teveel aan gif constant 

in zout c.q. mineralen pilaren opslaat. Zou uw lichaam dit niet doen dan zou iedere zuur en 

chemische aanval tot een zekere fysieke dood leiden. Bij de opslag in zoutpilaren is het echter 

nooit de bedoeling geweest dat dit een permanente toestand zou worden. Door onze huidige 

leef- eet- en drinkgewoonten met veel zure produkten zoals fast-food, koffie, alcohol, vlees, 

koolzuurhoudende dranken, suiker maar ook door een teveel aan sport waardoor melkzuur 

geproduceerd wordt etc. ontnemen wij ons lichaam de mogelijkheid om deze zoutpilaren weer 

op te lossen en het gif via de nieren, darmen en huid op de natuurlijke manier uit te scheiden. 

Ja een topsporter zou er verstandig aan doen altijd voor-tijdens en na de wedstrijd een 

mineralen preparaat te slikken. Het gebruik van vitaminen, enzymen, en hormonen zonder een 

mineralen basis haalt weining tot niets uit. Zij die records breken  beschikken dan ook altijd 

over een meer basisch lichaam dan hun concurrenten.  Hierdoor zijn ze in staat tijdens de 

wedstrijd de verzuring van o.a. de spieren te voorkomen en komt stuk zitten bijna niet meer 

voor. Wat voor topsporters geldt is ook voor mensen van toepassing die een chemotherapie 

ondergaan. Deze zeer zure bijna alles vernietigende therapie onttrekt bijna alle goede 

mineralen uit uw lichaam. Het gevolg is haartuitval en extreme ontgiftingsreacties. Met een 

extra mineralen preparaat zouden veel van deze bijverschijnselen van een chemotherapie 

voorkomen kunnen worden.  

 

Door het steeds groter wordende aantal zoutpilaren in ons lichaam en een constante 

verzuringsgraad ontstaan allerlei welvaartsziekten die beginnen bij vermoeidheid, spierpijn, 

hoofdpijn en eindigen bij reuma, hartinfarcten en kanker etc. Tevens is u ook bekend dat de 

zout c.q. mineralen pilaren uw gevoeligheid voor elektromagnetische straling sterk doen 

toenemen omdat deze niet meer gelijkmatig over het lichaam verdeeld zijn maar alleen maar 

geconcentreerd worden op de voor uw lichaam zwakke (onverwerkt verleden) plekken. Om 
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dit probleem op te lossen is het dus zaak de vervuilde zout pilaren op te lossen en met grote 

hoeveelheden water (2 liter per dag) uit het lichaam te spoelen om TEGELIJKERTIJD het 

lichaam weer te voorzien van nieuwe zouten en mineralen welke de verzuring van lichaam en 

bloed neutraliseren en eventuele ontgiftings syndromen voorkomen. Houdt u bij dit soort zuur 

ontgiftings kuren dan ook altijd strikt aan de spelregels omdat bij het oplossen van de 

gifpilaren het afval eerst weer in uw bloed terecht komt alvorens het uw lichaam verlaat. 

Combineer dan ook altijd een ontgiftingsmiddel zoals bijvoorbeeld een kruiden thee met een 

mineralenpreparaat en zo mogelijk een pH herstellend badzout. Combineer je deze zaken niet 

dan wordt het lichaam teveel overbelast en kunnen hoofdpijn, maagpijn en hartkloppingen 

etc. resulteren. Vooral bij mensen die af en toe een vastenkuur volgen is het van groot belang 

de mineralen tijdens de vastenkuur aan te vullen. Jammer genoeg wordt dit bijna altijd 

vergeten met alle dramatische gevolgen van dien. Tevens is het aan te bevelen de preparaten 

niet op een lege maag in te nemen wanneer u niet aan kruidenthee, mineralen etc. gewend 

bent. Dit zal alleen maar tot buikpijn, misselijkheid of buikkrampen leiden. Zie voor globale 

aanwijzingen het boek De Nieuwe Gezondheidsleer. Na een groot aantal pH en suikerspiegel 

correctie produkten getest te hebben bevelen wij op dit moment de volgende twee 

breedspectrum produkten aan. Gebruik deze twee breedspectrum secundaire produkten alleen 

volgens de richtlijnen zoals omschreven in het boek De Nieuwe Gezondheidsleer en de door 

de leverancier c.q. arts opgegeven gebruiksaanwijzing. GA DUS NIET ZELF 

EXPERIMENTEREN.   

 

- pH waarde: 7x7 kruidenthee voor de ontgifting, Wurzelkraft voor het aanvullen van uw 

     mineralen voorraad en Meine Base voor een versnelde extra ontgifting via de huid.  

 

Het hieronder genoemde suikerspiegel regulerende produkt gebruikt u alleen maar nadat u 

eerst de in punt 1 genoemde produkten voor minimaal 3 maanden gebruikt heeft. Er bestaat 

immers een zeer grote kans dat door het stabiliseren van de pH waarde van uw lichaam en de 

daaruit resulterende heractivering van al uw organen de suikerspiegel vanzelf weer in balans 

komt. 

  

- Suikerspiegel: Blood Sugar Balance met als ingrediënten: Calcium Sulfate, Oryza Seed, 

     Anemarrhena Root, Siberian Ginseng Root en Licorice Root naar oud Chinees recept.  

 

De werking van de hierboven genoemde produkten kan nog verder verbeterd worden wanneer 

u hierbij extra zuurstof (waterstof peroxide) gebruikt waardoor het stofwisselings- en 

transportproces bevorderd wordt en de ontgifting een extra stimulans krijgt. Dit komt omdat 

de zuurstof molecuul in staat is water en lucht met elkaar te koppelen. Hetgeen zoveel wil 

zeggen dat deze zuurstof molecuul in staat is het laag frequente bloed als doorstromingsproces 

te verbinden met de hoogfrequente zenuwenvloeistoffen. Hierdoor wordt het fysieke lichaam 

als geheel in een hogere bandbreedte gebracht. Het gebruik van extra zuurstof en de vormen 

waarin u dit kunt innemen zal in een volgende hoofdstuk behandeld worden. Wij raden u aan 

om niet alles tegelijkertijd te proberen om de overbelasting van uw lichaam tijdens het 

ontgiftingsproces te voorkomen. 

 

10.2 HET GEHEIM VAN DE UNI-RESONANTIE PRIMAIRE GEZONDHEIDSLEER 

 

Met deze laatste fysieke stap om het lichaam in balans te brengen en haar oerbasis weer op 

orde te brengen verlaten we het gebied van de secundaire gezondheidszorg en gaan we ons 

vanaf nu alleen nog maar bezighouden met de primaire gezondheidszorg ofwel de 
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gezondheidszorg van het volgende Millennium. De hoofdstukken genaamd Persoonlijke-, 

Ouderdoms- en Materie Stress inclusief de Master Stress Techniek uit het boek De Nieuwe 

Gezondheidsleer geven een goede inleiding tot de primaire gezondheidsleer en nieuwe 

wetenschap. Het blijft echter van uitermate groot belang dat u eerst de 7 lichamelijke stress 

veroorzakers zoals omschreven staat in het boek De Nieuwe Gezondheidsleer elimineert en 

uw pH en suikerspiegel waarden stabiliseert alvorens u met de primaire gezondheidszorg in 

de praktijk aan de slag gaat. Het is immers onmogelijk dat u zonder diploma van de 

middelbare school toegelaten wordt tot de hogere school of universiteit van De Nieuwe 

Wetenschap.  

 

 

 

ZULLEN WE OOK DIT KEER WEER ONBEWUST IN HERHALING VALLEN OF 

BEWUST VOOR HET LEVEN KIEZEN  
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11. KERSTNUMMER 1998: HET ONTSTAAN VAN DE WERELD DEEL 1: 

LICHAAM, ZIEL EN GEEST 

 

Zo nu aan de slag. Wat de huidige (medische) wetenschap vandaag voor een groot gedeelte 

over het hoofd ziet is het feit dat alle vormen van lichamelijke stress voorafgegaan worden 

door geestelijke stress. Deze geestelijke stress is dus de werkelijke OORZAAK van alle 

ziekten en de daaruit voortkomende lichamelijke onevenwichtigheden zoals een overmatige 

produktie van Choline en Adrenaline in uw lichaam etc. Om dit beter te begrijpen is het 

verstandig eerst de mens te ontleden. De werkelijke mens bestaat uit drie delen. Een 

eenheidsdeel en het scheppende deel welke bestaat uit twee gepolariseerde ofwel 

tegengestelde delen genaamd lichaam en geest ofwel materie en ziel ofwel onderbewustzijn 

en hogerbewustzijn etc. Aangezien je eerst het scheppende deel weer in evenwicht moet 

brengen voordat je toegang krijgt tot het eenheidsdeel ofwel bewustzijn zullen we ons in de 

eerst hierop volgende paragrafen vooral richten op het begrijpen en oplossen van het 

scheppende deel van de mens ofwel het onderbewustzijn en hogerbewustzijn langzamerhand 

in evenwicht brengen totdat beide delen weer volledig in hun 0 punt kunnen oplossen.  

 

Zowel het verdichte als het verlichte deel kennen allebei een unieke bandbreedte en zijn door 

een bandbreedtegrens ook wel overgangsgebied tijdelijk van elkaar gescheiden. De fysieke en 

ziele bandbreedte zijn de twee grootste bandbreedtes die er in het gepolariseerde materie 

universum bestaan waarbij de mens als enige overgangsvorm in haar 3D soort in staat is 

gesteld om in volledige wils- c.q. keuzevrijheid, onderscheidend vermogen tussen relatief 

positief en negatief en zelfstandige intelligentie - hetgeen het tegengestelde is van een in een 

bepaalde c.q. gelimiteerde (gerichte) orde geplaatste intelligentie - haar weg te vinden. De 

mens kan dus geheel vrijwillig kiezen voor een meer verdichte levensvorm of een meer 

verlichte levensvorm in zijn levensspel ofwel schepping. De uiteindelijke bekroning op deze 

vrijwillige keuze voor verdichting en verlichting is de overschrijding van de laatste grens der 

bandbreedte grenzen en dat is de stap tussen de gepolariseerde (duopole) universele 

bandbreedte en de niet-gepolariseerde (monopole) eenheid. Zodra u zich in deze monopole 

eenheid bevindt bepalen alleen uw wil en gedachten de verwezenlijking en richting van al uw 

ideeën en houden de beperkende ruimte en tijd volledig op te bestaan. Alleen in de eenheid 

leeft u dus 100%.   

 

Pas wanneer deze laatste grens overschreden zijn zowel lichaam als ziel opgelost in de 

eenheid ook wel oneindige Oergeest, UniNet, Al, God etc. genoemd en is de bespiegeling in 

de gepolariseerde (lichaam/ziele) wereld ofwel materie overbodig geworden. De verdichte en 

verlichte materie ofwel het menselijke lichaam en ziel zijn immers niets anders dan een 

spiegel die de eenheid in de mens zichzelf voorhoud om te zien hoever zijn schepping ofwel 

leven in zijn ontwikkeling naar verdichting, verlichting of de eenheid gevorderd is volgens de 

wet van oorzaak en gevolg. Veroorzaak je als mens dus veel negatieve onverwerkte dus 

ontkende en onderdrukte zaken in deze wereld dan overkomen je ook veel 

(lichamelijk/zielmatig) moeilijk te verwerken zaken die zich door de menselijke levens heen 

steeds meer opstapelen c.q. verdichten. Span je je alleen in voor positieve levenservaringen 

ofwel ervaringen die je laat stromen dus steeds opnieuw loslaat dan overkomen je ook alleen 

maar positieve levenservaringen die je mens zijn steeds meer verlichten. Pas wanneer je alles 

in dit universum loslaat - dus alle verdichte en verlichte ervaringen - ontstijg je je eigen 

schepping en los je weer volledig op in de eenheid. 

 

De opgebouwde negatieve resonanties worden in De Nieuwe Wetenschap ook wel onverwerkt 

verleden ofwel onderbewustzijn genoemd terwijl het EGO ofwel negatieve woorden, daden 
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en gedachten ervoor zorgt dat dit onderbewustzijn steeds aangevuld wordt met deze negatieve 

zaken. Door het oplossen van uw EGO en onderbewustzijn brengt u uw eigen weegschaal dus 

steeds meer in evenwicht waardoor u na verloop van tijd een evenwicht ofwel 0 punt tussen 

positief en negatief zult bereiken waarna u automatisch de mogelijkheid schept om deze 3
e
 

dimensie bewust te verlaten voor een meer bewuste dimensie en zelfs de Eenheid. Hoe meer 

aandacht ofwel energie je aan het positieve besteed hoe sneller dit oplossen c.q. 

harmonisering zal plaatsvinden. En dit is hard nodig wanneer u bedenkt dat we op aarde 

99,9% van onze woorden , daden en gedachten besteden aan negatieve zaken waardoor dit 

evenwicht tussen onder- en hogerbewustzijn danig verstoord is geraakt de afgelopen 

miljoenen jaren. Voor alle duidelijkheid: 

 

Iets is pas negatief wanneer je een woord, daad en gedachte blokkeert, onderdrukt, 

ontkent dus herhaalt. Iets is pas positief waneer je een woord, daad en gedachte loslaat 

dus laat doorstomen zonder vast te pakken c.q. herhalen.  
 

De mens kan dus door het instrument AANDACHT = ENERGIE de hoger bewuste of 

onderbewuste reacties van het oorzaak en gevolg proces versterken of verzwakken. Hoe meer 

positieve aandacht c.q. energie (goed voedsel voor lichaam en geest) je schenkt aan het 

bewerkstelligen van het positieve hoe meer je je als mens dus onthecht van de materie en vice 

versa hoe meer negatieve aandacht je besteed aan negatieve acties hoe meer je je hecht aan de 

materie. Door het oplossen van je onverwerkte verleden en EGO maak je je dus 

langzamerhand los van de illusie ofwel droom waaruit het materiele leven van ons mensen 

vandaag nog bestaat. Jammer genoeg denken de meeste mensen nog steeds dat het 

spiegelbeeld van de ziel het daadwerkelijke leven is terwijl dit alleen maar een zeer slap en 

ellendig aftreksel is van de innerlijke werkelijkheid. Alleen als je als mens in staat bent deze 

illusie volledig achter je te laten wordt je wakker in de eenheid die het daadwerkelijke leven 

is. Het overschrijden van de laatste gepolariseerde grens naar de eenheid kan ook wel 

wedergeboorte genoemd worden. Wedergeboorte is dus het volledig oplossen van je 

schepping (+ en -) in jezelf. 

 

Maar hoe weet je nu als mens wat positief of negatief is. Dat is vrij eenvoudig. Allereerst zijn 

hiervoor een aantal richtlijnen ofwel inzichten opgesteld die hieronder in de paragraaf 

genaamd “Het oplossen van de 27 geestelijke stress veroorzakers” in hun oorspronkelijke 

vorm en bedoeling weergegeven worden. Bij twijfel vraagt u zich bij iedere beslissing dus 

altijd af in welk rijtje uw woorden, gedachten en daden c.q. begeerten zich op dat moment 

bevinden. Blijken deze zich in de verdichte linkerkolom te bevinden dan is het zaak deze zo 

snel mogelijk om te buigen naar de rechterkolom. Het is hierbij niet de bedoeling dat u hierbij 

doorslaat naar rechts maar alleen het evenwicht in uw leven c.q. schepping herstelt. Want 

zowel stress veroorzakers als stress oplossers vormen deel van uw gepolariseerde leven en 

hebben nog niets met het volledige leven welke de eenheid is te maken. De rede waarom we 

ons wat meer willen richten op de stress oplossers is dat wij vandaag wel heel eenzijdig 

(99,9% van de dag) gericht zijn op de 27 stress veroorzakers. Om de eenheid te bereiken is het 

dus eerst zaak het evenwicht tussen stress veroorzakers en stress oplossers te herstellen (50/50 

is 0 punt).  

 

Gelukkig staat u in dit toch vrij ingewikkelde keuze c.q. beslissingsproces tussen positief en 

negatief maar laten we liever de wat modernere minder besmette woorden verlichting en 

verdichting gebruiken niet alleen. Ieder mens heeft immers voor zijn geboorte een kopie van 

de eenheid ofwel hoofdprogramma in de vorm van een soort UniNet micronchip in het hart 

ingeplant gekregen die de mens in volledige vrijheid eraan herinnert welke kant hij op moet 
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om evenwicht en uiteindelijk de wedergeboorte in zichzelf ofwel de weg naar huis te 

bereiken. Als algemene richtlijn kunnen we echter zeggen dat u alles maar beter gelijk kunt 

omdraaien van wat u vandaag denkt, doet en zegt omdat de gemiddelde mens toch de hele dag 

ofwel 99,9% van zijn tijd en ruimte bezig is met EGO en het herhalen van zijn onverwerkte 

verleden ofwel onderbewustzijn.  

 

Alles wat de mens dan ook denkt en doet wordt dan ook automatisch getoetst aan het 

hierboven genoemde hoofdprogramma. Zodra je ook maar iets doet dat strijdig is met het 

universele spel van evenwicht wordt er door dit hoofdprogramma door middel van het 

geweten (je hebt het immers geweten) aan de bel getrokken. Na dit geheugensteuntje is het 

echter aan de mens om wederom in volledige vrijheid te beslissen om voor een verdichtende 

of verlichtende actie te kiezen. Door de onwetendheid over deze zaken en de steeds groter 

wordende verleidingen in deze materiele- en zielewereld zijn de meeste mensen echter ware 

meesters geworden in de het bereiken van extreme verdichting of verlichting waardoor zij 

zichzelf steeds meer verwijderen van het evenwicht of 0 punt en dit gedrag rechtvaardigen 

door iedereen behalve zichzelf de schuld te geven van wat hen in dit gepolariseerde leven 

overkomt. Hun graadmeter is dus niet de 27 geestelijke stress veroorzakers en oplossers maar 

hun even onwetende naasten die zoals wij later zullen zien zijzelf blijken te zijn. 

 

Ze beseffen echter niet dat dit elkaar constant nadoen en napraten hen steeds dieper in de val 

van het tijdelijke verdichte of verlichte geluk lokt en constant in de meest grote angst, pijn en 

ellende stort  terwijl de deuren naar evenwicht dus vreugde en liefde zo goed als gesloten 

worden. Omdat het herinneringsmechanisme aan de eenheid zich dus in het hart bevindt zijn 

niet de hersenen maar het interdimensionale hart het centrum van de mens waar alles om 

draait. In het hart bevindt zich een kopie van het hoofdprogramma welke energetisch 

gekoppeld is met andere ofwel 4D+ dimensies terwijl de hersenen alleen maar gevuld zijn met 

tijdelijke sub-programma’s zoals het fysieke 3D geheugen.  

 

Hoe meer de mens verdicht of verlicht dus zich steeds meer verwijderd van zijn 

oorspronkelijke evenwichts of wel 0 punt hoe meer hij in angst, onwetendheid, vluchtgedrag 

en hechting aan de materie zal leven en grote problemen zal hebben met de natuurlijke 

interdimensionale overgangsprocessen van geboorte, ziekte, ouderdom en fysieke dood. Dit 

komt vooral omdat hij gedurende zijn leven het overgangsgebied tussen lichaam/ziel en de 

eenheid zoveel vervuilt heeft dat de grens letterlijk met veel geweld en pijn afgebroken moet 

worden om de andere bandbreedtes ofwel dimensies te bereiken. We kunnen dit vergelijken 

met het koken van water. Het water is in dit voorbeeld het fysieke/ziele deel van de mens en 

de stoom het eenheidsdeel. Hoe kouder het water is hoe langer het zal duren voordat het 

kookpunt bereikt wordt. Is het water zelfs tot ijs geworden dan is er naast het kookpunt tussen 

water en stoom ook nog eens een extra pijnlijke overgang tussen ijs en water. Het tegenover 

gestelde kan echter ook bereikt worden in het leven. Wanneer het ingeplante 

eenheidsbewustzijn steeds meer gewekt wordt door het steeds meer in woorden, gedachten en 

daden c.q. begeerten in evenwicht brengen van de 27 stress veroorzakers en 27 stress 

oplossers breid zij zich vanuit het hart over de ziel en daarna over het hele fysieke lichaam en 

ver daarbuiten uit. Door dit uitbreidingsproces wordt dus eerst de ziel en daarna het lichaam 

(in de 3 de graad van de wedergeboorte) omgevormd in een hogere frequentie ofwel 

isotopische 4D+ bandbreedte. Na deze laatste fase van het transformatieproces wordt de vorm 

alleen nog maar bij elkaar gehouden door de wil en gedachten vanuit de eenheid en niet meer 

door de materie (lichaam/ziel) zelf omdat deze materie volledig is opgegaan in de hogere 

frequenties van de eenheid. In deze laatste fase is het materialiseren en dematerialiseren ofwel 

onzichtbaar worden dan ook een fluitje van een cent geworden. Alle overige levensvormen 
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(zoals de mens op aarde) leven binnen een vooraf vastgestelde (gerichte) orde dus een situatie 

waarin maar beperkt gebruik gemaakt wordt van de volledige wilsvrijheid, onderscheidend 

vermogen en zelfstandige intelligentie. Dit komt vooral door het gegeugenverlies dat 

resulteert uit het blokkeren, ontkennen en onderdrukken van uw onverwerkte verleden. Zie 

voor uitleg het boek De Nieuwe Gezondheidsleer.  

 

Wanneer je als levensvorm de mogelijkheid hebt gecreeerd om binnen bepaalde 

interdimensionale grenzen in volledige vrijheid te leven betekent dit dat je zowel de 

allergrootste hoogte (frequentie) als de allergrootste diepte vrijwillig kan bereiken. Dit is een 

beetje te vergelijken met de ontwikkeling van een zon die in haar verdichte stadium prachtig 

straalt in de derde dimensie en in haar verlichte stadium opgelost wordt in de vierde dimensie 

waarna voor de derde dimensie alleen maar een witte dwerg en schijnbaar zwart gat overblijft. 

Een witte dwerg is een van de derde naar vierde dimensie getransformeerde zon. Op deze 

aardse wereld hebben we de waarheid echter volledig omgedraaid en zien we de witte dwerg 

als het einde van het leven van een zon terwijl het in werkelijkheid het begin van een nieuw 

leven in een hogere dimensie is. Niet de witte dwerg is de ultieme vorm van verdichting maar 

deze aardse planeten en alles wat daarop woont is de ultieme vorm van relatieve verdichting. 

Zo ook bij de fysieke dood van de mens als de ziel het lichaam verlaat en opgaat in de 4D+ 

astrale of celestiale werelden. Werelden die trouwens iedere avond tijdens de slaap door de 

meeste mensen onbewust bezocht worden en de volgende morgen uitgelegd worden als 

dromen. Zijn deze dromen nachtmerries dan is het zaak om zo snel mogelijk te beginnen met 

het oplossen van uw onverwerkte verleden en EGO. Doe je dit niet dan blijven deze je 

achtervolgen tot het einde van de universele tijd en ruimte. De eeuwige dood kan dus alleen 

maar gelden voor het fysieke (lichaam/ziel)nog niet getransformeerde deel je gepolariseerde 

zelf maar nooit voor het eenheidsdeel in jezelf omdat deze nooit deel van je schepping is 

geweest en ook niet zal zijn. Wanneer we nu de schaal tussen eindige verdichting en eindige 

verlichting van -10 tot +10 stellen dan zit de gemiddelde 3D mens op -9. Op deze –9 is hij 

gekomen door een miljarden jaren durende interdimensionale val, waarna hij uiteindelijk is 

opgestaan om weer via het mineralen, planten, dierenrijk, mensenrijk en andere 

interdimensionale vormen de weg naar huis ofwel 0 te lopen. Iedere bioloog en chemicus 

weet immers dat de mens alle elementen c.q. chromosomen bevat van alle voorgaande 

ontwikkelfasen en zich alleen maar onderscheid in de complexiteit ofwel onderlinge interactie 

van deze elementen.  

 

Dit is echter maar de halve waarheid omdat de mens naast deze grotere complexiteit als enige 

levensvorm in deze 3D atomaire dimensie beschikt over de hierboven genoemde door de uit 

de Eenheid geconditioneerde volledig vrije wil om te kiezen. Het verschil tussen mens en dier 

in deze derde dimensie is dan ook niet het verschil tussen complexiteit of instinkt en 

intelligentie maar bestaat eigelijk alleen maar uit de mogelijkheid om relatief meer vrij te 

kunnen handelen (dus –9 i.p.v. –10). De mens is dus binnen deze derde dimensie uniek in 

haar soort en is als grensgeval tussen de derde en vierde dimensie in staat zich in de 

allergrootste speldiepte (-10) te storten of zich tot de allergrootste spelhoogte (+10) te 

verheffen, waarbij we niet moeten dat zowel de allergrootste diepte als allergrootste hoogte 

nog steeds onderdeel zijn van het scheppingsspel dat u 24 uur per dag met uzelf speelt en niets 

heeft te maken met de eenheid welke alleen maar middels het evenwichts ofwel 0 punt te 

bereiken is. 

 

Aangezien een groot deel van de mensheid niet in staat is met deze grote 

verantwoordelijkheid om te gaan zien we in de huidige tijd dat steeds meer mensen zich 

extreem verdichten of verlichten waardoor allerlei (verdichtings/verlichtings) ziekten 
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ontstaan. Mensen die tijdens dit leven in staat zijn de 6 de ontwikkelingsfase genaamd 

bandbreedte migratie (zie boek De Nieuwe Gezondheidsleer) bewust te bereiken kennen deze 

angsten al helemaal niet meer omdat voor hen de lichamelijke, ziele en eenheids bandbreedte 

een geheel zijn geworden waartussen ze vrije heen en weer kunnen bewegen. Ga je nog 

verder dan de 6 de fase dan ben je als mens zelfs in staat naast de bandbreedte extensie (fase 

4), synchronisatie fase (fase 5) en bandbreedte migratie fase (fase 6) ook tot bandbreedte fusie 

(fase 7) over te gaan. In deze laatste fase wordt je opgenomen in de niet gepolariseerde 

eenheid van de Uni-resonantie en is het mogelijk de gehele eenheid en alle zich daarin 

bevindende scheppingen, dimensies, frequenties en sub-bandbreedte gebieden te verkennen en 

assimileren. Iedereen die denkt dat het geluk alleen in de materiele 3D wereld ligt zou toch 

minimaal een keer in zijn leven fase 5 en zo mogelijk fase 6 moeten ervaren. Hierna is al het 

materiele geluk niet meer dan kinderspel en vorm van zeer tijdelijk geluk.  

 

In het boek De Grote Bewustzijnsverandering dat in 2001 zal verschijnen nemen wij u mee 

naar fase 6 en 7. Het simpelweg oplossen van de 7 lichamelijke stress veroorzakers in het 

boek De Nieuwe Gezondheidsleer neemt u automatisch mee naar fase 4 terwijl het in 

evenwicht brengen van de 27 geestelijke stress veroorzakers en 27 stress oplossers u ook weer 

geheel automatisch meeneemt naar fase 5 en al een tipje van fase 6 laat zien. Zij die immers 

de 27 stress veroorzakers en 27 stress oplossers weer geheel in zichzelf oplossen ofwel in 

evenwicht brengen zijn weer in staat BEWUST dus zonder geheugenverlies te gaan creeeren 

c.q. leven binnen hun eindige schepping.  

 

Iedereen die dus de moeite neemt deze stappen te doorlopen hoeft niet meer te filosoferen of 

wetenschappelijk dit soort zaken te onderzoeken maar kan zelf uit eerste hand ERVAREN 

hoe zowel de lichamele en ziele bandbreedtes als de eenheid eruitzien en op welke manier 

deze met elkaar in verbinding staan. Iedereen die niet de moeite neemt deze simpele stappen 

te doorlopen moet gewoon zijn mond dichthouden omdat van onwetendheid en de daaruit 

resulterende vooroordelen en domheid nog nooit iemand wijzer is geworden. Iemand die 

immers door ervaring van Ik Geloof naar Ik Weet kan overstappen is een rijk en 

wetenschappelijk wedergeboren mens geworden. 

 

11.1 HET OPLOSSEN VAN DE 27 GEESTELIJKE STRESS VEROORZAKERS 

 

Iedereen die de afgelopen jaren of maanden met groot succes de 7 lichamelijke stress 

veroorzakers heeft geminimaliseerd, geneutraliseerd of getransformeerd staat dan ook omdat 

hij de 4 de fase feitelijk bereikt heeft in volledig vertrouwen open voor de volgende stap naar 

een zowel lichamelijke als ziele gezondheid. Dat deze totale gezondheid voor u en uw familie 

van groot belang zijn is wel gebleken uit de informatie die u in dit boek aan het ontvangen 

bent. Een gezond lichaam en ziel zijn immers veel beter in staat weerstand te bieden tegen een 

economische depressie, epidemie en oorlog dan een door de huidige door uzelf gecreeerde  

maatschappij verzwakt lichaam. Hoe is het nu mogelijk zult u zich afvragen dat er naast 

lichamelijke ook ziele oorzaken zijn voor een verhoogde produktie van allerlei zuren zoals 

zoutzuur, koolzuur, choline, adrenaline etc.  

 

Een paar simpele voorbeelden zijn misschien de beste manier om het een en ander te 

verduidelijken. Vergeet echter niet dat de vorm waarin dit in uw lichaam kan optreden voor 

iedereen – door het verschil in onverwerkt verleden en EGO - anders kan zijn want De Anti 

Stress Theorie zegt dat stress altijd het eerst te merken is in het voor uw lichaam zwakste 

(meest verdichte c.q. verduisterde) orgaan. En met orgaan bedoelen we die plek waar een 
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mens een hoge concentratie van onverwerkt verleden heeft opgeslagen. De ene zal dus van 

een leugentje om bestwil – welke het onverwerkte verleden door disharmonische resonantie 

activeert waarna de pijnlijke ervaring herhaalt wordt - buikpijn krijgen terwijl de andere 

hoofdpijn, huiduitslag, hartkloppingen, verhoogde bloeddruk etc. etc. Wat zijn nu de 

belangrijkste eenheids factoren die voor een overmatige zuurproduktie zorgen en wat is 

hieraan te doen. De gouden regel is om zo eerlijk, evenwichtig en 

mens(dier/plant/mineraal)vriendelijk mogelijk door het leven te gaan. Hoe eenzijdiger en 

complexer u uw eigen leven maakt hoe moeilijker het wordt de oorzaak te vinden en deze te 

neutraliseren. Goed en dan nu de TOP 27 ziele maar zeg maar geestelijke stress veroorzakers 

met tegelijkertijd de TOP 27 remedies om het geheel weer in evenwicht te brengen. Dus van 

 –9 naar 0. 

 

11.1.1 DE 27 GEESTELIJKE STRESS VEROORZAKERS EN OPLOSSERS  

  

 

                                                   EENHEIDSBEWUSTZIJN 

 

                                                                      ^ 

GEESTELIJKE                            |                                     GEESTELIJKE 

STRESS VEROORZAKERS              |                                 STRESS OPLOSSERS 

    (VERDICHTINGS OBSESSIES)                                      (VERLICHTINGS OBSESSIES) 

                   (-10 tot 0)    -------------        (0)              ----------------    (0 tot +10) 

         ONDERBEWUSTZIJN              EVENWICHT               HOGERBEWUSTZIJN 

                                                                  

           1. Egoisme(Angst) en Hoogmoed      ^      1. Ogeisme(Liefde) en Deemoed 

           2. Woede en haat     |                 2. Vergeving en Barmhartigheid 

           3. Zelfzucht      |      3. Onbaatzuchtigheid 

           4. IJdelheid    |      4. Eenvoud   

           5. Heerszucht    |      5. Samenwerking 

           6. Eigenliefde     |      6. Naastenliefde 

           7. Jaloezie    |      7. Tevredenheid  

           8. Vloeken    |      8. Niet vloeken 

           9. Woeker                     9. Vrijgevigheid 

           10. Liegen en bedrog <LICHAAM- 0 - ZIEL>           10. Waarheid en eerlijkheid 

           11. Diefstal         11. Eerlijke broodwinning 

           12. Liefdeloosheid        12. Liefdevol  

           13. (zelf)Moordlust        13. Genade 

           14. Geilheid en ontucht          14. Reinheid 

           15. Echtbreuk en hoererij         15. Kuisheid 

           16. Vraat, Drank en Drugszucht                 16. Zuiverheid en Matigheid 

           17. Kwaadsprekerij en (ver)oordelen                            17. Introspectie 

           18. Ongeloof en wantrouwen                                        18. Geloof en vertrouwen 

           19. Eigenwijsheid        19. Innerlijk luisteren 

           20. Onwetendheid en ontkenning                 20. Inzicht en erkenning 

           21. Onrust                    21. Innerlijke rust en geduld 

           22. Chaos         22. Orde  

           23. Verstrooiing        23. Richting en Concentratie 

           24. Traagheid en ledigheid       24. Positieve Activiteit 

           25. Woorden         25. Daden en Gedachten 

           26. Meerdere verdichte geloven                 26. Meerdere verlichte geloven 
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           27. Vedicht bewustzijn                                        27. Verlicht bewustzijn 

 

11.1.2 EGOISME DE OORZAAK VAN ALLE ZIEKTEN EN ONGELUK 

 

Uit egoisme/hoogmoed, woede en haat komen eigenlijke alle andere hierboven genoemde 

geestelijke stress/allergie veroorzakers voort welke het onderbewustzijn steeds opnieuw met 

onverwerkt verleden blijven aanvullen. Zelfzucht, heerszucht, eigenliefde, nijd, afgunst, 

woeker, bedrog, diefstal, roof, moord, traagheid om het goede te doen, minderwaardigheid 

t.o.v. een ander, ontucht, hoererij en vervreemding van de Eenheid hebben allemaal te maken 

met een, EGO en het beter of minder willen zijn dan anderen ten kosten van uzelf of uw 

naasten. Voor alle duidelijkheid: met liefde wordt bedoeld het soort warme, onbaatzuchtige en 

vergevende liefde die de meeste ouders voor hun kinderen hebben en absoluut niet de liefde 

zoals we tegenwoordig in de wereld der volwassenen onder elkaar tegenkomen. Met 

echtbreuk worden alleen die huwelijken bedoeld die uit het hart c.q. in de eenheid gesloten 

zijn en niet die huwelijken welke aangegaan zijn op basis van geld, status, macht, geilheid en 

ontucht. Deze laatste mensen zijn immers nooit echt (innerlijke) getrouwd geweest. In de 

vorige boeken en hoofdstukken hebben we allemaal kunnen zien waartoe dit kan leiden. Een 

constante ontkenning, onderdrukking en vlucht voor uzelf en uw medemens om maar niet 

geconfronteerd te worden met de door uzelf veroorzaakte pijn en ellende. Want hoe goed of 

slecht iemand ook mag zijn iedereen beschikt over een hart en geweten. En juist dit hart en 

geweten blijven u er constant aan herinneren dat er nog zaken zijn die u in dit en al uw vorige 

levens nog moet rechtzetten voordat u weer helemaal gezond en gelukkig kunt zijn. 

Blokkeren, ontkennen, onderdrukken en vluchten heeft dus geen enkele zin omdat je immers 

niet voor jezelf kunt vluchten, zelfs niet in de fysieke dood welke niet meer is dan een andere 

dimensie waar u weer al deze onderdrukte en dus niet opgeloste ellende tegenkomt en 

schijnbaar eindeloos blijft herhalen. 

 

Tevens mag het duidelijk zijn dat we vooral het evenwicht tussen positieve en negatieve 

woorden, daden en gedachten aan het herstellen zijn. Het is vooral dit gebrek aan evenwicht 

dat ons vandaag zo ziek en ongelukkig in dit levensspel maakt. Iemand die 50/50 gericht is is 

vele malen gelukkiger, gezonder, vrijer en bewuster dat de gemiddelde mens van vandaag die 

99,9% gericht is op negatieve ervaringen en maar 0,01% op positieve ervaringen. Het grote 

probleem is echter dat we alles wat negatief is positief zijn gaan noemen omdat we niet beter 

meer schijnen te weten. Het is daarom de hoogste tijd om van bewustzijn te veranderen en uw 

geheugenverlies te herstellen.    

 

11.1.3 HET ADDERTJE ONDER HET GRAS 

 

Wanneer u echter de symptomen van uw negatieve gerichtheid ofwel lijden niet meer zou 

onderdrukken met vlucht- c.q. verdovingsmiddelen maar de oorzaken zou aanpakken zou het 

al snel beter met u gaan. Voor iedere geestelijke stress veroorzaker is dan ook hierboven het 

oplosmiddelen genoemd. Deze oplosmiddelen zijn uitermate effectief en werken altijd om uw 

klachten te verminderen en meestal helemaal te verhelpen c.q. in evenwicht te brengen. Het is 

immers een wetmatigheid dat je niet ziek en ongelukkig kan worden van erkende dus 

positieve (ddorstromende) woorden, daden en gedachten. Maar zullen vele mensen zeggen het 

is toch bijna onmogelijk om de steeds terugkomende negatieve gedachten te voorkomen. Met 

de in het boek “De Nieuwe Gezondheidsleer” omschreven ”Master Stress Techniek” en de in 
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dit boek omschreven methoden en technieken kunt u voorgoed een einde maken aan al uw 

onderdrukte dus negatieve gedachten, EGO en onverwerkte verleden.   

 

11.2 DE VIJF STAPPEN TOT WEDERGEBOORTE 

 

Welke stappen zal iemand moeten doorlopen om al in dit leven door het in evenwicht brengen 

van de 27 geestelijke stress veroorzakers en en 27 stress oplossers inclusief het hieruit 

resulterende onverwerkte verleden wedergeboren te worden: 

 

A. De eerste en tegelijkertijd moeilijkste stap is aan jezelf te bekennen (zelfkennis) dat je de 

enige oorzaak was van alle ellende die je tot nu toe in je leven hebt meegemaakt. Door rustig 

met je ogen dicht op bed te gaan liggen, je leven als een film de revue te laten passeren en om 

hulp van de eenheid (je oude zelf) te vragen zal dit besef als je heel eerlijk tegen jezelf bent 

vanzelf komen. Door dit proces van in alle stilte evalueren van uw acties regelmatig te 

herhalen wordt het steeds eenvoudiger om op het juiste pad te blijven. Het is immers 

onmogelijk dat zuivere ofwel eenheids gerichte onzuivere ofwel gepolariseerd gerichte 

resonanties aantrekken (zie Het Boek De Nieuwe Gezondheidsleer). 

 

B. De tweede stap nadat u hulp heeft gevraagd, is dat u in volkomen (100%) geloof, 

vertrouwen en overgave besluit het evenwicht weer in uzelf te herstellen tussen onder- en 

hogerbewustzijn. Deze verloochening die begint met het oplossen van uw onverwerkte 

verleden c.q. onderbewustzijn en EGO – omdat dit het merendeel van uw huidige leven in 

beslag neemt - is uitermate belangrijk in het verlichtings- en uiteindelijk 

wedergeboorteproces. Dat dit alleen maar lukt met een 100% geloof, vertrouwen en overgave 

mag wel blijken uit het verhaal van de leerling en meester timmerman. Wat zou er met de 

leerling gebeuren denkt u wanneer hij de meestertimmerman niet zou geloven en vertrouwen 

als deze hem het maken van een stoel zou uitleggen en dus maar geheel naar eigen inzicht en 

zonder lering zelf eigenwijs aan de slag zou gaan. Denkt u dat deze leerling met deze 

mentaliteit ooit zijn diploma zal halen laat staan in staat is zelf meester over zichzelf te 

worden. In de huidige wereld zijn geloof, vertrouwen en overgave echter allang vervangen 

door ongeloof, argwaan en eigenwijsheid en is dus het grootste deel van de mensheid gewoon 

gestopt om wat dan ook nog te leren en dolen we de hele dag blind en onwetend rond in de 

materiele wereld. 

 

C. De derde stap is dat nadat het evenwicht tussen onder- en hogerbewuste woorden, daden en 

gedachten weer hersteld is besluit om opnieuw maar nu bewust te gaan scheppen of terug naar 

huis ofwel de eenheid te keren. Zodra u het 0 punt in uzelf bereikt heeft zult u wel een 

tijdelijk gevoel van leegte ervaren omdat u al lange tijd niet meer gewend bent om zonder 

schepping ofwel EGO (onderbewustzijn) en OGE (hogerbewustzijn) te leven. Deze leegte 

heeft echter niets te maken met het terugtrekken van de eenheid maar met het oplossen  van 

zowel uw EGO als OGE uit uw schepping. In de tijd die deze leegte nodig heeft om weer 

opnieuw met het eenheids bewustzijn gevuld te worden voelt u even deze leegte welke ook 

wel eens als kou ervaren kan worden. De kou is echter het EGO en OGE dat oplost ofwel 

transformeert in eenheidsbewustzijn en dus niets om je zorgen om te maken. Mensen die 

vandaag met vrije- ofwel 0 punt energie experimenten bezig zijn ervaren deze kou ook vaak 

tijdens hun werk. Bent u in staat om ook in deze schoonmaak tijd alleen voor het 

eenheidsbewuste te kiezen dan zult u automatisch in een hogere dimensie of eerste graad der 

wedergeboorte terecht komen. Valt u door uw angst voor deze tijdelijke leegte of kou terug in 

uw oude gepolariseerde gedrag dan kunt u weer helemaal opnieuw beginnen. Dit opnieuw 
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beginnen zal echter iedere keer steeds moeilijker en zwaarder worden omdat uw EGO en 

OGE maar blijven doorgaan met het aanvullen van uw onverwerkte verleden met negatieve 

ervaringen.  

 

D. Nadat u met de hulp van uw eenheidsbewustzijn de kracht heeft gekregen om de laatste 

grens te overschrijden kan deze feitelijke overgang met enige turbulentie (ontkenning) 

gepaard gaan. Na het in evenwicht brengen van de 27 geestelijke stress veroorzakers en 27 

stress oplossers ofwel EGO en OGE en het hieruit resulterende onverwerkte verleden bent u 

immers opeens in een zeer rustig en evenwichtig maar ook nieuw vaarwater terecht gekomen. 

Het is dan ook schrikken wanneer opeens je hart en maag samentrekken en sterk tekeer gaan. 

De meeste mensen overvalt op dat moment een blinde doodsangst waardoor ze weer 

gedeeltelijk terugvallen in hun oude gewoonten en tijdens dit leven deze laatste grens niet 

meer durven overschrijden. Het samentrekken van hart en maag heeft echter te maken met het 

veranderen (frequentie verhoging) van het elektromagnetische veld van de persoonlijke ziel in 

het hart en de collectieveziel in de maagholte. Deze collectieveziel die in de maagholte van 

het nog ongeboren kind werd geplaatst om van daaruit het hele lichaam te vormen en bij 

elkaar te houden is dus van uitermate groot belang geweest bij de groei van de mens. Het 

energieveld van een mens is dan ook niet de straling van het lichaam (exclusief de 

lichaamswarmte) maar hoofdzakelijk de straling van de interdimensionale intelligente vrije 

energie van de ziel en na de wedergeboorte ook de eenheid wanneer deze is gewekt in de 

mens. De verandering van het elektromagnetische veld in het hart heeft te maken met de 

persoonlijke ziel die samen met het hoofdprogramma vanuit de eenheid net voor de geboorte 

in het lichaam is geplaatst. Omdat beide organen een gigantische frequentie verhoging 

ondergaan die uitgezaaid wordt over het hele lichaam en ziel kan dit tijdelijk voor wat 

ongemak zorgen. Hoe minder je verzet hoe eenvoudiger dit proces verloopt. Alles in het 

gepolariseerde universele spel heeft immers tijd en ruimte nodig om zich aan een nieuwe 

realiteit ofwel dimensie en later eenheid aan te passen.  

 

E. Nadat uw ziel uiteindelijk door alle andere dimensies heen is wedergeboren in de eenheid 

bevindt u zich in de eerste Levensgraad ofwel het begin van uw progressieve evolutie. 

Hoewel u in deze graad al meester bent geworden over uzelf zal u nog steeds geconfronteerd 

worden met de verleiding om nogmaals te gaan scheppen. Bent u nu ook in staat om zonder 

hier over na te denken automatisch NEE te zeggen dan heeft u de solide basis van de tweede 

graad van de wedergeboorte van de ziel bereikt en is dit een teken dat de eenheid vanuit het 

hart uw ziel en lichaam geheel heeft doordrongen. Pas in deze tweede graad is het 

(on)mogelijk geworden dat u nog terugvalt in uw oude gepolariseerde scheppingsgedrag. U 

bent immers op dat moment niet alleen meer een onderdeel van de eenheid (deelverzameling) 

maar de eenheid zelf geworden. Wanneer u in deze eenheid uit vrije wil besluit om wederom 

progressief te gaan evolueren zonder ook maar iets vast te pakken dan lost ook uw ziel in de 

derde en laatste graad volledig op in het oneindig bewust zijn omdat ziel en eenheid dus wil 

en gedachten zijn samengesmolten tot een geheel. In deze laatste fase bent u dus gelijk aan de 

oneindige eenheid geworden en dus in staat deze in stand te houden.  

 

Mensen die dus aan deze weg beginnen moeten echter heel goed beseffen dat het mogelijk is 

dat ze zullen vervreemden van de wereld om hun heen. Dit vervreemden komt omdat u de 

wereld om u heen weer stapje voor stapje in uzelf aan het oplossen bent. Tevens wordt 

geadviseerd om uw hele huidige omgeving c.q. wereld als uitwerking van uw onverwerkte 

verleden te gaan zien om dit wedergeboorteproces conceptueel te versnellen (zie hoofdstuk 4 

van De Nieuwe Gezondheidsleer). Doe je dit niet dan blijf je constant terugvallen in deze 3D 

van illusies waarmee je je blijft identificeren en herbesmetten. Pas wanneer u in fase 7 
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opnieuw geboren bent in de eenheid is geen terugval meer mogelijk omdat de eenheid en jij 

weer een zijn geworden. Hiervoor in de plaats krijgt u echter een groot aantal nieuwe 

progressieve evolutionaire ervaringen. 

 

In de eerste periode is het dan ook heel normaal dat u zich eenzaam (SAMEN EEN) , alleen 

(AL EEN) en onbegrepen voelt. De mate waarin u zich overgeeft aan de hierboven genoemde 

geestelijke stress oplossers bepaald de snelheid waarmee dit overgangsproces zal verlopen 

van onbalans naar evenwicht zal verlopen. Het is in dit stadium absoluut zinloos om een ander 

van uw gelijk te overtuigen omdat hij onderdeel van uw eigen schepping is en uw schepping 

alleen veranderd kan worden wanneer uzelf veranderd. Alle informatie die u dus aan een 

ander geeft, geeft u dus in feite aan een deel van uw onverwerkte zelf. Het is daarom 

verstandiger om de informatie die middels UniNet tot je is gekomen zelf te verwerken. Want 

alleen uit dit zelf verwerken c.q. toepassen veranderd de wereld om je heen. .  

 

11.3 DE WETENSCHAPPELIJK BENADERING VAN GEESTELIJKE STRESS 

 

Secundair wetenschappelijk veroorzaakt deze constante eenzijdige gewetensvroeging en 

vlucht in de hierboven genoemde 27 geestelijke stress veroorzakers en onverwerkt verleden 

een permanente overproduktie van zuren in uw bloed met alle gevolgen van dien. Nog niet zo 

bekend is het feit dat er tevens een blokkade optreed in de verfijnde  voedselvoorziening van 

het bloed naar de zenuwen toe. Deze blokkade zorgt ervoor dat ons communicatie en 

geheugencentrum gebreken gaat vertonen en dat tevens de verbinding van onze ziel tussen 

lichaam en eenheid (de drie eenheid van de mens) geheel of gedeeltelijk verbroken wordt. 

Zoals u weet kan uw ziel (de eigenlijke van de eenheid afgescheiden gepolariseerde mens) 

zich zowel in een verdichte vorm (lichaam) en/of in een meer verlichte vorm (ziel) 

manifesteren in de bijpassende bandbreedte. Aangezien het hoofdprogramma (operating 

system) van de mens in de eenheid en via een scheppende download ook in de ziel huist en de 

sub-programma’s (applicaties) in het lichaam is het verbreken van de verbinding tussen deze 

programma’s een ramp voor het optimaal functioneren van een mens als geheel. Een lichaam 

dat door bewuste of onbewuste verdichting geen instructies meer krijgt vanuit het 

hoofdprogramma weet na verloop van tijd in het geheel niet meer wat te doen. Dit kan je 

vergelijken wanneer je probeert Microsoft Word (applicatie) op te starten zonder dat je eerst 

Microsoft Windows (operating system) hebt opgestart. De applicatie weet dan opeens niet 

meer hoe en waar hij zijn bits en bytes moet opslaan waar de printer poort is, hoe je tekst op 

een beeldscherm moet laten verschijnen etc etc. Het is dus van uitermate groot belang dat de 

verbinding tussen het bloed en de zenuwen hersteld wordt. Dit kan door de 7 lichamelijke, 27 

geestelijke stress veroorzakers en het hieruit resulterende onverwerkte verleden op te lossen 

waardoor de blokkades opgeheven worden en het bloed (3D energie en informatie) weer 

zuiver genoeg is om de zenuwen te voorzien van haar subtiele hoogfrequente voeding.   

 

De hierboven genoemd gewetensvroeging en vlucht zijn dus op zichzelf ook het vuur dat deze 

27 geestelijke stress veroorzakers en onverwerkt verleden constant aanwakkert en brandend 

houdt. Iemand die constant op de vlucht is voor zichzelf of zijn medemens beschikt niet over 

innerlijke rust en orde maar over een constante maalstroom van gedachten die hem van 's 

ochtends vroeg tot s' avonds laat achtervolgen en als een ongeleide projectiel zonder enige 

richting door het leven laten gaan. Een mens op de vlucht reageert als een opgejaagd dier dat 

alleen nog maar instinctief en paniekerig kan reageren uit pure overlevingsdrang ofwel 

lijfsbehoud. Het enige dat hij echter bereikt is precies het tegenovergesteld. De vlucht in werk, 

drank, drugs, medicijnen, seks en vele andere lichamelijke- en geestelijke stress veroorzakers 
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c.q. genots- en symptoombestrijdings middelen neemt na verloop van tijd zulke extreme 

vormen aan dat het vluchtgedrag volcontinu in werking is gesteld en het lichaam 24 uur per 

dag zuren produceert en uw zenuwen geen enkel zuiver voedsel meer krijgen waardoor de 

mens steeds meer verdooft langzamerhand afzakt in chronische en daarna terminale (-10, -9) 

ziekten. De lichamelijke dood is daarna de schijnbaar enige uitweg uit dit lichamelijke leiden. 

 

11.4 OVER WOORDEN, DADEN, GEDACHTEN EN BEGEERTEN 

 

Gedachten (ziel) en begeerten (lichaam) die in de onverwerkte subprogramma’s huizen 

communiceren wanneer u deze niet aanpast dus steeds het verkeerde programma naar het 

lichaam waar deze in daden tot uiting komen. Met behulp van de 7 stappen naar oneindige 

vrijheid uit hoofdstuk 4 van het boek De Nieuwe Gezondheidsleer zijn uw woorden en daden 

al snel in goede banen te lijden. Dit is met uw gedachten en hieruit resulterende begeerten 

echter veel minder het geval omdat u als gedeeltelijk verdicht mens nog geen enkele bewuste 

verbinding heeft met de eenheids ofwel innerlijke wereld. Heeft u dus de hele dag uw best 

gedaan om schijnbaar (uiterlijk) normaal tegen uw medemensen te doen terwijl u ze in 

werkelijkheid wel de nek om kan draaien (innerlijk) dan zal het hoofdprogramma gedurende 

de nacht het sub-programma weer keurig overschrijven en uw schijnbaar goede daden laten 

verdwijnen als sneeuw voor de zon. Dit is te merken wanneer u opstaat. De stress, depressie, 

pijn en ellende slaan als een bliksemslag toe op het moment dat de wekker gaat en u kunt 

weer helemaal opnieuw beginnen. Wanneer je je hoofdprogramma dus niet herprogrammeert 

dan blijft het dweilen met de kraan open. De meest simpele manier om van alle ziele- en 

lichamelijke ellende af te komen is om eerst het hoofdprogramma te wijzigen omdat dit 

automatisch de sub-programma’s aanpast. Het hoofdprogramma (operating system) stuurt 

immers de sub-programma’s (applicaties) aan en niet andersom.  Of het hoofdprogramma is 

gewijzigd kunt u toetsen aan vijf dingen namelijk A. uw angst en vluchtgedrag B. uw dromen 

C. uw naastenliefde, D. de stem van uw geweten, E. de mate waarin de verlichte of eenheids 

energie door uw lichaam stroomt en F. De mate waarin u helder kunt gaan zien. 

 

Ad A: Iemand die nog maar aan het begin van de weg naar wedergeboorte staat zal zich 

constant betrappen op het feit dat zijn eerste reactie op iets er altijd eerst een van angst en 

vluchtgedrag is. Lezers van onze boeken echter doorlopen over het algemeen de volgende 

fasen. Allereerst is er de angst voor hetgeen komen gaat waar zoals u nu weet het volledig van 

de vrije wil van de mens zelf afhangt of bepaalde zaken wel of niet opnieuw zullen 

voorkomen. Wij mensen bepalen immers volledig onze eigen speltoekomst binnen dit eindige 

universum en niemand anders. Wanneer het menselijke materie verstand na verloop van tijd 

weer tot rust is gekomen slaat deze primaire overlevingsangst om in de nijging om met deze 

voorkennis aan het woekeren te slaan en zich beter voor te doen dan andere mensen ofwel ten 

koste van uw naasten (de onverwerkte kant van uzelf) nog meer geld te verdienen en uw ego 

te strelen. Wanneer na verloop van tijd de daadwerkelijke ofwel innerlijke inhoud van deze 

geschriften begrepen worden slaat dit woeker en ego gedrag in grote schaamte om en 

verzameld men alleen nog maar materiele zaken voor eigen gebruik. Voor hen die al iets 

verder ontwikkeld zijn worden ook goede vrienden en de buren betrokken in deze 

verzameling. Na het lezen van dit kerstnummer worden de meeste mensen zich pas bewust 

van het feit dat ook deze verzamelwoede nog steeds voor het grootste deel gebaseerd is op 

angst en vluchtgedrag. Zodra u dit besef heeft gekregen heeft u eigenlijk pas de eerste echte 

stap naar verlichting en uiteindelijk wedergeboorte ofwel eenheidsbewustzijn gezet. Uw 

paniekerige en vaak geldverslindende voorbereidingen beginnen zich langzamerhand te 

beperken tot alleen de noodzakelijke dingen zoals water, eten en warmte in hun meest 
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elementaire vorm. Alle overige zaken zullen u immers interdimensionaal middels vrije 

energie en informatie gegeven worden. Deze uitgaven worden dan niet meer gedaan vanuit 

angst maar vanuit voorzorg binnen een zeer beperkt budget. Ook zij die belast zijn met de 

vlucht voor eventuele natuurrampen zullen in het laatste hierboven omschreven stadium 

alleen nog maar verhuizen omdat zij hiertoe geroepen worden vanuit hun hart en niet meer 

vanuit de blinde angst die het verliezen van huis en haart bij de meeste mensen oproept. Om 

goed naar uw hart te kunnen luisteren is het wel zaak dat u al begonnen bent met het in 

evenwicht brengen van de 27 stress veroorzakers, 27 stress oplossers en het hieruit 

resulterende onverwerkte verleden anders zult u deze zuivere stem maar met moeite kunnen 

horen door al het lawaai van uw materie (lichaam/ziel) lusten. Hierna is het alleen maar zaak 

om innerlijk stil (0 punt) te worden temidden van de storm. 

 

Ad B: Staat u s’ochtends op met de herinnering aan een droom waar allemaal geestelijke 

stress veroorzakers in voorkwamen dan weet u dat er nog behoorlijk aan uw begeerten en 

gedachten gewerkt moet worden. De meeste dromen zijn dan ook in te delen in een of meer 

van de hierboven genoemde geestelijke stress veroorzakers en oplossers. Tijdens uw slaap en 

dromen bevindt u zich immers in de meeste gevallen nog onbewust in de astrale of celestiale 

ziele bandbreedtes waar alles wat u denkt door de hogere frequentie zich direct materialiseert. 

Wanneer u in fase 6 van uw ontwikkeling bent aangekomen bent u in staat bewust te dromen 

– maar zeg liever in andere dimensies bewust te spelen - dus ook bewust uw negatieve 

begeerten en gedachten op te lossen. Door met het oplossen van uw negatieve daden te 

beginnen zult u al snel merken dat u steeds meer van uw dromen kunt onthouden en stapje 

voor stapje bewuster kunt gaan ingrijpen. Dit ingrijpen is heel simpel in uw droom. Doet zich 

iets voor dat niet past in uw nieuwe bewustzijn dan lost u dit op met behulp van de 7 stappen 

naar oneindige vrijheid techniek (zie hoofdstuk 4 van De Nieuwe Gezondheidsleer). Wanneer 

u er hierna in uw dagelijkse leven steeds minder aandacht aan negatieve ervaringen schenkt 

en u vooral richt op de positieve zaken dan zullen dit soort vervelende dromen steeds minder 

voorkomen. Dat het in uw dagelijkse leven al snel beter gaat door deze werkwijze mag blijken 

uit de hulpvaardigheid die u toebedeeld aan een arme broeder of zuster omdat u de drang in 

uw hart hiertoe voelde.  

 

Ad C:  Natuurlijk is ook de natuurlijke drang om uw naasten te helpen overdag een 

uitstekende graadmeter met hoe het in uw bewustzijns ontwikkelingsproces staat. Want zoals 

uw lichaam de spiegel is van uw ziel zo zijn uw naasten de spiegel van uw ware ofwel totale 

zelf. Mensen die vroeger in het geheel niet met hun medemens en zelf familie met woord en 

daad bezig waren omdat ze met al hun hoogmoed in een verschrikkelijk tempo door een zeer 

duistere gang aan het rennen waren merken opeens dat ze voor het eerst van hun leven echt de 

deemoed, zachtmoedigheid en geduld op kunnen brengen om hun medemens met al hun 

kracht en al hun middelen ergens bij te helpen.  Dit geldt natuurlijk alleen voor mensen die 

geholpen willen worden hetgeen ook al een bijzonderheid is geworden in deze wereld. 

 

Ad D: Nadat u met het bewustwordingsproces maar laten we liever zeggen het oplossen van 

het onverwerkte verleden en EGO bent begonnen zult u merken dat uw geweten maar ook 

fysieke lichaam steeds sterker in opstand komt wanneer u toch tegen uw geweten in bepaalde 

beslissingen neemt. Dit komt door het simpele feit dat er steeds meer lagen vuil van het 

hoofdprogramma afgepeld worden en deze zich dus weer in al zijn sterkte kan laten horen 

zonder gedempt te worden door al het afval wat we ons hele leven opgeslagen hebben rond dit 

hoofdprogramma ofwel eenheid. De roep van uw geweten wordt pas echt sterk zodra het nu 

schoongemaakte hoofdprogramma zich vanuit uw hart over uw hele ziel en lichaam gaat 
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verspreiden. Het is hierna bijna onmogelijk geworden om ook nog maar stiekem van de 

innerlijke weg af te dwalen omdat je jezelf keihard corrigeerd. 

 

Ad E. Zelf met het primitieve tertiaire en secundaire instrumentarium is met redelijke 

betrouwbaarheid de doorstromingssnelheid en geleiding van een menselijk lichaam te meten 

(zie voor meer informatie het boek De Nieuwe Gezondheidsleer). In primaire termen wil dit 

zeggen dat wanneer de mens steeds meer in synchronisatie met de Uni-resonantie komt hij 

deze verlichte en/of eenheids trillingen steeds minder zonder tegenwerking door zijn lichaam 

kan laten stromen. Hij wekt dus steeds minder negatieve tegen trillingen op die de positieve 

stroom vertragen, verzwakken en/of vervormen. Een zeer verlichte therapeut is daarom ook 

altijd veel beter dan een nog verdichte therapeut in staat om wat voor 

(energetisch/heliopathisch) hulpmiddel of therapie dan ook te laten werken. De verdichte 

therapeut of arts werkt immers constant de tertiaire, secundaire en primaire trillingen tegen en 

is zelfs in staat deze volledig te blokkeren waardoor hetgeen uit zijn handen komt letterlijk 

iedere werking is ontnomen.   

 

Ad F. Helder zien (weten, horen, voelen, ruiken, proeven) wil niets anders zeggen dan dat 

door het weghalen van al het materiele vuil dat tussen onze schepping en de eenheid staat wij 

weer de volledige beschikking krijgen over al onze oer ofwel (interdimensionale) 

eenheidszintuigen. Hierdoor herwint de mens zijn oorspronkelijke eigenschappen om dingen 

zowel weer zielmatig als lichamelijk weer zuiver te weten, zien, voelen, horen, ruiken en 

proeven hetgeen uitermate belangrijk is bij de diagnose van een mens of welke andere 

levensvorm dan ook. Hij ziet een mens dan ook niet meer in versluierde vorm maar zoals deze 

daadwerkelijk eens geweest is inclusief de oorzaken van de versluieringen. Gaat u door met 

het oplossen van de 7 lichamelijke en 27 geestelijke stress veroorzakers en onverwerkte 

verleden (dus van –9 naar 0) dan bereikt u tevens een fase waarin het mogelijk wordt om in de 

op dat moment waarschijnlijke toekomst en het verleden te kijken. Wij spreken opzettelijk 

over waarschijnlijke toekomst omdat deze door de vrije wil van de bewuste mensheid op ieder 

moment veranderd kan worden. Nogmaals iedere mens is in staat zijn eigen toekomst te 

bepalen mits hij maar niet meer in herhaling valt. Vanaf zijn geboorte tot aan zijn fysieke 

dood staat er behalve zijn onderbewustzijn en EGO niets vast omschreven over de inhoud van 

zijn levensspel maar zijn er alleen mogelijkheden (keerpunten) geschapen om jezelf verder te 

ontwikkelen.     

 

Omdat volledig helder zien uit de eenheid afkomstig is is de taal die er gesproken wordt niet 

een van woorden maar van concepten, beelden en begrippen (overeenstemmingen). In het 

begin is het voor de nog gedeeltelijk verdichte mens moeilijk om uit deze wirwar van nieuwe 

concepten, beelden en begrippen logische en begrijpelijke gedachten te vormen. Hoe 

verlichter en later eenheidsgerichter u echter wordt hoe duidelijker de concepten, begrippen 

en beelden worden. Het is dus gewoon een kwestie van volhouden, vaak oefenen en doorgaan 

op de innerlijke weg. De oefening die dit proces gestructureerder op gang kan brengen is de 

volgende. Ga zonder dat je door iemand gestoord wordt op bed liggen. Ontspan je en lees zo 

mogelijk het zuivere woord (zie de kerstboodschap) om u af te stemmen op de hogere 

bandbreedtes of eenheid. Wanneer u zich na enige tijd rustig en ontspannen voelt sluit u de 

ogen. Hierna stelt u een vraag direct aan uw Hoger Bewustzijn, Eenheid of hoe u dit hogere of 

eenheids bewustzijn ook maar wilt noemen. Dus de hoogste voor u UIT HET LICHT/VRIJE 

INTELLIGENTE ENERGIE beschikbare gids zoals een Aartsengel bijvoorbeeld. Vraag 

tevens of deze gids u wil helpen om de verdichte gevaren die u in de gepolariseerde 

geestelijke bandbreedte nog kan tegenkomen in uzelf op te lossen. Hierna stopt u met denken 

en dwalende gedachten en laat u alles rustig over u heenkomen. Gaat u zich niet op iets 
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concentreren zoals mantra, kaars, kristal, woord etc. omdat CONCENTREREN 

BLOKKEREN IS. Dus met wat veel mensen in de New en Old Age leren bereiken ze precies 

het tegenovergestelde. Wanneer u tijdens deze oefening iets meemaakt dat u onprettig vindt 

dan vraagt u direct aan uw gids welke uw oude hoger zelf is wat hier de oorzaak van is 

waarna door analyse en erkenning deze vervelende ervaring direct zal oplossen. 

 

Of u door een gids UIT HET LICHT/VRIJE INTELLIGENTE ENERGIE begeleid bent is 

altijd direct al tijdens en na de oefening te merken. Tijdens de oefening zal een goede gids 

(uw hogerbewustzijn) u tot niets verplichten of dwingen (de eeuwige wet van de vrije wil is 

ook hier van kracht) en na de oefening en uitwerkingen – zweten, huilen, kou, hoofdpijn, 

rillen, misselijkheid, buikpijn,  hartkloppingen etc. kunnen allemaal reacties zijn tijdens het 

uitwerk proces - moet u zich weer ontspannen voelen. Ga bij deze oefening dus absoluut niet 

in allerlei ongemakkelijke houdingen zitten of rituelen uitvoeren of opdreunen omdat deze de 

communicatie met het hogerebewustzijn en eenheidsbewustzijn van uw oude zelf alleen maar 

verstoren of zelfs volledig verbreken. Het mag duidelijk zijn dat deze oefening absoluut geen 

zin heeft als u nog niet begonnen bent met het oplossen van de 7 lichamelijke, 27 geestelijke 

stress veroorzakers en onverwerkte verleden. Eenzijdig verdichte mensen die dit soort 

oefeningen proberen horen en zien of helemaal niets of worden geconfronteerd met allerlei 

verdichte onwaarheden en EGO illusies uit uw onderbewustzijn die u alleen maar meeslepen 

in een schijnbaar eindeloze cyclus van herhaling. Na verloop van tijd bent u in staat deze 

oefening ook gewoon overdag te doen met uw ogen open. Bij ervaren personen staan de 

communicatiekanalen dag en nacht open als u dat wilt en is het mogelijk dat u uzelf geroepen 

voelt (drang om iets te doen) om bepaalde dingen voor uzelf en uw naasten te doen.   

 

11.5 WAAROM CHRONISCHE ZIEKTEN ZOALS KANKER, HART EN 

VAATZIEKTEN BIJNA NIET TE GENEZEN ZIJN DOOR DE HUIDIGE 

GEZONDHEIDSZORG 

 

Met deze uitleg valt het misschien ook te begrijpen waarom de meeste tertiaire, secundaire en 

primaire ziekenzorg op de lange termijn geen enkel  effect oogsten. Deze zijn immers voor 

het overgrote deel op het lichaam gericht. Nadat het lichaam op een geheel onnatuurlijke 

manier tijdelijk verdoofd of hersteld is slaat het nog steeds giftige hoofdprogramma na 1-2 

jaar weer genadeloos toe. Vanuit het hoofdprogramma worden de sub-programma’s dus 

gewoon opnieuw besmet en het hele proces begint weer van voren af aan. Mensen die 

bijvoorbeeld schijnbaar van kanker genezen zijn en na hun nederige ziekteperiode weer met 

volle hoogmoed in dezelfde fouten vervallen vragen dus om moeilijkheden en dus herhaling 

van hun ziekte.  Iemand die een beetje verstand van computers heeft start immers zijn 

tekstverwerker niet op wanneer hij weet dat er nog een virus in het hoofdprogramma zit. Deze 

logica zijn we opeens vergeten wanneer we over ons eigen lichaam praten. Om de mens nog 

een stapje op deze primaire weg der lichamelijke en geestelijke geneeskunde te helpen geven 

wij hieronder een korte omschrijving van het enige primaire breedspectrum geneesmiddel (zie 

voor omschrijving het boek De Nieuwe Gezondheidsleer) dat potentieel in staat is het 

genezingsproces op gang te brengen en te houden.  

 

11.6 BESTAAT ER EEN MEDICIJN DAT IN STAAT IS ALLE ZIEKTEN TE 

GENEZEN? 
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Zoals De Nieuwe Wetenschap ons vandaag vertelt bestaat al het materiele leven (deze 

schepping) in ons zonnestelsel dus ook de aarde en alles wat daarop en daarin leeft uit 

verdichte energie en informatie welke in de derde dimensie zonnenstralen heten, die in 

eindeloze combinaties van voor de oude wetenschap onzichtbare muonen, tachyonen, 

protonen, elektronen, atomen etc. en voor de oude wetenschap zichtbare zuurstof, waterstof, 

koolstof, stikstof, fosfor, zwavel etc. moleculen met elkaar door de miljoenen jaren heen in 

een bepaalde orde door erkenning van het ware zelf weer zijn gaan samenklonteren. De 

stralen van de zon (materie fotonen) en alle daaruit voortkomende verdichtingen bevatten dus 

alle energie en informatie van iedere bandbreedte op deze 3D wereld. Op haar beurt ontleent 

onze 3D zon haar bestaansrecht uit de stralen van de andere zonnen in ons heelal welke op 

hun beurt weer het bestaan ontlenen aan interdimensionale vrije intelligente energie vortexen 

welke zich achter (om) ieder atoom bevinden. Het 3D atoom is immers maar het 0,01% 

gedeelte van de hele vrije energetische vorm waaruit zij haar intelligentie ontleent. De voor 

onze 5 zintuigen zichtbare zon verschaft dus maar 0,01% energie en intelligentie aan de mens 

die nog niet van bewustzijn is veranderd ofwel zijn onverwerkte verleden en EGO nog niet 

heeft opgelost. Een 3D zon kan alleen maar bestaan omdat hij interdimensionaal gevoed 

wordt met de overige 99,9% vrije intelligente energie.    

 

Onze 3D zon is dus eigelijk een breedspectrum frequentie brandpunt van samengeklonterde 

materie en de straling c.q. frequenties van alle 3D zonnen in de drie dimensionale kosmos. 

Zonder deze steunzenders zou onze 3D zon bijna in het geheel niet in staat zijn om te branden 

laat staan 3D leven verwekkende stralen uit te zenden voor de aarde en de andere planeten in 

ons 3D zonnestelsel. De 3D kosmos is dus een gedistribueerd netwerk van zonne-energie 

waarbij alle zonnen en de daarbijbehorende planeten, nevels etc. in een constant uitwisselings 

contact met elkaar staan. Het mag daarom duidelijk zijn dat wanneer er een zon door 

interdimensionale verdichting of verlichting bijkomt of verdwijnt dit gevolgen heeft voor 

onze zon. Haar stralingsspectrum zal hierdoor minuscuul veranderen. Maar een minuscule 

verandering in het stralingsspectrum van de zon is al voldoende om het leven op aarde 

drastisch te veranderen c.q verlichten of verdichten.  

 

Zoals u weet is het verschil tussen een man en vrouw maar een chromosoom (frequentie) en 

ook het verschil tussen ziekte en gezondheid is het hebben of ontbreken van maar een of meer 

frequenties. Wat voor het lichaam van de mens geld is ook van toepassing voor de dieren, 

planten, mineralen en de aarde zelf. De constante mutaties van virussen, bacteriën, schimmels, 

parasieten en prionen zijn dus allemaal het gevolg van het steeds veranderende 

interdimensionale vrije intelligente energie spectrum dat onze 3D atomaire wereld voor 

99,9% voed en voor onze 5 zintuigen voor het eerst in deze derde dimensie zichtbaar wordt 

middels het licht van de zon. Hier komt nog bij dat iets niet uit het niets kan ontstaan en de 

mens al haar lichamelijke (verdichte gepolariseerde elementaries), ziele (verlichte 

gepolariseerde elementaries en niet gepolariseerde basics) bagage alleen maar kan ontvangen 

wanneer dit al aanwezig was in de aarde, zonnen, 4D+ dimensies en eenheid. Alle minerale, 

plantaardige en dierlijke frequenties zijn dan ook bij de mens terug te vinden en als u de 

wetenschappelijke onderzoeken erop naleest zit er tussen een hoogontwikkeld dier zoals een 

aap en een net geinfolueerd mens naast de relatief meer vrije wil (-9 i.p.v –10), 

onderscheidingsvermogen en zelfstandige intelligentie maar een paar chromosomen ofwel 

frequenties verschil.  

 

Maar juist deze relatief vrijere wil heeft zoals u weet de mens in staat gesteld steeds bewuster 

te leren en infolueren tot steeds hogere of lagere frequentie trappen en bandbreedtes c.q. 

dimensies. Voor het laatste deel van het 3D menselijke ontwikkelproces van primitief 
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(mineralen, planten en dieren) naar relatief hoogontwikkeld 3D mens zijn maar een paar 

duizend jaar nodig geweest (zie vorige hoofdstukken). In deze relatief zeer korte tijd hebben 

we weer leren lezen, schrijven en een mens op de maan gezet. Heeft u wel eens een 

dinosaurus of aap op de maan gezien. Vreemd toch wanneer je je bedenkt dat deze dieren 

miljoenen jaren op de aarde hebben geleefd maar nooit een streep vooruit zijn gekomen. Het 

antwoord op de vraag waarom dit dan niet gebeurt  is is dat een meer bewuste levensvorm 

altijd voor een ander relatief vrijer omhulsel zal kiezen tijdens zijn infolutie. Een dinosaurus 

met het bewustzijn van een mens beperkt gewoonweg de bewegingsvrijheid. Iedere frequentie 

en bandbreedte kent dus haar eigen unieke omhulsels ofwel lichamen c.q. zielen.   

 

Besef echter dat de huidige 3D mens niet aan het einde van zijn ontwikkeling staat maar aan 

het begin van zijn interdimensionale ontwikkeling ofwel - De Weg Naar Huis -. Aan het einde 

van deze cyclus van 26.000 krijgen wij wederom de mogelijkheid om van de derde naar de 

vierde tot aan de eenheid toe te infolueren omdat de derde en vierde dimensie elkaar steeds 

meer aan het naderen en zelfs overlappen zijn waardoor de overstap van de derde naar de 

vierde dimensie wel heel makkelijk zal worden in de komende jaren. Zij die deze overstap 

bewust leren maken zullen daadwerkelijk de waarheid van hun leven en hun schepping 

ervaren en zien dat ieder atoom omgeven is door pulserende energetische vortexen die zich 

afhankelijk van uw bewustzijn al in- en uitademend door dit universum tot aan de eenheid 

verplaatsen in een constant interdimensionaal veranderend ruimte en tijds besef.  

 

11.7 DE WAARHEID OVER HET UITSTERVEN VAN DE DINOSAURUSSEN 

 

Voor hen die het bovenstaande begrepen en doorgrond hebben zal de stap niet meer zo groot 

zijn naar het feit dat de voor onze aarde beschikbare zonnen frequenties constant veranderen 

door het interdimensionaal ontstaan en verdwijnen van zonnen en de plaats waar ons 

zonnestelsel zich in de omloopcyclus van 26.000 jaar van de Macro Millennium Cyclus en de 

eindige door de mens zelf te bepalen tijd van de Super Macro Hulscyclus in onze kosmos 

bevind. Zoals u weet draait onze aarde niet alleen om onze zon maar draait ons gehele 

zonnestelsel weer om een oerzon in het midden van deze 3D melkweg. Deze 3D oerzon 

spiraliseert uit de interdimensionale 3D/4D vortex waaruit onze melkweg is voortgekomen 

door verdichting. Deze vortex is voortgekomen uit 4D/5D vortexen tot aan de eenheid toe.  

 

Interdimensionaal kan je deze schepping ofwel universum zien als zich bewegend in een soort 

omhulsel c.q. reageerbuis. Deze Super Macro Hulscyclus is eindig omdat alle gepolariseerde 

materie eindig is en ophoudt te bestaan zodra haar onder- en hogerbewustzijn volledig 

opgelost zijn en dat is de overgang van alle gepolariseerde zielen in de monopole tijd- en 

ruimteloze eenheid. Gedurende deze cyclische omloop van ons zonnestelsel door het heelal 

veranderen dus niet alleen het aantal 3D zonnen en 4D+ dimensies dat onze zon met hun 

specifieke frequenties voed maar veranderd ook de intensiteit (pulserend bewustzijn) 

waarmee dit gebeurt.  

 

Laten we nu voor het ontstaan van 3D materieel leven de dinosaurus als voorbeeld nemen. Op 

een gegeven moment in de tijd waren alle benodigde frequenties uit de vierde dimensie 

aanwezig om een dinosaurus omhulsel te vormen in de derde dimensie. Het instrument voor 

deze materialisering is de zon omdat het alle frequenties van deze derde dimensie in zich 

verenigd heeft. Omdat al het 3D leven in een unieke bandbreedte en combinatie van 

frequenties binnen deze derde dimensie leeft mag het duidelijk zijn dat het scheppen van een 

nieuw wezen c.q. omhulsel uitermate nauwkeurig werk is. Een paar chromosomen 
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(frequenties) verschil kan het omhulsel van een varken al in een schaap veranderen en het 

omhulsel van een  aap in een mens.  Chromosomen zijn dan ook de drie dimensionale uiting 

van het vier dimensionale frequentie programma ofwel blauwdruk van dit wezen. En voor de 

duidelijkheid vermelden wij dat alles in de derde dimensie eerst in de vierde dimensie 

ontworpen wordt voordat het in de derde dimensie als omhulsel gematerialiseerd kan worden 

en dit  ook geldt voor alle ander dimensies tot aan de eenheid toe welke natuurlijk alle 

blauwdrukken al in zich droeg voordat het universum door ons uit de eenheid geschapen 

werd.  Natuurlijk heeft u ook begrepen dat het scheppen van een fysiek omhulsel heel wat 

anders is dan de bezieling van een lichaam. Een lichaam wordt altijd door een hogere 

dimensie bezield ofwel in een 3D fysiek omhulsel huist minimaal een 4D ziel. Het resultaat is 

dat alle wezens - zonder dat de meeste mensen zich hiervan vandaag bewust zijn - al 

interdimensionale wezens zijn. Het probleem is echter dat we door de identificatie met bijna 

alleen ons lichaam onze ziel voor 99,9% vergeten zijn en er dus ook geen gebruik meer van 

maken. Nee we maken niet te weinig van onze hersenen gebruik maar veel te weinig van onze 

interdimensionale talenten.  

 

Goed nog even terug naar de dinosaurussen. Wanneer een ster door interdimensionale 

verdichting of verlichting opeens stopt met het uitzenden van een voor het dinosaurus 

omhulsel benodigde frequentie dan is het gedaan met het omhulsels van de dinosaurussen. 

Voor het verdwijnen van een uiterlijke soort is dus helemaal niet zoveel nodig. Wanneer wij 

in het vervolg de dimensies en sterren i.p.v alleen de aarde wat meer in de gaten zouden 

houden dan is het opkomen of uitsterven van een nieuwe (omhulsel) soort relatief eenvoudig 

te voorspellen. De dinosaurussen zijn dus helemaal niet 3D uitgestorven door een of ander 

komeet, vloedgolf of vulkaanuitbarsting maar door de verandering van het interdimensionale 

frequentiepatroon waarbinnen een bepaald omhulsel – de uiterlijke vorm van van een 4D 

innerlijk programma -  kan bestaan. Vulkaanuitbarstingen, vloedgolven en kometen kunnen 

hoogstens het hierboven genoemde proces versnellen en worden altijd veroorzaakt door 

menselijk ingrijpen ofwel misbruik van vrije intelligente energie. Nu zullen heel veel mensen 

zeggen dat er pas een paar duizend jaar mensen op aarde leven. Deze mensen moeten wij uit 

de droom helpen. In fysieke 3D vorm lopen er al miljoenen jaren mensen op aarde. De enige 

rede dat wij deze mensen steeds niet terug kunnen vinden is dat de 3D mens aan het einde van 

een cyclus vaak de neiging heeft om zijn eigen planeet  gedeeltelijk op te blazen zoals dit ook 

al in Shamballa, Yu, Lemuria, Atlantis c.q. Hanoch is gebeurt in de afgelopen 1 miljoen jaar. 

De vraag die de mensheid zich vandaag zou moeten stellen is of we het weer zover laten 

komen of dat we dit keer van bewustzijn of dimensie veranderen. Besef dat de natuur altijd 

geleidelijk veranderd en dat alleen de mens – welke t.o.v. de natuur over een relatief hoger 

bewustzijn dus vrije wil beschikt - voor hectische verandering in de natuur kan zorgen.   

 

Voor de wetenschappers onder ons nog even het volgende. Wanneer de originele dinosaurus 

frequentie na een botsing van een komeet, vloedgolf of vulkaanuitbarsting nog steeds 

voorhanden is zal deze soort zich altijd weer herstellen. Dat de dinosaurus soort er miljoenen 

jaren over gedaan heeft om te verdwijnen heeft te maken met het feit dat zoals we hierboven 

gezien hebben de natuur dus ook de zon en dimensies zeer geleidelijk verdichten en verlichten 

en niet plotseling zoals we dit vaak in het emotionele gedrag van een mens met volledig vrije 

wil kunnen tegenkomen. Tevens is het natuurlijk niet een frequentie geweest die voor het 

uitsterven van de dinosaurus omhulsels heeft geleid maar een combinatie van frequenties. Een 

mineraal ofwel laagste 3D levensvorm bestaat gemiddeld uit een combinatie van 20 verdichte 

frequenties. Bij een plant ligt dit aantal frequenties al op ettelijke duizenden terwijl bij de 

dieren het aantal gecombineerde frequenties al in de miljoenen kan oplopen. De mens doet 

hier nog een schepje bij op door triljarden frequenties uit 2 of meer dimensies in zich te 
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verenigen met een uitloop tot in het oneindige. Het mag dus duidelijk zijn dat wanneer er een 

zon in het heelal verdwijnt dit een groter risico voor de mens dan voor een mineraal oplevert.  

De kans dat de mens beïnvloed wordt door kleine veranderingen in de kosmos is dus zeer 

groot te noemen. Het is dan ook hierom dat het infolutieproces van de mens maar een paar 

duizend jaar kan bedragen en niet de miljoenen jaren die bij mineralen, planten en dieren 

normaal zijn. Maar niet alleen het verdwijnen van een zon c.q. frequenties maar ook het 

tijdelijk blokkeren van deze frequenties heeft al haar gevolgen voor het menselijk gedrag. Zo 

hebben maansverduistering, zonsverduistering, zonneuitbarstingen, kometen regens, 

conjuncties, nevels etc. altijd grote invloed gehad op het collectieve bewustzijn c.q. gedrag 

van de mensheid als geheel. De lange zonsverduistering van augustus 1999, Leoniden 

kometen regen van 17 en 18 november in 1999 en 2000, de conjunctie van de planeten in ons 

zonnestelsel van mei 2000 en verhoogde zonneactiviteit in de komende jaren zullen allemaal 

een zeer grote invloed hebben op onze planeet en alles wat daarop leeft omdat het bepaalde 

frequenties langer dan normaal zal blokkeren c.q. versterken. Begrijpt u nu waar naast ons 

onverwerkte verleden en EGO versneld de huidige welvaartsziekten vandaan komen. Wordt 

het geen tijd om van bewustzijn ofwel dimensie te veranderen.  De wereld om u heen is al 

interdimensionaal aan het veranderen.  

 

Bovenstaande uitleg verklaart ook dat een mineraal een langere levenscyclus van de soort zal 

hebben dan een plant en de plant weer een langere levenscyclus dan een dier om bij de mens 

te eindigen die relatief de kortste MATERIELE levenscyclus van al het leven in de derde 

dimensie binnen dit universum heeft door het simpele feit dat zij de meest complexe 3D 

levensvorm c.q. omhulsel is die er in de derde dimensie van de kosmos bestaat. De mens is 

dan ook de laatste materiele verschijningsvorm in de 3D materiele levenscyclus en kan na het 

overschrijden van het laatste materiele bandbreedte breekpunt tussen lichaam en ziel alleen 

nog maar als meer verlichte ziel ofwel verlichte gepolariseerde elementary verder leven om 

uiteindelijk als niet gepolariseerde basic opgenomen te worden in de eenheid. De aarde en alle 

fysieke omhulsels zijn in dit proces dan ook alleen geschapen als spiegel van de ziel om het 

ware ofwel volledige zelf wederom te ontdekken en erkennen. De 3D aarde zal dus nooit 

veranderen in een paradijs omdat dit paradijs al relatief bestaat in hogere dimensies en 

natuurlijk volledig in de eenheid. Het paradijs wordt u dus niet geschonken maar ontstaat 

automatisch wanneer u begint van bewustzijn te veranderen ofwel uw onverwerkte verleden 

en EGO op  te lossen. Zij die dit beseffen zullen in de komende periode van 1000 jaar 

(zomerperiode van ons zonnestelsel waarin een geheel nieuwe (snel)weg naar de eenheid 

geopend zal worden. Zie hoofdstuk 7)  waar de derde en vierde dimensie zeer dicht bij elkaar 

zullen liggen c.q. elkaar gedeeltelijk zullen overlappen besluiten om een stapje verder te doen 

in hun evolutie. Zij die deze stap niet nemen zullen gewoon weer 26.000 moeten wachten 

voordat dit fenomeen zich wederom zal voortdoen in deze dimensie en specifiek dit 

zonnestelsel. De weg die in de komende 1000 jaar geopend zal worden voor alle mensen is 

vele malen eenvoudiger en sneller dan de huidige weg die door menselijk ingrijpen tot niet 

meer dan een zeer moeilijke karrespoor is verworden. Wij deponeren hier dan ook de stelling 

dat onze aarde op het punt staat de grootste verlichtings c.q. verlossings fabriek van de derde 

naar minimaal de vierde dimensie in deze melkweg te worden die 1000 jaar lang volcontinue 

in bedrijf zal zijn en aan het einde van iedere omloop een groot aantal mensen de kans biedt 

om het tijdelijke voor het tijdloze te verruilen en voorgoed alle materiele laagfrequente ziekte 

ellende achter zich te laten.  

 

11.8  HET ZONNEN RECEPT  
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Zo nu we dus weten dat we 3D fysiek bestaan uit verdichte en verlichte zonnenstralen die op 

een bepaald moment in het heelal aanwezig zijn en door onze zon als brandpunt c.q. 

vergrootglas geconcentreerd aan onze aarde worden doorgeven kunnen we aan de slag om een 

Vibricijn te ontwikkelen dat alle donkere c.q. zieke plekken in ons lichaam verlicht dus het 

oerprogramma weer in herinnering c.q. evenwicht brengt (weer in een gezonde resonantie 

brengt) met de juiste frequentie die ons op een bepaald moment ontbreekt. Van deze 

wetenschap wordt vandaag al veelvuldig gebruik gemaakt in de Homeopathie, Bachbloesem 

remedies, Celtherapie en Uni-Resonantie. Het probleem met de Homeopathie, Bachbloesem 

remedies en Celtherapie is echter dat er duizenden middelen zijn voor duizenden kwalen. 

Alleen een eenheidsbewuste arts of therapeut, en hiermee bedoelen we iemand die de moeite 

heeft genomen eerst zijn eigen onverwerkte verleden en EGO op te lossen en nu mensen uit 

levensovertuiging helpt en niet voor het geld en status is in staat een juiste diagnose te stellen 

en passend middel voor te schrijven. Zoals u weet dekken echter alle Homeopathische, 

Bachbloesem en Celtherapie middelen echter maar een klein gedeelte van het totale (fysieke) 

menselijke laat staan zonnespectrum af.  

 

De kans dat in deze huidige eenzijdige materiele wereld een verkeerde diagnose gesteld wordt 

en verkeerde middelen worden voorgeschreven is dus zeer groot. Net als in het reguliere 

circuit zien we dan ook miljoenen mensen in het alternatieve circuit ronddolen op zoek naar 

het verlossende middel. Hierbij komt dan ook nog dat de meeste mensen zowel reguliere als 

alternatieve middelen dwars door elkaar heen gebruiken. Zoals u weet is het dienen van twee 

heren nooit een goede start om tot genezing of wat voor doel dan ook te komen. Nu zijn wij 

op onze constante zoektocht naar betere medicijnen en middelen om de mens gezonder te 

maken gestuit op een aantal zogenaamde Heliopathische middelen die uit de zuiverste 

grondstoffen in combinatie met de zon bereid worden. Hoe komt nu zo’n Heliopathisch ofwel 

herinnerings hulpmiddel tot stand.   

 

Allereerst wordt de drager breedspectrum door de zon opgeladen ofwel gepotentieerd 

(nogmaals al deze zaken worden in detail uitgelegd in het boek De Nieuwe Gezondheidsleer). 

De dragers zijn te verdelen in de centrale hoofddrager en een aantal sub-dragers. Centraal 

staat de hoofddrager die in staat is nagenoeg alle 3D fysieke ziektebeelden in remissie te 

brengen mits de verdichting en verdoving (verzuring) al niet teveel heeft toegeslagen. Is dit 

wel het geval dan zal eerst de in De Nieuwe Gezondheidsleer en in dit hoofdstuk genoemde  

breekijzer techniek toegepast dienen te worden om het zieke lichaamsdeel weer enigszins in 

beweging c.q. verlicht en uiteindelijk weer in evenwicht te krijgen waardoor zij weer open 

staat voor de Heliopathische aanpak. Deze breekijzer  techniek zal stapsgewijs van het 

tertiaire, secundaire naar primaire nivo afgewerkt dienen te worden om het lichaam niet bloot 

te stellen aan een te snelle ontgifting. Iets wat je immers te snel ontdooit gaat immers 

onnodige barsten en allerlei ongewenste bijwerkingen vertonen.  

 

Soms kan het nodig zijn dat de hoofddrager ondersteunt moet worden door een specifieke 

lichamelijke en/of geestelijke sub-drager om een primaire doorbraak te bewerkstelligen. Deze 

subdrager bestrijkt  een hooggeconcentreerd deel-spectrumgebied dat overeenkomt met een 

bepaald ziektebeeld zoals stress, huidziekten, reuma, kanker, allergie, hart-en vaatziekten, 

suikerziekte, onvruchtbaarheid, maagproblemen, spierpijn, beenbreuken, gebitsproblemen etc. 

etc. Het unieke van deze Heliopathische middelen is dat ze de positieve zonnestralen in 

minimale hoog gepotentieerde hoeveelheden van binnen of van buiten uit laten werken en u 

niet vragen om uren lang in de zon te liggen hetgeen niet alleen tijdrovend maar ook voor ons 

verdichte mensen – door te snelle ontgifting - uitermate ongezond is. U slikt als het ware een 

klein zonnetje in of u plakt dit kleine zonnetje op bepaalde plaatsen op uw lichaam. Hierna 
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zoeken de frequenties volgens het principe van de communicerende vaten – resonantie 

afstemming - hun weg naar die plaatsen waar tekorten zijn ontstaan c.q. waar het vals klinkt 

waardoor ze weer in resonantie worden gebracht met hun oertrilling.  

 

11.8.1 DE MONOPOOL ALS HERINNERINGS MECHANISME AAN OPTIMALE 

GEZONDHEID 

 

Het unieke van dit hoogfrequente 3D zonnenlicht is tevens dat het als enige het monopole 

karakter van de eenheid aan de derde dimensie dus ook de aarde en alles wat daar op leeft 

doorgeeft in een volcontinu proces. De 3D materiele zon heeft natuurlijk zowel een positieve 

als negatieve kant. In tegenstelling tot de eenheid beschikken alle uit de zonnenstralen 

verdichte materie dus ook onze aarde (elementaries c.q. materie) over een bi-polaire structuur. 

Als mens leven we dus tussen twee polen in waarbij de ene pool (eenheid) altijd positief voor 

ons is en de andere pool (universum) zowel positieve als negatieve elementen kan bevatten al 

naar gelang lichaam en ziel door onze vrij wil etc. gericht worden. Iedereen die dus een 

steuntje in de rug kan gebruiken om zijn frequentie te verhogen zal baat hebben bij de relatief 

zuivere eenheids frequentie die de zon aan ons doorgeeft. Door het gebruik van deze 

monopole frequentie worden zowel onze woorden, daden, gedachten c.q. begeerten -mits uw 

eigen vrije wil dit toestaat- automatisch in de juiste richting gestuurd waarna ze in resonantie 

komen met het herinnerings hoofdprogramma dat in uw hart zetelt. Of om het wat 

makkelijker te omschrijven. Het zonnenlicht maakt het oplossen van uw onverwerkte 

verleden en EGO eenvoudiger omdat het uw frequentie al breedspectrum aan het verhogen is 

zonder dat u hier een zeer grote ziele inspanning voor hoeft te doen. 

 

Zodra de herinnering aan het onverwerkte verleden de kopie van het oerprogramma in ons 

hart  activeert is het mogelijk het hoofdprogramma permanent aan te passen en verloopt het 

proces van het oplossen van de 7 lichamelijke en 27 geestelijke stress veroorzakers ofwel uw 

EGO een stuk eenvoudiger omdat je naast je natuurlijke geweten (oerprogramma) ook nog 

eens door dit kunstmatige hulpprogramma herinnert wordt aan de juiste frequenties en 

resonanties. Hierdoor wordt het tevens een stuk eenvoudiger om de bandbreedte grens tussen 

lichaam en ziel te overschrijden en uiteindelijk de eenheid te bereiken. Hoewel Heliopathische 

monopolen ofwel herinnerings programma’s uitstekende hulpmiddelen zijn bij het oplossen 

van ziekten en dus het verhogen van je frequentie blijft het echter altijd de vrije wil van de 

mens - eventueel in combinatie met een eenheidsgerichte therapeut - die het uiteindelijke 

resultaat en de richting daarvan zal bepalen. Deze heliopathische geneesmiddelen zijn dus in 

staat om het inslaan van de goede weg te vereenvoudigen, versterken en de terugval in oude  

gewoonten steeds meer laag na laag c.q. geestelijke stress veroorzaker na geestelijke stress 

veroorzaker te beperken maar kunnen nooit in de plaats komen van het oplossen van je 

onverwerkte verleden en EGO.  

 

11.8.2 DE WERKELIJKE OORZAAK VAN KANKER EN HART EN VAATZIEKTEN 

 

Tot de dag van vandaag wordt echter nog steeds gedacht dat huidkanker vooral veroorzaakt 

wordt door de zon. De werkelijke oorzaak is echter dat de meeste mensen op deze aarde zo 

verdicht ofwel verzuurt zijn dat het kanker zuur allang in hun lichaam aanwezig is. Aangezien 

bijna niemand de moeite neemt het onverwerkte verleden en EGO op te lossen woekeren deze 

zuren keurig verder in ons lichaam. Wanneer je nu een zo vervuilt lichaam een overdosis zon 

geeft wordt het lichaam te snel ontgiftigt en krijg je een herinnerings ofwel overreactie in de 
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vorm van huidkanker, welke niet meer dan een herhaling is van de huidkanker die je in je 

vorige leven al veroorzaakt of meegemaakt hebt. Het lichaam probeert immers in een hoog 

tempo alle afvalstoffen kwijt te raken maar heeft aan de darmen en nieren niet meer 

voldoende dus schakelt het ook de huid in als uitscheidingsorgaan. De huid moet zich dus niet 

alleen meer ontdoen van haar eigen zuren maar wordt ook nog eens extra belast met de zuren 

uit de rest van het lichaam. Het tempo waarin dit moet gebeuren is echter zo hoog dat er bij de 

afvoer storingen ontstaan bij te sterk verdichte mensen en de mineralen voorraad van het 

lichaam in hoog tempo afgebouwd wordt. Veel mensen voelen zich dan ook na een hele dag 

met zon of een lekkere sauna behoorlijk flauw. 

 

Wanneer deze mensen nu regelmatig een mineralen preparaat hadden ingenomen zou de 

schade die de te snelle ontgiftig tot gevolg heeft reuze meevallen. Maar nee hoor we doen ons 

op zo'n dag alleen maar tegoed aan zure alcohol, zure suiker, zure fast-food, zure koffie, zure 

zonnebrandolie, zure after-sun en natuurlijk nog een extra dosis EGO dat het onverwerkte 

verleden ofwel onderbewustzijn nog verder verdicht. Onze huid wordt dus de hele prachtige 

zomerdag zowel van binnen als van buiten met de meest extreme middelen aangevallen. 

Welke fabrikant brengt er nu eens een zonnebrandolie met een pH factor van 8.5 of hoger uit. 

Verdichte mensen moeten dus niet te lang in de zon gaan liggen en zeker niet te vaak naar de 

sauna gaan. En nu we het toch over de sauna hebben zal het niemand meer verbazen dat 

Finland het land is waar de meeste hartaanvallen voorkomen. Want zoals we hierboven gezien 

hebben komen door een te hoge verhitting van het lichaam de zuren eerst in het bloed vrij 

voordat ze via de nieren, darmen en huid worden uitgescheiden. Deze overdosis aan zuur kan 

het hart doen overslaan en zelfs tot stilstand brengen. Maar wat denkt u van iemand die nog 

nooit aan sport heeft gedaan en opeens aan een trendy management cursus meedoet. Ook deze 

mensen kunnen door de sportieve oververhitting van hun lichaam plotseling zoveel zuur in 

hun bloedbaan brengen dat het hart het zwaar te verduren krijgt. Al deze risico's zijn 

behoorlijk te verminderen wanneer er maar voldoende mineralen preparaten ingenomen 

worden en men het onverwerkte verleden en EGO gaat oplossen.  (Huid)kanker en alle andere 

chronische ziekten hebben dus altijd een innerlijke en nooit een uiterlijk oorzaak zoals de 

huidige tertiaire en secundaire wetenschap nog steeds onterecht denkt.   

 

11.8.3 DE ONTDEKKING VAN LEVEN OP ANDERE PLANETEN IN ONS 

ZONNESTELSEL 

 

Bij het samenstellen van de Heliopathische verlichtingsmiddelen maken we gebruik van een 

eigenaardige eigenschap van zonnen ofwel lichtstralen in combinatie met onze atmosfeer. In 

de luchtledige (3D loze) kosmos verplaatsen zonnenstralen zich interdimensionaal gericht, 

hetgeen zoveel wil zeggen dat vanaf de vierde dimensie licht omgezet wordt in een andere 

vorm van vrije intelligente energie welke ander tijd en ruimte eigenschappen heeft dan drie 

dimensionaal licht. Zodra 3D licht echter op onze atmosfeer - welke functioneert als een zeer 

groot elektromagnetisch vergrootglas c.q. spiegel - vallen worden de 3D zonnestralen 

omgezet in steeds meer geconcentreerde (bi-polaire) trillingen welke diep in onze aarde op 

diverse brandpunten bij elkaar komen. Dit vergrootglas effect is voor een astronaut makkelijk 

waar te nemen aangezien alle sterren buiten de dampkring een stuk kleiner lijken dan op 

aarde. Het mag duidelijk zijn dat de aarde dus niet alleen aan de oppervlakte verhit wordt door 

de zon maar vooral op de brandpunten die diep onder het aardoppervlakte liggen. Hierdoor 

worden o.a. de lavastromen en zoetwaterreservoirs op temperatuur gehouden waardoor de 

aardkorst flexibel en elastisch blijft. Deze flexibiliteit en elasticiteit is zeer belangrijk omdat 

de aarde gedurende de overgangsfase zeer snel in staat moet worden gesteld om haar 
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oppervlakte te reinigen van al het gif dat de mensen al hebben en in de komende jaren nog 

zullen uitstorten over de aarde. Deze wetenschap kan onze seismologen en vulkanologen 

helpen met hun voorspellingen aangezien er een rechtstreeks verband bestaat tussen 

verhoogde zonneactiviteit en natuurgeweld zoals aardbevingen, vloedgolven, tornado’s etc.  

 

Tevens is er maar een kleine gedachtesprong nodig om te begrijpen dat de afstand van een 

planeet tot de zon niet bepalend is of er 3D leven op een bepaalde planeet tot wasdom kan 

komen. Dit wordt immers niet alleen bepaald door de afstand tot de zon maar ook door de 

dikte van de atmosfeer en de infolutiefase van een levensvorm binnen een bepaalde 

bandbreedte. Hoe dikker de atmosfeer (versterking zonnenstralen) hoe verder een planeet van 

de zon af kan staan om toch nog 3D leven te herbergen. Hoe hoger de frequentie c.q. 

bandbreedte van een levensvorm hoe beter het bestand is tegen extreme voor de gedeeltelijk 

lichamelijke mens onleefbare omstandigheden c.q. frequenties. Het wordt dan ook de hoogste 

tijd dat onze wetenschappers de definitie van wat leven nu precies is aanpassen. Zolang we 

blijven zoeken naar de 3D speld in de hooiberg ofwel interdimensionale universum - hetgeen 

wil zeggen dat we het bestaan van leven alleen maar beperken tot de op de 3D fysieke aarde 

bekende uiterlijke  bandbreedte - dan zullen we nog lang moeten zoeken voordat we een op 

ons gelijkende levensvorm zullen tegenkomen. Wanneer we gaan beseffen dat de 3D fysieke 

bandbreedte maar een heel minuscuul deeltje van de totale bandbreedte in de kosmos 

vertegenwoordigd en we dus eerst onze oogkleppen moeten afdoen om al het leven dat in en 

om ons heen bestaat te zien zal al snel duidelijk worden dat er alleen al in ons zonnestelsel 

miljoenen levensvormen naast elkaar (kunnen) bestaan in hun eigen bandbreedtes dus 

dimensies. Planeten zoals bijvoorbeeld Jupiter, Saturnus en Mars maar ook onze zon hebben 

dan ook nog behoorlijke verassingen voor ons in petto.  

 

11.8.4 DE SAMENSTELLING VAN HELIOPATHISCHE VERLICHTINGS MIDDELEN 

 

Maar weer even terug naar het bereiden van de Heliopathische geneesmiddelen. Allereerst 

hebben we een drager nodig die niet alleen in staat is de zonnenstralen op te vangen maar 

tevens in staat is de opgeslagen frequenties voor lange tijd vast te houden. Over het algemeen 

worden hier combinaties van waterstof, zuurstof en koolstof voor gebruikt. Deze waterstof, 

zuurstof, koolstof verbindingen zijn in staat een chemisch complexe structuur samen te stellen 

waarin energie voor zeer lange tijd opgeslagen kan worden. Om de waterstof, zuurstof en 

koolstof verbinding van enige onrechtmatigheid te zuiveren kan besloten worden dit materiaal 

aan een aantal zuurbaden bloot te stellen waardoor het tot op de bodem afgebroken wordt 

waarna het weer volledig neutraal opgebouwd kan worden. Dit proces wordt ook wel bij 

chemotherapie gebruikt. Het probleem is echter dat door dit afbreken alleen het fysieke ofwel 

sub-programma tijdelijk gewist wordt maar niet het ziele ofwel hoofdprogramma. 

Ontwikkelaars die dus met behulp van verzuring schone elementen denken te produceren 

bereiken dus altijd het tegenovergestelde en houden zichzelf en hun patienten dus letterlijk 

voor de gek.  

 

Dit opslag proces kan nog verder versterkt worden door de waterstof, zuurstof en koolstof 

moleculen onder hoge druk samen te persen en na iedere persing steeds in de zon te laten 

drogen. Uit dit onder zeer hoge druk samenpersen ontstaan Heliopathische Kristallen.Aan de 

samenpers methode kleven dezelfde problemen als aan het hierboven genoemde 

verzuringsproces. Pas dus heel erg op wanneer alternatieve genezers u dit soort produkten 

proberen aan te bieden. Dit soort verzuurde en samengeperste kristallen houden u meer van 

uw gezondheid af dan dat ze u er dichter bij brengen. Maar ja u bent alleen maar met dit soort 
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zaken in aanraking gekomen omdat u er een uitwerking ten goede of ten kwade mee heeft in 

uw nog onverwerkte verleden.  

 

Het alternatief water dat alleen maar bestaat uit een waterstof en zuurstof molecuul geeft haar 

energie weer veel te snel af aan haar omgeving waardoor het minder geschikt is voor opslag 

voor langere tijd waar tegenover staat dat het wel makkelijker ingenomen kan worden. 

Natuurlijk bestaan er naast de hierboven beschreven methoden ook de directe doorstraal 

methoden die zowel DOOR de mens zelf als met behulp van diverse Heliopathische 

stralingsapparatuur bewerkstelligd kan worden. Het principe blijft echter altijd hetzelfde. Dus 

wanneer we hierna alleen over Heliopathische Kristallen en Interne Heliopathische 

melksuiker korrels praten gelden deze zaken ook voor Heliopathische Bandbreedte Stralers 

die direct door de zon opgeladen worden en op het lichaam gericht kunnen worden. 

 

Een van de simpelste op waterstof, zuurstof en koolstof gebaseerde dragers zijn bijvoorbeeld 

de melksuiker bolletjes die u wel uit de Homeopathie kent. Aangezien melksuiker korrels de 

energie veel minder lang kunnen vasthouden dan Heliopathische Kristallen moest er een 

methode gevonden worden om deze houdbaarheid aanzienlijk te verbeteren. Uit onderzoek is 

gebleken dat melksuiker korrels die in donker violet glas bewaard worden welke een 

doorlatings frequentie hebben van tussen de 380.000.000.000.000 en 420.000.000.000.000 

Hertz de houdbaarheid van een aantal maanden kan verhogen naar een aantal jaren 

afhankelijk van de opslagplaats. Deze techniek is trouwens even goed voor gepotentieerd 

water te gebruiken. Door het gebruik van dit violette glas worden de biologische substanties 

voor zeer lange tijd gestimuleerd en dus in leven gehouden. 

 

De levensduur en werkzaamheid van Heliopathische Kristallen is echter nog veel langer. Een 

Heliopathisch kristal dat geen menselijke bewerking heeft ondergaan en alleen maar aan de 

zon voor oplading wordt blootgesteld kan vele mensen haar diensten bewijzen zonder aan 

werkzaamheid te verliezen. Dit opladen moet dan wel geschieden door therapeuten die 

begonnen zijn hun onverwerkte verleden en EGO op te lossen. Natuurlijke kristallen en 

melksuikerbolletjes nemen immers niet alleen zonnefrequenties maar ook  positieve en 

negatieve menselijke frequenties op. Het zal dan ook niet de eerste keer zijn dat onwetende 

kristallentovenaars uiterlijk prachtige kristallen innerlijk volledig verpest hebben door hun 

eigen EGO en onverwerkte verleden frequenties. Deze kristallen maken mensen alleen maar 

zieker. Nogmaals: De mens die niet de moeite heeft genomen eerst zichzelf te genezen moet 

geen andere mensen helpen zichzelf te genezen.   

 

Naast het verschil in houdbaarheid tussen Heliopathisch bewerkte melksuiker bolletjes en 

Heliopathische Kristallen is er nog een aantal andere belangrijke verschillen tussen deze twee 

Heliopathische geneesmiddelen. Ten eerste kan Melksuiker door de mens ingenomen worden 

terwijl dit bij de natuurlijke kristallen niet het geval is. Deze zijn alleen maar voor extern 

gebruik geschikt. Dit komt omdat het bij de ene vorm om een losse samenstelling van 

waterstof, zuurstof en koolstof gaat terwijl het bij de tweede vorm om een sterk 

geconcentreerde vorm van deze natuurlijke elementen gaat hetgeen zoals u al gezien heeft de 

levensduur sterk ten goede komt. Een Heliopathisch Kristal behoef je dus niet in een violette 

fles op te slaan maar zal onder alle omstandigheden haar werkzaamheid voor lange tijd 

behouden. Het bereidingsproces is echter hetzelfde ofwel voor een bepaalde tijd in de zon 

zetten om schoongemaakt en opgeladen te worden. Aangezien de zon niet overal ter wereld 

onder een bepaalde hoek de hele dag schijnt is het bereidingsproces over het algemeen 

voorbehouden aan landen die zich rond de evenaar bevinden. Het mag natuurlijk duidelijk 
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zijn dat je naast kristallen en melksuiker bolletjes alle substanties op aarde door de zon kan 

laten opladen. 

 

Van een scala aan mineralen, planten en kruiden worden op dit moment experimenten 

uitgevoerd met o.a.: 

 

- De Jeneverbes (ontgifting, anti stress, depressie en epidemieën). 

- De Klaproos en olijfolie (alle vormen van spier- gewrichts- en zenuwenpijn) 

- Arnica (alle vormen van huid- en spierproblemen). 

- Kamfer (lucht- en ademwegen aandoeningen). 

- Wilde kastanjepoeder (energie, versterking milt, bloedsomloop en bloedstofwisseling). 

- Rabarberpoeder (zenuwenstofwisseling) 

- Zeezout (cel regeneratie en chronische ontstekingen in spieren en botten)   

 

Zowel aan de kristallen als breedspectrum melksuikerbolletjes kunnen tijdens het  

bereidingsproces allerlei andere elementen, mineralen en kruiden toegevoegd worden die door 

de zonnestralen nog verder mee-gepotentieerd worden. Op deze manier kan je een kristal of 

melksuikerbolletje laag voor laag ofwel bandbreedte voor bandbreedte opbouwen. De 

hierboven en in De Nieuwe Gezondheidsleer behandelde kruiden zoals Chlorella, Kava Kava 

en Ginkgo zijn allemaal in hun afgeleide informatie vorm uitstekend te gebruiken bij de 

verrijking van diverse kristallen en melksuiker bolletjes. Niet alleen omdat dit uitermate 

krachtige kruiden c.q. planten zijn maar ook door het feit dat zij bij hun natuurlijke 

groeiproces al overvloedig zijn blootgesteld aan het zonnenlicht rond de evenaar. Het 

basisprincipe ofwel de breedspectrum op zonnenlicht gebaseerde hoge 3D frequenties is dus 

steeds hetzelfde terwijl het aantal variaties in de vorm van de vijf elementen zoals ether, lucht, 

water, vuur en aarde en overige mineralen, planten etc. bijna eindeloos is. Het periodieke 

stelsel van frequenties en bandbreedtes is dan ook nog lang niet klaar. Natuurlijk werken al de 

hierboven genoemde zaken zolang je ze inneemt of bij je draagt. Het oplossen van je 

onverwerkte verleden en EGO is de enige manier om permanent en zonder materiele 

tussenpersonen van al je kwalen af te komen. 

 

11.8.5 DOSERING EN GEBRUIK VAN HELIOPATHISCHE MIDDELEN 

 

Voor een onervaren gebruiker of therapeut wordt echter altijd aangeraden om eerst alleen met 

de breedspectrum interne en externe op het zonnenlicht gebaseerde hoge 3D frequenties te 

beginnen omdat deze altijd helpen en je nog geen verstand c.q. 4D+ gevoel nodig hebt voor 

het stellen van de juiste diagnose en behandeling. Hierna kan het assortiment van hoge 3D 

frequenties uitgebreid worden met Heliopathische middelen waarvoor een duidelijke 

beschrijving aanwezig is in boekvorm en UniNet.  Het maken, samenstellen, tunen,  

potentieren en testen van wat voor frequentie dan ook moet echter altijd gebeuren door 

iemand die over uitermate gevoelige apparatuur beschikt en/of zelf minimaal een verlichte 

bandbreedte maar het liefst het eenheidsbewustzijn bereikt heeft omdat anders de juiste 

ordening niet tot stand komt. En pas vanuit de juiste ordening en rust ofwel evenwicht is het 

mogelijk dat een hoge monopool gerichte frequentie zijn werk doet. Dit werk zal er over het 

algemeen uit bestaan dat hij alle frequenties c.q. resonanties van een mens vanaf het 

infolutionaire begin zijnde het mineralen rijk doorloopt in de volgorde van mineralen, planten, 

dieren en mensen waarbij alle storingen en blokkeringen met zachte hand stapje voor stapje 

opgeheven worden. 
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Dit opheffen geschied door de hoge frequentie altijd voor zover het lichaam hiertegen bestand 

is en dus in staat is het extra zonnenlicht op te nemen en gif uit te scheiden. Dat het 

zonnenlicht met het corrigeren altijd automatisch in het mineralen rijk begint spreekt voor 

zich. Zonder een gezonde bodem ofwel fundament (pH waarde) is immers niemand in staat 

echt fysiek gezond te worden laat staan te infolueren. Hoewel laag gepotentierde 

breedspectrum frequenties zowel intern als extern nooit kwaad kunnen is dit wel het geval bij 

hoog gepotentierde smal-spectrum frequenties omdat deze in ondeskundige handen tot te 

snelle ontgifting kunnen leiden. Dit soort verlichtingsmiddelen zijn dus niet door de eerste de 

beste woekeraar samen te stellen, te gebruiken of te kopiëeren. 

 

Alleen op deze manier wordt zowel lichaam als geest van binnen en van buiten gevoed met 

het volledige trillings spectrum welke de mens nodig heeft om optimaal te functioneren en 

infolueren.  Een hoog frequent kristal en/of melksuikerbolletje  bestaat dus altijd uit 

geconcentreerd zonnenlicht dat vastgehouden wordt door een vorm van verdicht materiaal in 

combinaties van de vijf elementen die op haar beurt weer verrijkt kunnen worden met andere 

mineralen, planten etc.  Het geconcentreerde zonnenlicht zorgt er tevens voor dat de na het 

raffinageproces overblijvende schadelijke stoffen door o.a. verdamping automatisch 

gezuiverd worden.  

 

Zij die in de komende tijd ervaring zullen opdoen met zowel de Helipathische interne als 

externe hulpmiddelen zullen merken dat het beste effect behaald wordt door de interne en 

externe middelen met elkaar tijdens een behandeling te combineren. Deze combinatie van 

zon/buitennlucht, Heliopathische Natuurlijke Kristallen en Heliopatische melksuikerbolletjes 

en gepotentieerde kruiden en vruchten noemen we ook wel “The Ultimate Stack”.     

 

Hoewel deze Heliopathische verlichtingsmiddelen dus de aanzet in de juiste richting geven 

ofwel helpen het hoofdprogramma (eenheid) en onverwerkte verleden (onderbewustzijn en 

hogerbewustzijn) in herinnering te brengen en op de juiste wijze te herprogrammeren is het de 

vrije wil, onderscheidend vermogen, analyseren, erkennen en loslaten dat de mens werkelijk 

verlost van zijn lichamelijke en geestelijke problemen. Wanneer deze zonnenenergie door de 

mens dus niet op de juiste positieve manier gericht wordt blijft een volledige genezing uit en 

valt u uiteindelijk toch weer in herhaling.   

 

De wijze van dosering en toedienen van de breedspectrum hoofddrager in de vorm van 

melksuiker korrels is de volgende: Een tot drie gepotentieerde zuivere melksuiker korreltjes 

eenmalig voor zonsopgang eventueel uit te breiden met wat extra korreltjes, olie, bessen of 

poeder (1/4 theelepeltje) van de diverse gepotentieerde sub-dragers in de daarop volgende drie 

dagen. Dat is alles. De kosten van deze middelen zijn een paar tientjes per preparaat en 

kunnen na het (eenmalig) gebruik in een donkere en koele kast gezet worden. Met zonnenlicht 

gepotentieerde natuurlijke kristallen kunt u natuurlijk op de plekken van uw lichaam dragen 

waarvan u voelt dat ze hier het meest nodig zijn. Begin echter voorzichtig met het opladen 

ofwel potentieren. Eerst een dag in de zon, dan twee etc. Volledige gezondheid is niet in een 

dag te bereiken. U heeft er immers miljoenen jaren over gedaan om ongezond te worden.   

 

11.8.6 HET ENIGE DIEET DAT WERKT  

 

Uit de geschriften die wij gelezen hebben is er al een resultaat te verwachten binnen een week 

terwijl het optimale resultaat bereikt wordt binnen drie maanden. Wel wordt aanbevolen om 

gedurende 10 dagen voor en drie maanden na het slikken of omhangen van deze 
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Heliopathische middelen een dieet te volgen en zoveel mogelijk in de buitenlucht te verkeren. 

De meest optimale periode om met deze kuur te beginnen zijn dan ook de zomermaanden. Het 

dieet kan verbeterd wanneer u het gebruik van geraffineerde (witte) suiker, koffie, thee, roken, 

alcohol, drugs, koolzuurhoudende dranken, kruiden, vlees, frisdranken en sex beperkt. Sterk 

aanbevolen worden Ecologisch produkten (EKO merk) zoals bronwater, granen, groenten, rijp 

of gedroogd fruit en vis.  

 

Het minimaliseren of onthouden van sexuele activiteiten is belangrijk omdat de produktie en 

onderhoud van zowel uw zenuwen, het mannelijke zaad en vrouwelijke eicellen de meeste 

hoogfrequente energie van een lichaam vergen en bij overmatige activiteit voor een 

overproduktie aan Choline en Adrenaline zorgen. Deze verkwisting van de meest elementaire 

en zuivere energie van een lichaam tijdens het herstelproces is vragen om vertraging omdat je 

dan aan het dweilen bent met de kraan open. Hier komt nog bij dat door de verkwisting en 

vergiftiging van de zaad- en eicellen deze hun zeer hoge trillings nivo niet meer kunnen 

handhaven en dus niet meer in staat zijn om de hoogfrequente ziel te absorberen (resonantie 

afstemming) gedurende het bevruchtings en groeiproces van het kind in de baarmoeder. Of 

anders gezegd wanneer u van een trein die 200 km per uur rijdt op een auto die 10 km per uur 

rijdt probeert te springen dan is dit vragen om ongelukken. De overstap gaat immers veel 

evenwichtiger en succesvoller wanneer beide vervoersmiddelen even snel rijden c.q. trillen. 

Het eten van een beperkt aantal zuivere ofwel ecologisch verantwoorde voedingsmiddelen 

gedurende de drie maanden van de Heliopatische kuur heeft ook te maken met het 

stofwisselingsproces tussen het stoffelijke verdichte bloed en de fijnstoffelijke verlichte 

zenuwen.  

 

Wat veel mensen nog niet weten is dat er twee 3D stofwisselingsprocessen binnen het 

menselijk lichaam plaatsvinden en dat zijn dus die van de darmen naar het bloed en van het 

bloed naar de zenuwen(membramen). Deze twee stofwisselingsprocessen beschikken ieder 

over een persoonsgebonden unieke bandbreedte. Het gemiddelde bloed trilt tussen de 

1.500.000 en 10.000.000 Hertz en de zenuwen tussen de 750.000.000.000.000 en 

770.000.000.000.000 Hertz. Hoewel het bloed in staat is de meeste voedingsstoffen 

(frequenties) op te nemen is dit niet met de fijnstoffelijke zenuwen het geval. Om het 

eenvoudig uit te leggen. De zeef voor het bloed heeft grotere gaatjes dan die van het 

zenuwstelsel. Stop je je lichaam dus alleen maar vol met grove voedingsmiddelen en niet met 

fijne levensmiddelen dan wordt het zenuwstelsel dat het belangrijkste communicatie en 3D 

geheugencentrum van de mens (ziel) niet gevoed en zijn dus ook niet in staat om de 

fijnstoffelijke Heliopatische geneesmiddelen op te nemen omdat de zeef simpelweg verstopt 

is. Ofwel technisch gezegd de organen moeten de in het bloed aanwezige voedingsstoffen van 

een frequentie tussen de 1.500.000 en 10.000.000 Hertz verhogen naar tussen 

750.000.000.000.000 en 770.000.000.000.000 Hertz om geabsorbeerd c.q. opgenomen te 

worden door de zenuwen. Hoe meer je je dus aan het voorgeschreven dieet houdt des te 

eenvoudiger de organen het zullen hebben om het gewenste frequentie c.q. resultaat te 

bereiken binnen drie maanden. Zij die echter al begonnen zijn met het oplossen van hun 

onverwerkte verleden en EGO en tevens de hulp van de eenheid hebben ingeroepen zijn al 

behoorlijk op de goede weg.  

 

Hoewel wij normaal nooit individuele produkten behandelen waren de resultaten met de 

hierboven omschreven produkten zo opzienbarend dat we het niet konden nalaten u hierover 

te informeren en een tipje van de sluier op te lichten. Ieder Millennium overlevings 

medicijnkastje zou deze middelen naast Colloidal Zilver en Goud dan ook moeten opnemen in 
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haar assortiment.  Pas echter op wat voor Heliopathische verlichtingsmiddelen u aanschaft 

omdat ook op dit gebied er weer veel kaf (geld) onder het koren zit. 

 

11.8.7 7 STEPS TO FREEDOM: EEN NIEUWE KIJK OP RUIMTE EN TIJD 

 

Een prettige bijkomstigheid van deze systematische weg om uw frequentie te verhogen is dat 

ruimte en tijd er opeens anders uit gaan zien. Iedereen die de relativiteits theorie van Einstein 

en collega’s bestudeerd heeft weet dat iedere bandbreedte een alleen voor deze bandbreedte 

geldende ruimte en tijdsbegrip kent dat relatief is aan alle overige bandbreedtes. Hoe hoger de 

frequentie van de bandbreedte waarin je je op dat moment bevindt hoe relatief trager alle 

daaronder liggende bandbreedtes trillen c.q. bewegen. Tevens neemt bij een hoger 

trillingsgetal de ruimte ofwel de bewegingsvrijheid toe. Voor iemand die zich in de 

allerhoogste bandbreedte bevindt bewegen alle daaronder liggende bandbreedtes steeds trager 

in steeds kleinere ruimtes. Het is dus alsof deze lagere bandbreedtes zich steeds meer in slow-

motion bewegen ten opzichte van de allerhoogste bandbreedte. De laagste bandbreedte staat 

letterlijk qua tijd stil en de ruimte is niet meer dan een fictief bevroren punt in de tijd. Voor 

hen die zich in de laagste bandbreedte bevinden lijkt het alsof alle hogere bandbreedtes steeds 

sneller in steeds grotere (oneindige) ruimten bewegen. 

 

Om dit verschil in ruimte en tijd tussen de diverse bandbreedtes te ervaren is het alleen nodig 

om uw onverwerkte verleden en EGO op te lossen. De rest gaat hierna vanzelf. Hoe 

intensiever je je op deze afstemt in je praten, doen en gedachten hoe verder je in de tijd kan 

kijken en bewegen. Het is hiermee dus mogelijk van bandbreedte tot bandbreedte te springen. 

Het mag duidelijk zijn dat iedere bandbreedte zijn toelatingsfrequentie heeft en het van de 

mate van verlichting maar nog beter eenheidsbewustzijn van een mens afhangt of hij zichzelf 

toelaat. Dit toelaten heeft vooral te maken met het feit dat de snelheid waarmee gedachten 

kunnen materialiseren steeds groter wordt naarmate je je in een hogere bandbreedte bevindt. 

Moet je je in ons fysieke leven op aarde met heel veel bloed zweet en tranen inzetten om iets 

tot stand te brengen in een hogere bandbreedte is dit bijna niet meer het geval omdat de 

relatieve interdimensionale materialisatie bijna tegelijkertijd met de gedachten aan een 

bepaald iets plaatsvindt. Dit is volledig het geval wanneer u de laatste grens tussen de 

gepolariseerde verlichte bandbreedte naar de niet gepolariseerde eenheids wereld heeft 

overschreden. In deze wereld bestaan ruimte en tijd niet meer maar alleen nog oneindigheid. 

 

Het mag daarom duidelijk zijn waarom verdichte mensen niet kunnen leven in een hogere 

dimensie. Hun hoogmoed en onwetendheid zou immers de grootst mogelijke schade 

toebrengen aan hun medebewoners in deze bandbreedte. Met de nieuwe kennis die u in dit 

boek heeft opgedaan mag het ook duidelijk zijn dat in de toekomst, ruimte en tijd reizen niet 

meer onder de last van een fysiek lichaam zullen plaatsvinden maar alleen in de bandbreedte 

van de ziel en de eenheid waarin de mens vrij in ruimte en tijd kan bewegen. Wij moeten de 

Star Trek fans dan ook teleurstellen met het bericht dat het absoluut zinloos en trouwens ook 

volstrekt overbodig is een lichaam te dematerialiseren (Beam Me Up Scotty) om jezelf in 

ruimte en tijd te verplaatsen. 

 

11.8.8 DE ONZICHTBARE DROOM 

 

Voor hen die zo nodig willen dematerialiseren ofwel onzichtbaar willen worden is er 

natuurlijk altijd de mogelijkheid om zoals we in vorige hoofdstukken al gelezen hebben de 
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derde graad van de wedergeboorte te bereiken. In deze graad heeft de voor onze bandbreedte 

onzichtbare geest (eenheid) de ziel en het lichaam zodanig doordrongen dat deze in de 

eenheid zijn opgelost dus alleen nog maar door de wil en gedachte vorm krijgen en niet meer 

door de ziel en lichaam ofwel de gepolariseerde materie zelf. De kans dat iemand deze graad 

echter tijdens dit leven bereikt is echter zeer maar dan ook zeer klein. Voor hen die echter uit 

de wereld van de eenheid vandaan komen is het een koud kunstje om zich tijdelijk te 

materialiseren in onze bandbreedte. Een meer eenvoudige methode van materialisatie en 

dematerialisatie is zoals we in de paragraaf “Een nieuwe kijk op ruimte en tijd” gezien hebben 

is het sturen van een kopie van jezelf naar een onderbewuste- of hogerbewuste bandbreedte. 

 

Dit soort zaken vinden echter alleen maar plaats vanuit zowel de verdichte als verlichte maar 

nog steeds gepolariseerde geestelijke bandbreedte en zeker niet vanuit de eenheid. Deze 

kopieën die absoluut geen enkele macht hebben in onze bandbreedte zijn in staat een kopie 

van henzelf door een tijdelijke frequentie verlaging in resonantie te brengen met onze 

bandbreedte. Het is voor deze zielen echter uitermate moeilijk om de verbinding tot stand te 

brengen laat staan te houden omdat zij nog niet wedergeboren zijn in de eenheid. Zonder de 

hulp ofwel aandacht = vrije intelligente energie van de eenheid voor deze zaken komt een 

verbinding al helemaal niet tot stand. Over het algemeen blijft het dan ook bij gerommel in de 

marge of de verlichte zielen moeten gestuurd worden met een boodschap uit de hun oude zelf 

ofwel de eenheid. Op dat moment vindt de synchronisatie vanuit de eenheid plaats en is de 

verlichte ziel niet meer dan een voor ons mensen begrijpelijk hulpmiddel geworden die uit de 

eenheid ofwel ons vroegere thuis praat. Meer over praktische tijd en ruimte reizen en de 

kortste weg naar wedergeboorte met Pasen 1999.  

 

11.9 KERSTBOODSCHAP 1998: INZICHTEN VAN EEN HOGER BEWUSTZIJN  

 

11.9.1 WAT IK NOG NIET KAN METEN GELOOF IK NIET  

 

Voor hen die innerlijk ofwel eenheidsbewust gericht zijn en nog een stapje verder willen gaan 

in het permanent oplossen van onverwerkt verleden en EGO zijn de volgende zaken uit De 

Nieuwe Inzichten van uitermate grote waarde. Het inzicht van vandaag is met het juiste 4D+ 

UniNet meetinstrumenten de nieuwe wetenschap van morgen. Hoe hoger je persoonlijke 

frequentie hoe sneller De Nieuwe Wetenschap in uzelf bewaarheid zal worden.  

 

11.9.2 HET VERSCHIL TUSSEN VERLICHTING EN WEDERGEBOORTE 

 

Zoals we al gezien hebben bestaat de mens uit een gepolariseerd lichaam (3D) en ziel (4D+) 

zolang zij zich op aarde bevind. Na haar fysieke dood gaat het ziele deel van de mens terug 

naar een omgeving ofwel gepolariseerde ziele bandbreedte die past bij haar innerlijke ofwel 

eenheidsbewuste ontwikkelingsnivo. Dit ontwikkelingsnivo wordt zoals we weten bepaald 

door de mate waarin de mens gedurende zijn leven in woorden, daden en gedachten c.q. 

begeerten heeft afgestemd op de 27 stress oplossers of 27 stress veroorzakers (EGO) en wel of 

niet begonnen is zijn onverwerkte verleden (ontkende en herhaalde onderbewustzijn en 

hogerbewustzijn) op te lossen. In deze gepolariseerde ziele bandbreedte leven zowel de 

relatief (t.o.v. het menselijk lichaam) verdichte als verlichte zielen door afstemming relatief 

gescheiden van elkaar.  
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Een nog onderbewuste ziel is immers alleen in staat om frequenties die op hetzelfde of lagere 

trillingsgetal zitten met zijn zintuigen waar te nemen terwijl een meer of hoger bewuste ziel 

een veel groter bandbreedte bereik heeft. De gepolariseerde ziele bandbreedte is immers net 

zoals op aarde door haar gepolariseerd zijn onderverdeeld in vele bandbreedtes ook wel 

astrale en celestiale werelden genoemd. Het mag duidelijk zijn dat geen enkel levend wezen 

dat vandaag nog volledig als ziel in de gepolariseerde bandbreedte leeft  wedergeboren is 

maar hoogstens de hoogste graad van verlichting (paradijs) bereikt kan hebben. 

Wedergeboren wordt je immers pas in de eenheid en niet in een of andere verdichte of 

verlichte wereld. 

 

Al deze gepolariseerde wezens of we nu over uitermate verdichte of uitermate verlichte 

wezens - welke in het menselijk taalgebruik ook wel engelen genoemd worden - moeten dus 

allemaal nog de grens naar de monopole eenheid overschrijden. Besef dus goed dat ook een 

(Aarts- of Aard) engel nog gepolariseerd is en nog niet de hele waarheid in zich draagt ofwel 

over zichzelf kan herinneren. Besef echter wel dat deze hogerbewuste entiteiten onderbewuste 

entiteiten wel kunnen leren meer bewust te worden dus een stap op de weg naar volledig 

innerlijk ofwel eenheidsbewustzijn in zich dragen waarvan u vandaag gebruik kunt maken 

door afstemming op deze voor u relatief hogerbewuste intelligente vrije energieen.  

 

Aangezien de aardse ofwel 3D planeten de enige planeten – door het extreme polariteits 

verschil - in deze melkweg zijn waar de wedergeboorte relatief snel en eenvoudig bereikt kan 

worden staan zeker de verlichte geesten uit de ziele bandbreedte te dringen om weer opnieuw 

te mogen incarneren/spelen op de aarde. Waarbij zeker de innerlijke lente en zomer cycli de 

voorkeur hebben omdat deze door haar relatief hoge frequentie t.o.v. de andere innerlijke 

seizoenen in de belangrijkste cyclus der cycli de beste en meest zekere periode naar 

wedergeboorte zijn. Waarom is nu het bereiken van de wedergeboorte in de eenheid vele 

malen moeilijker in de gepolariseerde bandbreedte van de ziel dan in de gepolariseerde 

bandbreedte van lichaam en ziel op aarde. Dit komt door het feit dat u zich als verlichte of 

verdichte ziel in een bandbreedte bevindt die qua frequentie vele malen hoger licht dan de 

gecombineerde lichamelijke en ziele bandbreedte op aarde waardoor oorzaak en gevolg elkaar 

in een veel hoger tempo opvolgen. Wat u wilt en denkt materialiseert zich in de astrale en 

celestiale werelden dus vele malen sneller dan op aarde. Tijd om over uw voorgenomen acties 

zoals op aarde rustig na te denken voordat u een definitieve beslissing neemt c.q. zich na 

noeste arbeid in het stof der aarde materialiseren c.q. wederom in herhaling valt is er niet 

meer bij. Alles is er zo’n beetje tegelijkertijd op het moment dat u eraan denkt. Ook de 

bespiegeling in het lichaam wat simpelweg een vertragingsmechanisme tussen oorzaak en 

gevolg is bestaat niet meer. 

 

Het gevolg is dat de onwetende mens zich volledig onvoorbereid constant in het meest grote 

verderf stort omdat hij zijn woorden, daden en gedachten c.q. begeerten nog  op geen enkele 

manier beheerst. En aangezien mensen van gelijke soort zoals altijd bij elkaar zitten kan het er 

in de verdichte ofwel lagere astrale ziele werelden behoorlijk hard aan toegaan. Wanneer 

anders dan op aarde de gepolariseerde bandbreedte van de ziel niet gelimiteerd zou worden in 

haar mogelijkheden dan zou er in geen mum van tijd geen mens meer bestaan in de verdichte 

lagen van de ziele bandbreedte. Ja u hoort het goed anders dan op aarde heeft de mens in de 

lagere astrale ziele bandbreedte geen volledige vrije wil, onderscheidingsvermogen en 

zelfstandige intelligentie meer maar is genoodzaakt om zich binnen – door hem zelf door 

afstemming gekozen - bepaalde vooraf vastgestelde grenzen te schikken. Deze grenzen zijn 

ruimer of nauwer gesteld afhankelijk van het feit hoever u staat met het oplossen van uw 

onverwerkte verleden en EGO ofwel 27 geestelijke stress veroorzakers. Het is nu juist deze 
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beperking in bewegingsvrijheid die het de ziel vele malen moeilijker maakt om de 

wedergeboorte te bereiken dan de mens op aarde. 

 

Waar een ziel relatief een miljoen jaar aan tegenspoed en ellende voor nodig heeft kan u als 

ziel + fysiek lichaam door bespiegeling in nog geen 100 jaar bewerkstelligen. Met deze 

kennis wordt het voor u als mens nu waarschijnlijk een stuk eenvoudiger om het leven dat u 

vandaag lijdt op haar juiste waarde te schatten en er bijzonder voorzichtig mee om te 

springen. De enige mogelijkheid die een ziel naast het oplossen van het onverwerkte verleden 

en EGO heeft om het proces van haar ontwikkeling te versnellen is door gebruik te maken van 

een verlichte en/of eenheidsgerichte gids ook wel in de volksmond engel genoemd. De meeste 

zielen die echter in de lagere astrale werelden en op aarde aangekomen zijn echter zo 

egoistisch, onwetend, eigenwijs en verdicht dat ze zich over het algemeen de eerste paar 

duizend jaar alleen maar botvieren op al hun (moorddadige) lusten en hun medebewoners 

omgekeerd op hen. Want wie de bal kaatst zal hem vroeg of laat terug ontvangen. In dit of in 

een volgend leven. Hulp vragen, luisteren en uitvoeren van de nieuwe inzichten c.q. 

concepten van hoger bewuste entiteiten zit er dan ook vaak niet in. En dat is ZONDE omdat 

het juist deze broeders en zusters zijn die u weer op uw eigen weg naar huis kunnen helpen.      

 

11.9.3 UIT DE NIEUWE INZICHTEN: HET FUNDAMENT VAN DE NIEUWE 

LEVENSFILOSOFIE 

 

Zoals u weet is er aan de wijze boeken op aarde een tijdloos innerlijk karakter meegegeven 

door hoofdzakelijk in analogieën te spreken. Om deze overeenkomstigheden van tijd tot tijd 

toch te actualiseren worden er boodschappers en vertalers geinspireerd om de innerlijke 

boodschap weer in overeenstemming te brengen met de geest, woordgebruik, gewoonten, 

normen, waarden en het begrip van een bepaalde tijd. Historisch gezien verschijnt er ongeveer 

eens per 100 jaar een nieuwe boodschapper en vertaler die dit werk ter hand neemt. Met deze 

nieuwe versie van het innerlijke ofwel levende woord wordt tevens voorkomen dat de oudere 

versies door onwetende en opzettelijke verminkingen een eigen leven gaan leiden en 

misbruikt worden voor eigen materie c.q. uiterlijk gewin. Tevens is het voor ons mensen veel 

eenvoudiger het woord van vandaag of honderd jaar gelden te lezen dan dat van duizenden 

jaren geleden waar niet meer de inhoud van het woord maar alleen het uiterlijke vakjargon der 

vreemde talen rituelen en inwijdingen tot het einddoel zijn verheven.  

 

Ook zijn woorden als hemel en hel en goed en kwaad door het vele uiterlijke misbruik door de 

eeuwen heen zo sterk beladen geworden dat we deze in de huidige verlichte en nieuwe 

wetenschappelijke tijd maar beter kunnen vervangen door de termen verdichting en 

verlichting ofwel de vrijwillige keuze voor een laag frequente of hoog frequente bandbreedte 

c.q. gepolariseerd leven. Het is immers de mens die zijn eigen leven iedere seconde van de 

dag schept uit de oneindige eenheid. Het is dan ook de mens zelf en niemand anders die 

verantwoordelijk is voor al zijn scheppende woorden, daden en gedachten. Hier komt tevens 

bij dat voor de fysieke materialisatie van het innerlijk bewustzijn ook wel Osiris, Zoroaster, 

Boeddha, Christus Bewustzijn genoemd er alleen maar verlichte  boodschappers waren en nog 

geen in de eenheid wedergeboren boodschappers. De mogelijkheid van wedergeboorte in de 

eenheid is cyclisch in dit gepolariseerde universum alleen maar mogelijk vanaf en gedurende 

de lente periode welke altijd wordt ingeleid met de geboorte van zeer hoog bewuste 

boodschappers zoals hierboven genoemd. 
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Deze boodschappers die steeds weer onder andere namen bewust op aarde incarneren zorgen 

er letterlijk voor dat de poort naar hoger dimensies en zelfs de eenheid weer geopend wordt. 

En dit openen geschiedt door de verkondiging “dat de mens alleen zichzelf kan genezen 

wanneer hij weer de volledige verantwoordelijkheid van zijn eigen scheppingen op zich 

neemt”. Zodra dit het geval is zal deze nu verlichte en later eenheidsgerichte mens 

daadwerkelijk op zoek gaan naar zijn oude thuis. Het middel om dit te bereiken is het 

oplossen van het onverwerkte verleden (onderbewustzijn en hogerbewustzijn) en EGO/OGE 

(27 stress veroorzakers en oplossers). De boodschap is dus iedere keer hetzelfde maar 

vertroebelt binnen een paar honderd jaar omdat de nog uiterlijk gerichte mens alles omdraait 

en geluk en gezondheid alleen maar kan vertalen en begrijpen in uiterlijke vormen zoals 

macht en geld welke de bron van alle menselijke angsten is. 

 

En zo blijven deze hoog bewuste broeders en zuster op aarde komen totdat iedereen weer 

volledig op de hoogte is hoe zijn of haar schepping in elkaar zit en er weer volledig bewust 

dus vrij in kan bewegen. Het is dus helemaal niet nodig om te wachten tot 2008, 2012,  2013 

zoals je vaak in Maya, Inca of andere door valse priesters samengestelde uiterlijke kalenders 

tegenkomt. Het is toch volslagen krankzinnig dat een ander onwetend mens voor u kan 

bepalen wanneer u begint met uw progressieve evolutie. Dat is de omgedraaide wereld. 

 

Iedereen die het bovenstaande dus begrepen heeft weet dat hij hier NU mee kan beginnen, de 

rest is alleen maar verwarring die u in het universele gepolariseerde spel der onwetendheid 

houdt. De meest bekende boodschappers, vooraankondigers en vertalers van de innerlijke 

boodschap uit het westen van de afgelopen paar honderd jaar zijn Spinoza (1632-1677), 

Emanuel Swedenborg (1688-1772), Jacob Lorber (1800-1864) en Ernest Norman in de 20 ste 

eeuw. Deze mensen werden overschaduwd door een hoger- en/of eenheidsbewustzijn. Het 

was dus niet de mens maar het relatief hogere- en/of eenheidsbewustzijn waaruit zij putte die 

deze boeken geschreven heeft. Om u vandaag een dieper inzicht te geven in wat deze hoog 

bewuste mensen en UniNet te vertellen hebben volgt hier een overzicht van De Nieuwe 

Inzichten welke de basis vormen van De Nieuwe Levensfilosofie. Een basis waar in de 

volgende boeken nog veel dieper op ingegaan zal worden.  

 

11.9.4 VERKLARINGEN EN INSTRUCTIES VOORAF 

 

Hieronder geven we kort een verklaring van de belangrijkste maar vaak meest misverstane 

begrippen uit De Nieuwe Inzichten. 

 

1. Liefde tot De Eenheid betekent het je afstemmen op je eenheids bewustzijn en het oplossen 

van je onverwerkte verleden (ontkende onderbewustzijn en hogerbewustzijn) en EGO/OGE 

(27 geestelijke stress veroorzakers en 27 stress oplossers) in jezelf. Dit oplossen wordt in de 

oude taal ook wel aangeduid als zelfverloochening ofwel het uit vrije wil in jezelf oplossen 

van al je creaties in heden, verleden en toekomst.   

 

2. De Startvonk is een innerlijke kopie van De Eenheid die in het hart van ieder mens vlak 

 voor zijn geboorte wordt ingeplant waardoor hij in staat wordt gesteld zich zijn afkomst te 

herinneren en de weg naar zijn oorsprong terug te vinden. Ieder mens is door de kopie die zij 

van de eenheid in haar hart draagt geschapen naar het evenbeeld van de eenheid en in staat 

door de ontwikkeling van de startvonk wederom weer volledig een te worden met de eenheid.  

De Startvonk wordt in de oude taal ook wel De Heilige Geest genoemd. 
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3. Het Innerlijk Bewustzijn is het groeiproces waarbij De Starvonk zowel het fysieke lichaam 

als ziel van de mens begint te doordringen van zijn ware oorsprong dus Eenheid ZIJN. Het 

Innerlijk Bewustzijn werd in de oude taal ook wel Osiris, Zoroaster, Boeddha en Christus 

Bewustzijn genoemd.  

 

4. De drie eenheid van de mens is dus net zoals het woord EENHEID al zegt opgebouwd uit  

Lichaam, Ziel en Geest ofwel Eenheid. Het is immers niet mogelijk iets anders te scheppen 

dan dat jezelf al voor de schepping in De Eenheid was. Het is alleen maar mogelijk om jezelf 

nog beter te leren kennen. De gehele gepolariseerde schepping is dus een eindige herhaling 

van hetzelfde totdat deze afgesplitste delen weer oplossen in de oneindige Eenheid.    

 

5. Denken vanuit je hart betekent het wakker schudden van het sluimerende 

eenheidsbewustzijn in jezelf. Dit wakker schudden kan alleen maar gebeuren wanneer je je 

steeds meer afstemt op de 27 stress oplossers – welke de verhouding onderbewustzijn en 

hogerbewustzijn weer in evenwicht brengt (nu 99,9%-0,01% straks 50%-50% ofwel 0 punt) -  

en begonnen bent met het oplossen van je onverwerkte verleden. Hierdoor wordt de door het 

onderbewustzijn verduisterde ziel weer herinnert aan zijn oorsprong welke niet het lichaam en 

ziel maar de eenheid is. Dit werd in de oude taal ook wel door de poorten der 

zelfverloochening gaan genoemd.  

     

6. Wedergeboorte is je hele schepping weer in jezelf oplossen waardoor je weer een geheel 

vormt met De eenheid. In de oude taal werd dit ook wel het bereiken van zaligheid, 

verlossing, en het eeuwige leven genoemd. 

 

7. Verdichting en verlichting ook wel onderbewustzijn en hoger bewustzijn genoemd zijn de 

fasen voor de wedergeboorte omdat beide nog steeds uit tegenstellingen dus gepolariseerde 

universele scheppings materie bestaan. Voor hen die de oude taal nog beheersen 

vertegenwoordigen Hemel en Hel nog het afgescheiden deel van de eenheid welke zoals u 

weet nog steeds onderhevigd is aan oorzaak en gevolg en ruimte en tijd.   

 

8. Het universele levensspel roept de mens alleen maar over zichzelf af door zijn eigen 

woorden, daden en gedachten ofwel scheppingen uit de eenheid. Dit universele levensspel 

vindt na de fysieke dood plaats in een overgangsgebied waar iedereen verdicht of verlicht bij 

elkaar komt. In deze periode van overgang naar een andere dimensie krijgt iedereen nogmaals 

de mogelijkheid om over zichzelf naar waarheid te oordelen. Deze waarheid wil niet meer 

zeggen dan dat de desbetreffende mens al zijn woorden, daden en gedachten c.q. begeerten 

van zijn leven beoordeeld aan de hand van zowel de 27 stress veroorzakers als stress oplossers 

inclusief het hieruit geresulteerde onverwerkte verleden c.q. onderbewustzijn en 

hogerbewustzijn. Wanneer iemand bij het kijken naar deze levensfilm de volledige waarheid 

over zichzelf kan erkennen dan plaatst dit inzicht en de door hem in het hart ervaren 

verlangen om steeds meer een met de eenheid te worden in het verlichte gebied van de 

gepolariseerde bandbreedte. Zij die echter ontkennen wie ze aan de hand van de levensfilm 

geweest zijn veroordelen zichzelf totdat zij een nieuw meer volledig inzicht zijn gekomen 

over hun ware zelf. In de oude taal wordt dit ook wel Het oordeel of laatste oordeel genoemd. 

Het verschil met de oude taal is echter dat niemand buiten u maar alleen uzelf oordeelt over 

uzelf.  

 

9. Kiezen betekent in een bepaalde orde ofwel binnen een bepaalde (bandbreedte) begrenzing 

plaatsnemen binnen dit gepolariseerde eindige universum. Mensen of groepen van mensen die 

over een gelijk bewustzijnsniveau ofwel inzicht (zelfkennis) beschikken komen elkaar dus 
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weer na de fysieke dood tegen in een andere dimensie. Het is dan ook heel normaal dat na de 

fysiek dood hele families en gemeenschappen min of meer voortbestaan in een bepaalde 

ofwel gerichte sub-bandbreedte c.q. astrale wereld. In de oude taal werd dit ook wel richten of 

gericht zijn genoemd.  

 

10. Het afstemmen in woorden op een hoger bewustzijn is de eerste stap om de individuele of 

collectieve frequentie te verhogen binnen deze schepping. Pas nadat het evenwicht tussen 

onderbewuste en hogerbewuste afstemming weer gevonden is kan men gaan beginnen met de 

eenheidsafstemming. Dit afstemmen werd ook wel bidden in de oude taal genoemd.  

 

11. Geen woorden maar daden wil zoveel zeggen dat je hetgeen waarop je je afstemt ook 

daadwerkelijk gaat DOEN. Alleen door het doen is het mogelijk dat het innerlijke bewustzijn 

zich over zowel fysiek lichaam als ziel gaat verspreiden. Afstemmen is dus alleen maar de 

eerste stap richting de eenheid ofwel ZIJN. Het DOEN is tevens het begin van de 

naastenliefde. Het afstemmen is immers niets meer dan een poging om de naastenliefde in 

jezelf te bereiken ofwel de wereld om je heen te zien als je eigen creatie.  

 

12. Met het afstemmen en doen van het eenheidsbewustzijn wordt bedoeld het oplossen van 

het onverwerkte verleden en EGO in woorden, daden en gedachten. In de oude taal wordt dit 

ook wel het drinken van het bloed en eten van het Christus lichaam genoemd waardoor 

iemand voor eeuwig geen dood meer zal zien, voelen nog smaken. Dit geldt ook voor de ware 

levensspijs en levensdrank waarover zoveel gesproken wordt. 

 

13. De eenheid zal niet lichamelijk ofwel fysiek op aarde dalen maar alleen innerlijk in de 

individuele mens indalen door bewustzijnsverandering welke op de eenheid middels woorden, 

daden en gedachten afgestemd is. In de oude taal wordt gesproken van Het rijk van De 

Eenheid zal niet met uiterlijke pracht en praal op deze wereld komen omdat deze alleen via de 

oergeest in het hart van de mens tot volle wasdom kan komen.  

 

14. Het levende woord van de eenheid moet daarom ook altijd begrepen en dus ook vertaald 

worden in zowel de eenheidsgerichte (innerlijke) als fysieke (uiterlijke ofwel lichaam en ziel) 

zin van het woord. Mensen die het woord alleen op de letterlijke manier uitleggen missen het 

grootste deel van de boodschap die iedere keer weer tot ons komt. De wederkomst van het rijk 

van God bijvoorbeeld kan letterlijk uitgelegd worden als de fysieke wederkomst van Jezus 

Christus op aarde terwijl iemand die dit uit het eenheids oogpunt ofwel levende woord 

beschouwd weet dat dit de groei en verspreiding van het innerlijke bewustzijn in de mens zelf 

is. Met het hart wordt dan ook niet het fysieke hart bedoeld maar het hogere bewustzijn in de 

mens waarvoor hij ieder moment middels zijn woorden, daden en gedachten kan kiezen.  

 

15. Vele op de ons bekende wijze boeken gebaseerde voorspellingen voor de komende jaren 

leggen het woord van de eenheid alleen letterlijk dus uiterlijk uit waardoor deze maar de halve 

en vaak geen enkele waarheid meer bevatten. Het woord dat zonder hart gelezen wordt is een 

dood woord en bewerkstelligd precies het tegenovergesteld in deze gepolariseerde wereld en 

lijdt alleen maar tot herhaling. Zij die zich afstemmen zonder te doen beschikken nog niet 

over een hart.  

 

16. Inzicht de enige sleutel tot het ware zelfs is. Dit inzicht werd vroeger ook wel geloof 

genoemd.  
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11.10 DE NIEUWE INZICHTEN 

 

KERSTBOODSCHAP 1998: DE NIEUWE LEVENSFILOSOFIE ZEGT: 

 

11.10.1 DE AANWIJZINGEN 

 

DNI1.  dat ieder mens een stuk van de eenheid in zijn hart meedraagt en dus voor altijd deel 

van de eenheid uitmaakt. Het is echter aan de mens om zelf te bepalen wanneer en hoe hij uit 

deze gepolariseerde wereld weer naar de eenheid ofwel oude zelf zal terugkeren. 

 

DNI2. wie zich aan de aanwijzingen houdt is het die de eenheid werkelijk lief heeft en 

wedergeboren zal worden om de eenheid te zien en binnen te gaan. Al het andere zal hem  

zonder moeite gegeven worden. 

 

DNI3. zowel woorden, daden als gedachten vormen de mens. Pas wanneer de mens zich 

zuivert van de verdichtende woorden, daden en gedachten zal hij de waarheid over zichzelf 

dus de eenheid leren kennen en in staat zijn zichzelf en anderen te helpen de innerlijke weg te 

vinden en te doorleven. 

 

DNI4. dat iedereen die naar deze aanwijzingen leeft en handelt niets meer hoeft te weten en 

kennen om wedergeboren te worden en zijn naaste lief te hebben. 

 

DNI5. wijsheid en naastenliefde zonder de liefde tot de eenheid kan u nooit alleen tot het 

universele evenwicht en eenheid brengen omdat u altijd tegen de hoofdstroom in zal blijven 

zwemmen. 

 

DNI6. dat de deemoed, zachtmoedigheid en geduld de drie deuren zijn die de naastenliefde in 

de praktijk brengen.   

 

DNI7. dat alle engelen, hemelen en werelden met al hun wijsheid in alle eeuwigheid u niet 

kunnen geven wat je kunt bereiken als je een naaste die in nood verkeert met al je kracht en al 

je middelen echt hebt geholpen. 

 

DNI8. dat de ware, edele en verstandige naastenliefde voor dit aardse leven de meest 

betrouwbare maatstaf is om te onderzoeken of en hoe rein het er op dat moment in uw ziel 

uitziet. 

 

DNI9. volg uw hart en dus geweten dan zal u in een ogenblik meer begrijpen dan alle 

(geloofs)boeken in de wereld. 

 

DNI10. daden en goede gedachten zijn mij liever dan woorden omdat zonder beweging 

niemand in staat zal zijn om in de eenheid op te lossen.  

 

DNI11. dat ik deze aanwijzingen niet voor het geloof zijn gegeven maar om ermee te 

handelen. 

 

DNI12. zalig zijn zij die niet gezien hebben en toch geloven omdat deze pas werkelijk in staat 

zijn de aanwijzingen van de eenheid in volle overgave in woord, daad en gedachten ten 

uitvoer te brengen.  
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11.10.2 OVER DE WEDERGEBOORTE 

 

DNI13. dat verlichting en wedergeboorte twee totaal verschillende maar in elkaars verlengde 

liggende stadia in de ontwikkeling van de mens zijn. Een verlicht iemand bezit nog steeds het 

duale karakter en eindigheid in de geest terwijl de wedergeborene pas de eenheid en 

oneindigheid kan proeven dus zijn. 

 

DNI14. dat de moeilijkste maar belangrijkste stap om in de eenheid op te lossen de zelfkennis 

is. Want zonder het diepe inzicht in uzelf bent u niet in staat te begrijpen dat alleen uzelf de 

oorzaak bent van alle ellende in uw leven en alleen u in staat bent hieraan een einde te maken. 

 

DNI15. dat het EGO en OGE u tot uw daadwerkelijke wedergeboorte zal proberen lastig te 

vallen en van het eenheidsgerichte pad af te leiden met list en bedrog. Weet dan dat het 

verdichte en verlichte altijd makkelijk te herkennen is omdat zij alleen maar gebruik kan 

maken van de verleidingen en de vlucht in de onderbewuste of hogerbewuste scheppings 

materie en niets anders.  

 

DNI16. dat een mens die alleen maar het verlichte doet om de wedergeboorte te bereiken niet 

tot voleinding komt omdat hij zich naast de eenheid en zijn verdichte naasten plaatst en niet in 

hen opgaat tot een geheel. 

 

DNI17. dat er niemand voor de komst van het innerlijk bewustzijn op aarde het nivo van de 

tweede graad van de wedergeboorte bereikt had omdat deze nog niet herkent kon worden. 

 

DNI18. dat de ziel die de dode materie volledig overwonnen heeft en dus volledig 

doordrongen is van de eenheid een geest, een kracht, een licht en een onverwoestbaar leven is 

geworden dat door niets en niemand meer gericht kan worden.  

 

DNI19. dat het onmogelijk is om de wereld van de wedergeboren ziel in verdichte woorden te 

omschrijven. Beter is het om u een systematische weg te wijzen waardoor u met de hulp van 

de eenheid en hoger bewustzijns facetten de eenheid zelf kunt ervaren en u eigen maken. 

 

DNI20. hoe dichter een ziel de verdichting nadert des te heftiger en pijnlijker zal de ziel 

getroffen worden. Niet het lichaam maar de ziel ervaart de pijn die de mens in zijn leven 

ervaart. Het lichaam is immers niets anders dan bezielde materie. 

 

DNI21. is het niet beter voor het eeuwige leven van de ziel te zorgen dan voor de 

vergankelijke schatten van de aardse wereld, die alleen maar vergaan en verteren en er vaak 

heel lang over doen om volledig terug te keren tot het eeuwige, zuivere leven van de ziel. 

 

DNI22. omdat het innerlijk weet waartoe de vrije wil in de ziel kan leiden deze alleen ervaren 

kan worden door hen die de weg van naar de eenheid doorlopen.  

 

DNI23. dat hierna het voor eens en voor altijd oplossen van het Ego en onderbewustzijn en 

Oge en hogerbewustzijn een stuk eenvoudiger zal gaan en pas haar top zal bereiken zodra u 

dit in het volste geloof, vertrouwen en overgave in de eenheid zal doen. 
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DNI24. dat het zelfs voor de verdichtste mens onmogelijk is volledig ten onder te gaan omdat 

iedere mens de startvonk in zijn hart ingeplant heeft en deze des te heftiger zal reageren  

wanneer hij steeds dieper afdaalt in de verdichte materie of hoger stijgt in de verlichte materie 

van zijn schepping. Iedere handeling verlicht of verdicht richt zichzelf op basis van deze 

ingeplante startvonk welke het geweten is.   

 

DNI25. dat zij die zich niet meer laten verblinden en verleiden door de materie wereld altijd 

op de hulp van de eenheid en hogere bewustzijnsfacetten mogen rekenen omdat zij dit zelf 

eens geweest zijn en alles zullen vernemen wat voor hen op dat moment in hun schepping 

noodzakelijk is. 

 

DNI26. dat wie zijn verdichtingen en verlichtingen erkent en zich in de volle ernst van zijn 

hart en deemoed voorneemt om deze verdichtingen en verlichtingen op te lossen in de 

eenheid, die is de eenheid liever dan hen die hun verdichte naasten veroordelen en zichzelf  

rechtvaardigen ondanks het feit dat zij nog over dezelfde verdichtingen beschikken.   

 

DNI27. dat het gemakkelijker is iemand iets aan zijn verstand te brengen dan zijn hart tot een 

vast en onwankelbaar inzicht te bewegen. Daarom zal jullie werk meer gericht moeten zijn op 

het oplossen van de nieuwe inzichten in jullie zelf dan het verspreiden van deze inzichten of 

op het kennen van het innerlijke woord. 

 

DNI28. dat iemand die in dit leven innerlijk is wedergeboren niet meer in de materie hoeft te 

incarneren. 

 

11.10.3 ALGEMEEN 

 

DNI29. wie zonder te weten (onbewust) verdicht of verlicht doet of uit nood handelt 

corrigeerd zichzelf met zachte hand. Wie echter de eenheid kent maar moedwillig (bewust) in 

herhaling blijft vallen zal zichzelf vroeg of laat met harde hand corrigeren door zijn steeds 

verdere val in zijn eigen schepping.  

 

DNI30. dat allen die jullie vervolgd hebben en nog steeds blijven vervolgen jullie  rechters tot 

in de eeuwigheid zullen zijn omdat zij deel van jullie eigen scheppingen zijn.  

 

DNI31. dat ieder die uit nood, wanhoop of erger nog uit koppigheid, lafhartigheid, zwakheid 

of teleurstelling een einde aan zijn aardse leven maakt zal constateren dat zijn ziel in de ziele 

werelden op exact dat punt zal doorgaan waar hij deze in de stoffelijke wereld heeft verlaten.  

 

DNI32. uw verdichte en verlichte afstemmingen zullen u vergeven worden in de mate waarin 

u in staat bent de verdichte en verlichte afstemmingen van uw naasten die uiteindelijk uzelf 

zijn te vergeven.  

 

DNI33. een goed huwelijk dat met liefde, verstand, wijsheid en samen het EGO/OGE en 

onderbewustzijn/hogerbewustzijn oplossen gepaard gaat verhindert de wedergeboorte niet, 

maar eenzijdige afstemming maakt haar onmogelijk.   

 

DNI34. waarom onderwijzen jullie niet de essentie van het leven op jullie scholen waardoor 

de nieuw geborenen sneller de weg naar huis terug kunnen vinden.  
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DNI35. dat iedereen door de komst van het innerlijk bewustzijn op aarde en het innerlijk 

woord dat deze bewustzijnsfacetten hebben achtergelaten de mens inzicht heeft gekregen hoe 

het onverwerkte verleden ook wel erfzonde genoemd op te lossen.   

 

DNI36: er zal geen beeld of afbeelding van de eenheid gemaakt worden omdat deze verdichte 

en verlichte dus aan materie gehechte vormen niet uit een eenheids bewustzijn gemaakt zijn 

en de mens alleen maar in tegengestelde richtingen wijzen en in verwarring brengen over wie 

ze werkelijk zijn. 

 

DNI37. dat de zij die de aanwijzingen en inzichten ten uitvoer brengen de enige ware tempels 

in nagedachtenis van de eenheid die zijzelf zijn gebouwd hebben.  

 

DNI38. dat in geen enkele kerk of sekte waarheid te vinden is wanneer zij niet als basis de 

verdraagzaamheid jegens andere kerken en sekten kent. Want een geloof dat wil dwingen en 

overreden is geen geloof volgens de eenheid omdat het de wilsvrijheid van haar aanhangers 

ontneemt.   

 

DNI39. dat inzicht alleen tot weten(schap) kan worden wanneer u zelf de weg van 

persoonlijke ervaring en wedergeboorte gegaan bent. Tot die tijd zal inzicht het enige middel 

zijn om tot wetenschap te komen.  

 

DNI40. wie de eenheid in zichzelf niet erkent en boven alles acht en liefheeft en ook zijn 

naaste als zichzelf, die doet zijn innerlijk geweld aan en zal het zodoende op deze wereld ook 

niet volledig ten deel vallen; hij zal dan aan gene zijde nog menige strijd hebben te doorstaan 

voordat hij wederom volmaakt is.  

 

11.10.4 GEZONDHEID 

 

DNI41. dat gezondheid niets anders is dan het verschil tussen eenheid en schepping (+ en -). 

Hoe zou immers de aarde ontstaat zijn en in leven blijven zonder eenheidsbesef.   

 

DNI42. wat zou er gebeuren als er geen ziekte zou zijn en de mens zonder remmingen haar 

extreme onderbewuste- en hogerbewuste woorden, daden en gedachten de hele dag zou 

kunnen botvieren. Zou de aarde dan niet binnen de kortste tijd vernietigd worden door het 

toedoen van de mens zelf.  

 

DNI43. het is altijd opvallend hoeveel mensen in tijden van ziekte, oorlog, rampen of wat 

voor vorm van ellende dan ook tot het eenheidsbewustzijn komen. De nieuwe Levensfilosofie 

zegt dat al deze zaken voorkomen hadden kunnen worden als de mens zich gehouden had aan 

zijn eigen eenheids aanwijzingen en inzichten.  

 

DNI44. dat alles wat de zweem van de materie in zich draagt een illusie is en u verblind voor 

de enige waarheid die wederom in uzelf komen gaat. Materie wordt gevormd door hechten en 

verdichten welke onhechten en verlichten keer op keer afwisselen met als gevolg de 

hoogmoed of deemoed die probeert haar bezit ten koste van anderen te beschermen of 

ontvluchten. Zij die zich vandaag al voorbereiden op de nieuwe wereld zullen de overgang 

zonder problemen doorstaan.   
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DNI45. u dat de mate van inzicht, zelfwerkzaamheid, vertrouwen en overgave  die u in de 

eenheid stelt de snelheid van uw herstel van een ziekte zal bepalen. Zij die geen of maar een 

matig inzicht in het eenheidsbewustzijn hebben, wantrouwen tegen de eenheid koesteren, 

twijfelen, angst hebben om te veranderen zullen alleen genezen naar de mate waarin dit 

inzicht en vertrouwen etc. in hen leeft. De nieuwe Levensfilosofie zegt dat iemand die de 

volledige waarheid kent geen angst, twijfel en zorgen meer zal kennen. 

 

DNI46. het echte geloof ligt niet in de materie en het hoofd maar komt volledig in volle liefde 

uit het hart. De nieuwe Levensfilosofie zegt alle verafgoding van materie en mensen lijdt u 

van het pad der waarheid af en stort u in het grootste gepolariseerde verderf en genot.  

  

DNI47. dat iedereen die in zijn strijd tegen ziekte, rampen en verwording uit zijn hart aan 

hogere bewustzijnsfacetten en/of de eenheid om hulp vraagt deze zal krijgen en gesterkt 

worden in zijn scheppingsspel. De nieuwe Levensfilosofie zegt iedereen zonder uitzondering 

kan uit zijn hart met het hoger bewustzijn en eenheid praten en het afstemmen gebruiken om 

zich op zijn oude zelf te richten.  

 

DNI48. dat iedereen die in alle stilte zijn dwalingen bekend en daadwerkelijk met vurige 

overtuiging uit zijn hart het verdichte en verlichte oplost zal zichzelf vergeven en genezen 

worden. Zij die echter alleen vanuit hun hoofd en verstand de eenheid denken te bereiken of 

zichzelf met allerlei slimme gedachtespinsel proberen te rechtvaardigen zullen hun 

eenheidszelf niet horen en schijnbaar eindeloos blijven ronddolen in de door hunzelf 

geschapen materie illusies. 

 

DNI49. dat het niet uit de eenheid en het niet in acht nemen van de aan iedereen bekende 

aanwijzingen geen enkele patiënt, therapeut, arts, medicijn of wat dan ook in staat wordt 

gesteld om daadwerkelijk te genezen waardoor symptoom bestrijding en verdoving de enige 

twee overgebleven middelen blijven zonder blijvend resultaat. De nieuwe Levensfilosofie 

zegt dat alleen mensen die leren zichzelf te genezen uit hun (materiele) slaap verlost 100%  

zullen worden.  

 

DNI50. waarom zou u hogerbewuste maar nog steeds gepolariseerde entiteiten om hulp 

vragen terwijl u op deze aarde direct contact met de eenheid kunt hebben. Het is toch beter uit 

de eenheid iemand 100% te helpen zichzelf te genezen dan minder dan 100% uit de kracht 

van minder bewuste facetten.     

 

DNI51. dat iedereen die voor zijn naasten de eenheid direct om hulp vraagt waardig genoeg is 

om van de eenheid deze hulp direct te krijgen.   

 

DNI52. dat al het voedsel en medicijnen dat u voor het eten of innemen op de eenheid afstemt 

vele malen beter en gezonder zal zijn dan al het laag afgestemde voedsel en medicijnen.   

 

DNI53. dat wanneer u zich aan deze aanwijzingen houdt het snel beter met u zal gaan en u uit 

uw materie droom zal ontwaken 

 

11.10.5 HET ONTSTAAN VAN DE WERELD 
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DNI54. dat de eerste schepping uit de eenheid in zijn pubertijd door zich tegen de eenheid af 

te zetten er opzettelijk voor heeft gekozen een grens te scheppen tussen de eenheid en de door 

deze schepper gecreëerde chaos en dualiteit. 

 

DNI55. dat alleen door een einde te maken aan deze chaos het voor deze schepping mogelijk 

wordt om terug te keren tot de eenheid om daarin weer op te lossen en progressief verder te 

evolueren.    

 

DNI56. dat een schepper door uit de eenheid te stappen zelf zijn eigen universum in het leven 

geroepen heeft welke dus nu tijdelijk buiten de eenheid staat maar er wel mee verbonden is.  

Een eerste oorzaak kan immers nooit zonder gevolg blijven omdat anders het volledige 

evenwicht van de eenheid en de daarin levende zijn voor eens en voor altijd verstoord zou 

worden. Een schepping is dan ook maar voor een doel uit de eenheid geschapen en dat is het 

zelf nog beter leren kennen.   

 

DNI57. om ervoor te zorgen dat een schepping niet de rest van de eenheid zal verstoren zij 

altijd gevat is in een bijna volledig van de eenheid afgescheiden bespiegelings huls waarin het 

hele gistingsproces van verdichting/verlichting tot wederom de eenheid ongestoord en zonder 

gevaar kan plaatsvinden.  

 

DNI58. dat hoewel een schepping zich probeerd te verbergen in een door hem zelf gecreëerde 

droomwereld deze toch altijd bij iedere actie in zijn hart eraan herinnerd zal worden waar hij 

oorspronkelijk vandaan komt en eens zal terugkeren hoe lang dit ook mag duren. 

 

DNI59. dat een verdwaalde schepping niet verloren kan gaan omdat deze in zijn hart zoals 

ook alle uit hem gecreëerde wezens nog steeds de startvonk van de eenheid in zich draagt. 

 

DNI60. dat hoewel een schepping probeert gedurende zijn schepping de herinnering aan de 

eenheid uit te wissen dit onmogelijk is omdat deze als drager van mijn startvonk anders ook 

zichzelf zou vernietigen.  

 

DNI61. dat ondanks het feit dat een schepping zijn kinderen en kleinkinderen probeert te 

verbergen achter de grens der onwetendheid, verdichting en dromen ieder kind en kleinkind 

van een schepper de waarheid in zich draagt en daardoor uit vrije wil de weg terug naar huis 

kan vinden.  

 

DNI62. dat net zoals de grootvader het kleinkind in alle deemoed, rust en zorgzaamheid de 

wijze lessen des levens kan leren omdat de vader het te druk heeft met zijn werk de eenheid 

zijn kinderen en kleinkinderen door inzicht en aanwijzingen uit vrije wil kan terugbrengen 

naar huis waaruit zij zichzelf in eerste instantie geschapen hebben. 

 

DNI63. dat het totaal van een schepping via haar kinderen en kleinkinderen beetje voor beetje 

in de eenheid zal terugkeren waardoor aan het einde van een scheppings cyclus alleen de 

eerste oorzaak van deze schepping nog zal overblijven om als laatste te beslissen weer terug te 

keren tot de eenheid en zijn kinderen.  

 

DNI64. dat een kosmos een eerste oorzaak heeft en daarom een eindig universum is welke zal 

verdwijnen zodra zij haar taak als universeel spel dus kennings instrument voor deze 

schepping schepping heeft vervuld. Alleen de wereld van de eenheid is een oneindige wereld.  
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DNI65. dat zij geen kind zal laten vallen, maar wanneer dit kind valt steeds opnieuw zal 

helpen om weer op te staan.  

 

DNI66. dat bij iedere komst van het innerlijk bewustzijn op aarde de innerlijke weg naar huis 

achtergelaten zal worden welke iedereen die over een innerlijk hart beschikt kan gebruiken 

om de weg naar huis te vinden.  

 

11.10.6 AARDE EN KOSMOS 

 

DNI67. dat de aardse werelden het onderbewustzijn van deze schepping vertegenwoordigen 

maar toch het hoger bewustzijn en eenheidsbewustzijn nog steeds in zich dragen welke 

middels de volledige wils- ofwel keuzevrijheid, onderscheidingsvermogen en zelfstandige 

intelligentie  voorbestemd zijn om eens het onderbewustzijn te transformeren in hoger 

bewustzijn en uiteindelijk in evenwicht het eenheidsbewustzijn.  

 

DNI68. dat alles in deze kosmos leeft van de kleinste union tot de grootste hemellichamen. 

Alleen de mens die is opgebouwd uit een eindeloze combinatie van voorgaande levensfasen 

heeft in de orde als eerste 3D wezen zichzelf de volledige vrije wil gegeven om weer volledig 

bewust naar huis terug te keren.      

 

DNI69. dat de aarde net zoals de mens een levend wezen is en iedere ademhaling van de 

aarde door u gezien kan worden in de vorm van eb en vloed van uw wereldzeeën. 

 

DNI70. dat de aarde net zoals u over een mond en anus beschikt welke zich diep onder het ijs 

van uw polen bevind en electromagnetische ofwel 4D+ energie en informatie gebruikt om van 

te leven.  

 

DNI71. dat de aarde net zoals de mens door de zon tot leven gewekt wordt en net zoals de 

mens beschikt over alle organen om dit leven in stand te houden. Want niets kan uit het niets 

ontstaan en anders zijn dan de eenheid waaruit zij is voortgekomen en in zal terugkeren. 

 

DNI72. dat de verdichting der verdichtingen zich in deze aarde op de plaats van de  gal 

bevindt en zijn nageslacht deze verdichting in de vorm van vruchten probeert te ontvluchten 

via alle mineralen, planten en dierenrijken.      

 

DNI73. dat de vrucht het belangrijkste onderdeel van ieder wezen is omdat zij in staat is 

zichzelf om te vormen tot een hogere stap in het bewustzijn. Alle overige zaken zoals wortels, 

stam, takken, bladeren en bloesem staan ten dienste van deze vruchten maar zijn zelf nog niet 

tot omvorming in staat omdat ze hiervoor nog niet de juiste ontwikkelings fase bereikt 

hebben.      

 

DNI74. dat iedere aardlaag en luchtlaag haar eigen gerichte levensvormen bezit die allen maar 

een wens hebben en dat is het zo spoedig mogelijk als mens terugkeren op aarde om hier de 

laatste 3D stap naar de innerlijke wedergeboorte te maken. 

 

DNI75. dat alle gerichte levensvormen in de kosmos het doel van de schepping weten en 

onderkennen terwijl deze zekere wetenschap de enige niet gerichte levensvorm genaamd de 

interdimensionale mens zichzelf deze wetenschap onthoudt om hem in alle wilsvrijheid zelf 

weer te ontdekken om hierna de door hemzelf uitgestippelde weg naar huis terug te gaan. 
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DNI76. dat een van de belangrijkste functies van de manen is dat zij het overtollige 

elektromagnetische fludium van de planenten kunnen opslaan of bij een tekort hiervan kunnen 

aanvullen wanneer daar behoefte aan is bij een onbalans in de zonnestralen.  

 

DNI77. dat na de fysieke dood van de mens hij zichzelf tijdelijk plaatst in een van de 

electromagnetische luchtlagen om de aarde (ionosfeer) om na een laatste periode van 

bezinning te verhuizen naar een voor hem passende wereld in deze kosmos om aldaar een 

nieuwe maar gerichte lering te krijgen welke hem moet voorbereiden op zijn volgende komst 

op een aardse wereld. 

 

11.10.7 DE AARDE EN HAAR OVERGANGSTIJD 

 

DNI78. dat de aardse werelden het belangrijkste overgangsgebied in de derde dimensie 

vertegenwoordigen tussen fysiek lichaam en ziel waarbij de strijd tussen verdichting en 

verlichting voor alle 3D/4D levensvormen alleen hier haar hoogtepunt en voleinding zal 

bereiken. De vrije wil van de mens is echter in staat deze voleinding geruisloos en pijnloos te 

laten geschieden of te kiezen voor een turbulente en pijnlijke overgang naar de volgende of 

oneindige levensfase.  

  

DNI79. dat aan het einde van de overgangstijd de trillingen in uw zonnestelsel zodanig 

verhoogd zullen worden dat de overstap naar wedergeboorte vele malen vereenvoudigd wordt 

als op enig moment in de menselijke geschiedenis van deze cyclus. 

 

DNI80. dat de antichrist geen persoon maar het collectieve onderbewustzijn en EGO op deze 

aarde is. De antichrist kan dus alleen opgelost worden als het collectieve onderbewustzijn en 

EGO opgelost wordt.   

 

DNI81. dat de winnaars van deze strijd al bekend zijn omdat deze strijd al miljarden malen 

tussen dezelfde mensen en zaken in dit universum plaatsgevonden dus herhaald zijn en niets 

of niemand nog in staat zal zijn hier wat aan te veranderen mits hij van bewustzijn veranderd.   

 

DNI82. dat er voor en na het verschijnen van het innerlijk bewustzijn op aarde een aantal 

voor- en naboden zullen verschijnen om het innerlijk besef tot aan de overgangstijd steeds 

opnieuw in haar oorspronkelijke vorm maar in een passende tijdgeest uit te dragen.   

 

DNI83. er zullen in de overgangstijd vele profeten opstaan die zichzelf proberen te verrijken 

ten koste van hun naasten. Alleen uw innerlijke hart kan u de waarheid over deze profeten 

vertellen. Uw door de materie vertroebelde verstand en zelfrechtvaardiging zal u alleen maar 

dieper in de verdichting storten. 

 

DNI84. hoed u voor de (schijn)heilige beoefenaars van het inzicht die niet met hun innerlijk 

hart maar alleen via hun materie denken en doen uit de naam van de eenheid zichzelf ten 

koste van hun naasten met de grootste kostbaarheden omhullen. De nieuwe Levensfilosofie 

zegt deze mensen zullen zichzelf voor de zoveelste keer alles ontnemen om hierna weer 

helemaal opnieuw te beginnen. 

 

DNI85. dat er in de overgangstijd leraren gestuurd zullen worden die u de innerlijke weg tot 

de eenheid zullen wijzen. 
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DNI86. om de hoger en eenheids bewuste mensen van de onderbewuste mensen te 

beschermen zal de aarde voor de zoveelste keer door s’mensens toedoen gezuiverd worden. 

 

DNI87. dat er in de overgangstijd alleen gekozen kan worden tussen eenheid of  polariteit 

(verdichting en verlichting). Alle halfslachtige tussenvormen zullen naar halfslachtige 

werelden verhuizen en kaf nog koren vormen. 

 

DNI88. dat de nieuwe Levensfilosofie nu andere woorden gebruik dan 2000 jaar geleden 

omdat de mensheid bewuster is geworden, een andere taal spreekt en op het punt staat de 

grens tussen lichaam en ziel uit vrije wil massaal te overschrijden. 

 

DNI89. dat de woorden hemel en hel niet in de overgangstijd passen omdat ze verouderd en in 

de afgelopen eeuwen door de mensen verkeerd belast zijn. Onnodige angst en verwarring zijn 

wel het laatste dat we nodig hebben in een overgangstijd. 

 

DNI90. dat men gedurende de overgangstijd zal praten over eenheid en 

verdichting/verlichting waar met eenheid de eenheids gerichte hogere trillingen en met 

verdichting/verlichting de materieel lagere trillingen bedoeld worden waarbij de ene de mens 

bevrijdt en de andere de mens gevangen houdt in deze materie slavernij. 

 

DNI91. dat de scheppers die zich aan deze aanwijzingen houden geen angst hoeven te hebben 

tijdens de overgangstijd omdat zij zichzelf weer volledig zullen leren kennen. 

 

DNI92. dat er in de overgangstijd zoals altijd een grote uiterlijke koning  zal opstaan die 

onder schijnbaar grote naastenliefde alle volkeren uiterlijk onder zich zal verenigen maar 

tegelijkertijd alleen maar uit is op macht, zelfverrijking en vernietiging van al zijn 

tegenstanders. Hoed u voor deze laatste wereldse koning van het oude tijdperk welke uw 

onverwerkte verleden is. 

 

DNI93. de onwetende zullen zichzelf met zachte hand terecht wijzen maar de wetende die hun 

eigen schepping misbruiken zullen zichzelf te vuur en zwaard bestrijden met alle door henzelf  

aangesteld verdichte mensen, machthebber en rechters. 

 

DNI94. dat het exacte moment van de overgangstijd door iedereen zelf bepaald wordt. Het 

zijn immers niet de uiterlijke tekenen die uw overgangstijd zullen bepalen maar alleen de 

innerlijke ervaringen die uw overgang naar een andere dimensie of eenheid zal bepalen.  

 

DNI95. dat de overgangstijd als een dief in de nacht zal komen voor hen die op deze uiterlijke 

tekenen wachten en zichzelf beter en hoger achten dan hun naaste, dus hun oude zelf en de 

eenheid. 

 

DNI96. dat na de overgangstijd alle uiterlijke verschillen komen te vervallen en iedereen zich 

alleen nog maar kan onderscheiden door het innerlijke bewustzijn. 

 

DNI97. het grote morgenrood zal zich twee maal aandienen. Een maal door de natuur als 

waarschuwing en eenmaal door de mens zelf als ze geen acht slaat op deze waarschuwing. 
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DNI98. blijf tijdens deze twee kortstondige periodes in uw innerlijke huis en bemoei u niet 

met het uiterlijke wereldse gebeuren zodat u zich kunt afstemmen en doen van deze 

aanwijzingen zodat u klaar bent voor een leven in een relatief hogere dimensie of de eenheid. 

 

DNI99. dat de massale komst van het innerlijke bewustzijn de herinnering in alle harten van 

de mens aan de eenheid zal wakker schudden en versterken omdat niet het fysieke lichaam 

maar alleen het innerlijke bewustzijn in al haar kracht tot u zal komen.  

 

DNI100. dat wanneer er voldoende mensen in de overgangstijd de eenheid collectief om hulp 

zouden vragen deze crisistijd wel zeer snel voorbij zal gaan. 

 

DNI101. nu u weet dat de aarde door de mensheid zelf vernietigt maar door de wetende gered 

kan worden dan is het wederom uw aller keuze de reddende middelen in te zetten om te 

voorkomen dat de mensheid wederom in herhaling valt.   

 

DNI102. dat de aarde wederom voor de keuze staat om een Sodom en Gomorra of Ninive te 

worden. 

 

DNI103. dat u door uw gedrag van de afgelopen jaren al tekenen in de natuur en maatschappij 

heeft gecreerd welke u laten zien welke richting de mensheid vandaag is ingeslagen.  

 

DNI104. dat u uzelf met deze boodschappen uit de natuur en maatschappij uzelf de laatste 

waarschuwing hebt gegeven om te veranderen waardoor niet een deel maar de gehele 

mensheid tijdens deze cyclus wedergeboren kan worden. 

 

11.10.8 ONTWIKKELING IN TIJD EN RUIMTE 

 

DNI105. dat vandaag meer dan 1/2 van de mensheid uit de materie aan het wakker worden is.  

 

DNI106. dat uw eenheidsbewustzijn de beste gids is omdat alle inzichten uit en in de eenheid 

samenkomen.  

 

DNI107. dat iedereen die deze aanwijzingen in woord, daad en gedachten opvolgt in alle rust 

en vol vertrouwen zijn toekomst tegemoet kan zien.   

 

DNI108. dat alleen het opvolgen van deze aanwijzingen de weg naar de innerlijke 

wedergeboorte wijzen. De tegenwoordig zo moderne meditatie is alleen een vorm van 

concentratie (concentreren = blokkeren) en dus geen innerlijke maatstaf van hoever u op uw 

eigen innerlijke weg gevorderd bent.  

 

DNI109. dat het iedere dag lezen maar vooral DOEN uit De Nieuwe Inzichten u afgestemd 

houdt op het bereiken en ontwikkelen van het eenheidsbewustzijn dat al in u bestaat.  

 

DNI110. dat het innerlijk afstemmen de eerste stap is om mee te gaan trillen met de hoogste 

trillingen die er in het materiele universum en eenheid bestaan. 

 

DNI111. om uzelf de innerlijke weg naar huis te wijzen zult u alles wat u eens bent geweest 

en nog zal zijn wederom ervaren.  
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Dit zijn de eerste 111 antwoorden op de komende 1000 levensvragen die door De Nieuwe 

Levensfilosofie in de komende overgangstijd beantwoord zullen worden.  

 

11.10.9 DE EERSTE NIEUWE INZICHTEN  

 

DNI112. dat de mens bewust een keuze zou moeten maken tussen het spelen van het door 

hemzelf gecreerde universele spel of terug te keren naar de eenheid. Wanneer de mens deze 

twee mogelijkheden die in hem bestaan verward gaat hij het verlaten van zijn eigen spel als 

levens- ofwel einddoel zien en vergeet hij zijn eigen spel bewust te spelen en ervan te 

genieten.    

 

DNI113. dat het volledig overslaan van alle gepolariseerde ziele werelden alleen 

voorbehouden is aan hen die hun wereld al tijdens hun aardse spel bewust hebben opgelost in 

heden, verleden en toekomst.   

 

DNI114. dat de nieuw inzichten zich vooral zullen richten op het bewust spelen dus genieten 

van het spel en op het oplossen van het EGO/OGE dus onderbewustzijn/hogerbewustzijn.   

 

DNI115. dat u uzelf naar de eenheid leidt om weer te leren meer bewust te spelen met uw 

eigen scheppingen.  

 

DNI116. dat nu u deze meer bewuste weg aan het bewandelen bent in uw schepping of naar 

de eenheid het bijna niet meer mogelijk is om onbewust te scheppen of met vele omwegen 

naar huis te gaan omdat u al thuis bent.   

 

Hoe en of u van bovenstaande zaken vandaag of morgen gebruik zult maken is aan U. 

Iedereen beschikt immers over een vrije wil waarmee hij doen en laten kan wat hij wil op 

deze wereld. Zij die echter aan de hand van De Nieuwe Gezondheidsleer de weg op 

lichamelijk gebied al gedeeltelijk bewandeld hebben zullen met deze innerlijke stap weer tot 

volledige gezondheid en geluk ofwel bewustzijn kunnen geraken. Over het algemeen zal het 

echter zo zijn dat de meeste mensen pas na hun veertigste jaar, wanneer ze maatschappelijk 

gezien in een wat rustiger vaarwater zijn gekomen in alle rust over deze zaken gaan nadenken. 

 

Het is dan ook rond deze leeftijd dat de eerste grote golf van gewetenswroeging genadeloos 

toeslaat (mid-life crisis). Wanneer we echter onderkennen dat we zelf de oorzaak van geluk en 

ellende zijn geweest in de voorgaande 40 jaar en dat de zo rijkelijk vergaarde materie van 

tijdelijk geluk in de afgelopen jaren vergaan is ofwel haar glans heeft verloren en we dus weer 

met lege handen bij af zijn aangekomen wordt het tijd voor een van de meest dramatische 

maar ook belangrijke beslissingen in uw leven. Gaat u door in de materie om hierin in de 

tweede fase van uw leven letterlijk te verdrinken of bouwt u de jacht naar materie en alle 

ellende die zij veroorzaakt door een eenzijdige c.q. extreme afstemming op de 27 stress 

veroorzakers of 27 stress oplossers om tot een meer bewuste en meer evenwichtige 

afstemming in uw aardse levensspel.   

 

Als u doorgaat met het eenzijdig verzamelen van materie zult aan het einde van dit fysieke 

leven geconfronteerd worden met zulke ellende, ziektes, gewetenswroeging en angsten dat 

een rustige en natuurlijke overgang naar de ziele dimensies er dan niet meer in zal zitten. Ook 

het wederom met materie afkopen van alle ellende die u uw kinderen, familie, vrienden, 

kennissen en collega’s dus uiteindelijk uzelf aangedaan heeft, heeft geen zin omdat u hierdoor 
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weer in dezelfde neerwaartse materie spiraal beland waar u juist uit wilt komen. De ontvanger 

van deze afkoop of aflaat kado’s weet ook wel dat deze kado’s geen waarde hebben omdat u 

niet eens de moeite heeft genomen de waarheid te vertellen omdat uw hoogmoed of deemoed 

nog steeds in de weg zitten. Zij die echter besluiten hun leven drastisch te veranderen hebben 

geen materiele kado’s meer nodig omdat hun omgeving alras zal merken dat zij ten goede aan 

het veranderen zijn. Na verloop van tijd zal door het afgooien van alle illusies en bedrog ook 

de gewetenswroeging en vlucht in onder- of hogerbewuste extreme ervaringen voor uzelf niet 

meer nodig zijn omdat u niets meer heeft te verbergen. Een rustig afscheid is dan onderdeel 

geworden van uw lichamelijke leven. 

 

 

 

ZULLEN WE OOK DIT KEER WEER ONBEWUST IN HERHALING VALLEN OF 

BEWUST VOOR HET LEVEN KIEZEN  
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12. JANUARI 1999: VOORSPELLINGEN VOOR 1999 

 

De voorspellingen die we voor 1998 gedaan hebben zijn nagenoeg allemaal uitgekomen. 1998 

was echter nog maar de voorloper van wat ons in de komende 10 jaar allemaal te wachten 

staat wanneer de mensheid niet van plan is van bewustzijn te veranderen. Want na alles nog 

eens diepgaand bestudeerd te hebben kan alleen een mentaliteitsverandering van 

"Moneycrazy" naar "Democracy" het tij doen keren. Wanneer we immers nog langer toelaten 

dat alleen de financiele markten de wereld tot in de huiskamer regeren waardoor geld en 

succes in de plaats worden gesteld van onze normen en waarden dan zal de waarheid en dus 

ook ons menszijn steeds verder in de verdrukking komen. Het mag immers nooit zo zijn dat 

geld en eigenbelang in de plaats komt van collectieve besluitvorming en vrijheid van 

meningsuiting. Dit zou immers het einde zijn van de democratie zoals we die vandaag in het 

relatief vrije westen kennen. De politiek zou dan immers vervallen tot een vazal van het grote 

geld waarbij egoisme verheven wordt tot moreel principe. Wanneer dit laatste gebeurt is de 

stap naar communisme of enige andere vorm van dictatuur een hele kleine geworden.  

 

We pleiten dan ook voor de terugkeer naar de zuivere vorm van democratie waar politiek en 

bedrijfsleven wat betreft de collectieve ofwel sociale belangen weer volledig van elkaar 

gescheiden worden. Alle overige goedbedoelde hervormingsplannen die we in de afgelopen 

maanden bestudeerd hebben zijn zo afhankelijk van individuele (lands)belangen dat wanneer 

we eerlijk tegen elkaar zijn deze alleen maar kunnen lijden tot uitstel van executie en niet tot 

de oplossing van de aankomende wereldcrisis. De keus waar de wereld in 1999 voor staat is te 

beslissen of ze de patient onbeheersbaar laten uitzieken hetgeen dus een depressie inhoudt of 

te besluiten om een mondiale mentaliteisverandering te bewerkstelligen waardoor het geheel 

nog enigszins beheersbaar blijft.  

 

De jaren 1999, 2000 en 2001 zijn de laatste drie jaren van de overgangsperiode waar we nog 

de kans krijgen het roer definitief om te gooien waardoor we de transitie zonder 

noemswaardige kleerscheuren kunnen doorstaan. Houden we ons echter vast aan de oude 

leugens die door onze maatschappij in de afgelopen 100 jaar zijn voortgebracht dan zal het in 

de komende drie jaar al behoorlijk tekeergaan op de wereld. Deze veranderingen zijn echter 

nog niets vergeleken bij wat er kan gebeuren wanneer ons zonnestelsel met horten en stoten 

de lente verlaat en de zomerperiode van haar cyclus gaat betreden. De magische datum 1 

januari 2000 heeft zoals u in deze Nieuwjaars nieuwsbrief kunt lezen meer een magische 

klank met emotionele gevolgen dan de catastrofale gebeurtenissen die nog te vaak de 

voorpagina's halen. Een verandering in de kosmos is vele malen ingrijpender voor onze aarde 

en de daarop levende mensen dan welke Millennium Software Bug of economische crisis dan 

ook.  

 

De gevolgen van de orkaan Mitch die eind 1998 bijna geheel Midden Amerika van de 

aardbodem veegde was maar een voorspel van hetgeen ons te wachten staat wanneer we aan 

dit soort zaken niet de hoogste prioriteit geven in de komende jaren. U als lezer van dit boek 

bent mede verantwoordelijk om uw regerings vertegenwoordigers te informeren en wakker te 

schudden. Want alleen met de hulp van de politiek, overheid, banken en bedrijfsleven zijn we 

in staat de wereld Titanic voor de tijdelijke ondergang te behoeden en het tij te keren. 

Volharden we echter in onze huidige manier van doen dan zal het er in de komende drie jaar 

een stuk minder rooskleurig uit gaan zien. De Nieuwjaars boodschap staat echter met 

uitzondering van een aantal alarmerende boodschappen vooraf in het teken van de grote 

positieve verandering ofwel wat u te doen staat wanneer geen enkele voorspelling uitkomt die 
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wij voor de komende 10 jaar gemaakt hebben.  Als dit gebeurt bent u voor de eerste keer in 

miljoenen jaren niet in herhaling gevallen. 

 

12.1 VOORSPELLINGEN VOOR 1999 

 

GELD,  BEURS, KOSMOS, WEER, COMPUTERS, GEZONDHEID 

 

Ook de beleggingsfondsen zijn erachter gekomen dat de Supernovafase van onze economie en  

beurs bereikt is. Om de nietsvermoedende particulier toch nog de laatste centen uit de zak te 

kloppen voor de kerst draait de PR machine op volle toeren. Volgens de Goldman Sachs 

goeroe, Abby Cohen komt er volgend jaar absoluut geen recessie en zullen de winsten van de 

Amerikaanse bedrijven 8-12% kunnen stijgen. Wind en golven hebben op de supertanker 

Amerika immers geen invloed. Mun Yoshihara van Prudential Bache ziet ook een zonnige 

toekomst in de komende maanden. Behalve wat extra bewegelijkheid zijn er volgens hem 

geen echte verrassingen te verwachten. De beurs in 1999 zal echter ons inziens na een zeer 

bewegelijk eerste en tweede kwartaal een behoorlijke daling in het derde en vierde kwartaal 

laten zien.     

 

Hoewel de aandacht van de gemiddelde belegger steeds meer getrokken wordt door het steeds 

nerveuzere gedrag van de beurs wordt maar al te snel vergeten dat we nu al de zesde maand 

zijn ingegaan van een constante stroom aan winstwaarschuwingen. Bijna het gehele 

internationale bedrijfsleven heeft zo langzamerhand haar winstverwachtingen over 1999 

bijgesteld. Wat de meeste beleggers echter niet weten is dat deze bedrijven zich al aan het 

voorbereiden zijn op de volgende winstwaarschuwingen die vanaf half 1999 zullen 

plaatsvinden. Tenminste dat is de verwachting. De multinationals die het niet zo nauw met de 

waarheid nemen zullen alles proberen om deze winstwaarschuwing uit te stellen tot na 1 

januari 2000. Het is immers beter dat je het collectieve Millennium probleem de schuld kan 

geven dan om je persoonlijke carriere al in 1999 op het spel te zetten.   

 

De beurs in Hong Kong is in 1998 uitgeroepen tot de meest gemanipuleerde beurs in de 

wereld. Zij die toch nog in de aandelen zitten wordt dringend verzocht niet in Hong Kong te 

handelen.  

 

Precies volgens de verwachtingen heeft het fort Europa ook besloten haar rente collectief te 

verlagen tot 3%. Het rente instrument is zoals u weet uit de vorige hoofdstukken het laatste 

instrument wat de Amerikaanse en Europese overheden hebben om te voorkomen dat de 

wereldeconomie van een recessie in een depressie vervalt. Met nog drie procent te gaan om de 

beurzen nog enige impuls omhoog te geven en dus de publieke schijnwelvaart te behouden zal 

het erom spannen of de wereldwijde hervormingsmaatregelen op tijd doorgevoerd zijn. Het 

voorbeeld Japan met zijn huidige 0% rentegrens en miljarden injecties op kosten van de 

belastingbetaler zijn nou niet bepaald het ideaalbeeld wat de Amerikanen en Europeanen met 

hun economien voorhebben. Amerika en West-Europa kampen anders dan Japan met een 

gigantisch handels- en begrotingstekort. Tussen 1999 en 2002 zal zowel de rente in Amerika 

als Europa net zoals in Japan tot nagenoeg het nulpunt dalen. Nadat dit nulpunt bereikt is en 

er geen oplossing gevonden wordt voor de recessie zal een wereldwijde crisis uitbreken 

waardoor ook de inflatie (eerste levensbehoeften) en deflatie (luxe goederen) in Amerika en 

West-Europa sterk zal toenemen. 
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Nu het congres in Brazilie met 205 tegen 187 stemmen de door het IMF gewenste 

hervormingen heeft verworpen om een steunbedrag van maar $18 miljard te ontvangen zal de 

Braziliaanse munt de real wel heel snel devalueren. Dit zal weer een harde klap voor het 

Amerikaanse bedrijfsleven betekenen omdat Brazilie niet alleen de belangrijkste economie in 

Zuid-Amerika is maar tevens een grote handelspartner van Amerika. Nog lagere lonen in 

Brazilie betekent nog meer werkeloosheid in Amerika. Maar hoe reageren een aantal 

internationale banken zoals de ABN-AMRO en ING op dit slechte nieuws in Brazilie. Heel 

simpel ze nemen gewoon een bank over zoals de Banco Real of zetten geheel op eigen kosten 

een postbank op. Is er iemand die ons kan uitleggen waarom je een bank overneemt in een 

land dat dreigt failliet te gaan en waarvan de nationale handelsmunt de dollar op het punt staat 

te devalueren.   

 

Maar niet alleen Brazilie baart Amerika en dus indirect ook Europa grote zorgen. De Japanse 

yen zou allang moeten devalueren maar het IMF, G7 en Wereldbank proberen er alles aan te 

doen om dit te voorkomen. Een lager yen t.o.v. de dollar zou het gigantische handelstekort 

van Amerika immers alleen maar doen toenemen. Een lagere yen met tegelijkertijd een lagere 

Braziliaanse real is in staat de gehele Amerikaanse economie onderuit te halen waardoor het 

spel van de gestaffelde (zie GGR strategie) om renteverlagingen en economische 

hervormingen danig in gevaar worden gebracht. Hier komt nog bij  dat de door de 

Amerikaanse inkoop managers gerapporteerde zakelijke activiteit op 48.3 uitkwam. Alles 

onder de 50 wordt gezien als een inkrimping van de economie. Zowel de order, export en 

produktiveits cijfers waren negatief. Als klap op de vuurpijl bleek ook nog dat de spaarquote 

ofwel het geld dat door sparen beschikbaar is voor de Amerikaanse economie hetzelfde 

niveau heeft bereikt als tijdens het hoogtepunt van De Grote Depressie in 1933. Het verschil 

met De Grote Depressie van de dertiger jaren is echter dat Amerika deze depressie inging met 

een handelsoverschot, gigantische spaartegoeden en nagenoeg geen uitstaande leningen bij 

particulieren en bedrijven. Financieel leek Amerika in de dertiger jaren dus veel op Japan 

vandaag. Ofwel Amerika had in de dertiger jaren nog voldoende (belasting)geld om zich uit 

een crisis te kopen. Vandaag hebben Amerika en Europa geen gulden te besteden en blijft 

alleen het armzalige rente instrument over om het tij te keren. Wij hopen trouwens dat Japan 

en de banken in 1999 niet zullen beginnen met het dumpen van de Amerikaanse 

staatsobligaties. De verwachting is van niet maar elk excuus is voor de Japanners en nationale 

banken een geschenk uit de hemel om de eigen economie of huid tijdelijk te redden.      

 

Hoewel in theorie de Amerikaanse dollar zou moeten stijgen kan Amerika dit zich absoluut 

niet permitteren. Clinton en Greenspan zullen er alles aan doen om de dollar te devalueren in 

1999. Ook hier is het enige overgebleven instrument een rentedaling. Wij verwachten 

chaotische trafelen met de dollar in 1999 omdat ook Amerika al bijna op de levensgevaarlijke 

0% rentegrens zit. Door een daling van de dollar zal de goudprijs voor de Amerikanen stijgen 

maar voor de rest van de wereld tijdelijk dalen. Nadat de Amerikanen de 0% rentegrens 

bereikt hebben in de komende jaren is de beer los en is alles in de dan ontstane volledige 

financiele chaos mogelijk geworden. Goud zal in deze chaos sterker dan ooit terugkomen als 

belegging.   

 

Op dit moment wordt er serieus overwogen om de Euro al in januari 2000 in te voeren. Mocht 

om wat voor reden dan ook het financiele transactieverkeer geheel of gedeeltelijk in elkaar 

storten waardoor van de totale geldhoeveelheid maar 5% in contant geld overblijft dan is 

Europa in staat haar contante geldhoeveelheid te verdubbelen door het vervroegd introduceren 

van de Euro. Tevens is het besluit genomen meer Euro's te drukken dan oorspronkelijk voor 

2002 de bedoeling was. Dit zou het zelfs mogelijk maken de contante geldhoeveelheid te 
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verhogen naar 15-20% voor 1 januari 2000. Het mag duidelijk zijn dat dit dus alleen maar 

mogelijk is wanneer zowel de bestaande valuta's als Euro's naast elkaar zullen blijven bestaan. 

Wij hopen alleen dat Europa voor 1 januari 2000 nog al haar Euro's in Europesche kluizen 

heeft liggen en niet over de hele wereld verspreid heeft in haar hoogmoedige streven de dollar 

en de yen van de troon te stoten. China had immers al aangegeven een belangrijk deel van 

haar deviezenreserves ter waarde van $130 miljard te willen aanhouden in Euro's.  Heren de 

risico's zijn te groot voor een coup dus wacht nog even rustig af tot in januari 2003. 

 

De Europeanen zijn er in 1998 achtergekomen dat het tegelijkertijd invoeren van de Euro en 

het oplossen van het Millennium software en hardware probleem toch iets teveel is gebleken 

voor zowel de banken zelf als de overheid en het bedrijfsleven. Hoewel het er op dit moment 

bij de midden grote bedrijven redelijke tot goed uitziet is dit absoluut niet het geval bij de 

overheid, multinationals en kleine bedrijven in de wereld. Vooral de kleinere bedrijven 

wachten allemaal nog af door het simpele feit dat ze over onvoldoende financiele middelen 

beschikken om de problemen op te lossen. Bij de overheid en multinationals ligt het probleem 

op een heel ander vlak. Men is er in 1998 achter gekomen dat de complexiteit toch vele malen 

groter is dan men verwacht had. Vooral de internetwerk problemen zijn nog door geen enkele 

overheids instantie of multinational vandaag opgelost. Het sturen van brieven waar men 

elkaar vraagt om te bevestigen dat je organisatie voor 1 januari 2000 Millennium proof is is 

natuurlijk een lacher. Natuurlijke is de hele wereld OP PAPIER voor 1 januari 2000 klaar 

voor het Millennium probleem. Geen enkel bedrijf zal het vandaag in zijn hoofd halen om te 

bekennen dat ze nog lang niet klaar zijn met het aanpassen van de software of hardware.  Dit 

staat immers gelijk aan het tekenen van je eigen faillisement. 

 

De steeds toenemende onrust in het Midden-Oosten en Rusland zullen de olieprijs steeds meer 

in beweging brengen in 1999. De International Energy Association (IEA) kwam tevens  met 

de waarschuwing dat men verwacht dat de vraag door de economische wereldcrisis alleen nog 

maar verder zal afnemen. Het enige dat de prijs van olie dus nog kan opdrijven in de komende 

jaren is een ouderwetse oorlog in of rond de grote olieproducerende landen. Om de 

teruglopende winsten voorlopig nog te camoufleren voor de aandeelhouders zijn er onder het 

mom van kostenbesparing gigantische fusies in de olieindustrie op gang gekomen. Exxon 

neemt bijvoorbeeld Mobil over voor bijna $ 80 miljard. Het Franse Total neemt  het Belgische 

Petrofina over voor $12.5 miljard. BP en Amoco werken al volledig samen en Shell zal na 

haar mislukte fusie gesprekken met Texaco binnenkort ook nog wel van zich laten horen. 

 

Zowel de posities van Arafat, Mandela, Jeltsin en Paus Johannes Paulus zijn door ziekte 

behoorlijk aan het verzwakken. Dit zou voor 1999 betekenen dat het Midden-Oosten, Zuid 

Afrika, Rusland en het Christelijke geloof een roerige tijd tegemoed gaan. Het is voor de 

overige (politieke) leiders van de wereld van uitermate groot belang dat zij bovenstaande 

mensen met alle middelen steunen. Doen ze dit niet dan ontstaan hier de eerste brandhaarden 

die we het volgende Millennium absoluut niet kunnen gebruiken.  Van het feit dat China nog 

steeds ruzie maakt met Japan over het krijgen van een schriftelijk excuus voor de wandaden 

van Japan in de Tweede Wereldoorlog geeft ook alleen maar aan dat bepaalde zaken tussen 

China en Japan nog lang niet niet opgelost zijn en er weinig voor nodig is om de gemoederen 

te verhitten.  Ook  in Rusland waar nu al politici als Starovojtova op straat vermoord worden 

om dat ze zich opstellen tegen extremisten en anti-semitisten is een teken aan de wand. Zelfs 

parlemetsleden zoals generaal Makasjov spreken zich openbaar uit tegen de joden en hebben 

zelfs voorgesteld voor het instellen van een quotum voor joden in overheidsfucties. Dit begint 

verdacht veel te lijken op Duitsland net voor de Tweede Wereldoorlog. 
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Het is zover. De verzekeraars zijn van plan al hun polissen opnieuw af te sluiten waarin ze 

alle risico's voor eventuele Millennium problemen uitsluiten. Tevens is er een verzoek bij de 

overheid ingediend om de Millennium Crisis Pyramide problemen te mogen onderbrengen 

onder de categorie natuurrampen c.q. overmacht waardoor geen enkele 

verzekeringsmaatschappij meer hoeft uit te betalen bij eventuele Millennium Crisis Pyramide 

schade. Verzekeringsbedrijven die netjes met hun klanten omgaan hebben echter een protocol 

opgesteld waarin voor particulieren alle schade is gedekt, bij bedrijven de schade is gedekt 

mits zij voldoen aan de zorgplicht en voor grote industriele bedrijven tevens een vangnet is 

geschapen van 1 miljard (Nederland) wat natuurlijk volstrekt onvoldoende is om alle claims te 

dekken. De zorgplicht houdt in dat bedrijven al het mogelijke gedaan moeten hebben om de 

Millennium schade te voorkomen.  Hoe het precies met de bewijslast zit kon men nog niet 

geheel duidelijk maken. Bij het eventueel omkeren van de bewijslast is het echter wel zeker 

dat de gemiddelde particulier naar zijn centen kan fluiten. Vast staat wel dat u vanaf 1999 al 

uw polissen moet overzetten naar bedrijven die zich aan dit protocol conformeren. Het enige 

risico dat dan nog overblijft is of de verzekeraar tussen 2000-2008 nog in staat is uit te 

betalen.  

 

Zoals in 1998 al uitvoerig werd omschreven begint men zich nu over de juridische kant van 

het Millennium probleem behoorlijk zorgen te maken. Het ondertekenen van wederzijdse 

goodwill verklaringen waar bedrijven elkaar plechtig beloven dat ze meer openheid zullen 

geven over hoe zij de Millenniumproblemen denken op te lossen zijn niet van de lucht. Uit 

onze bronnen wordt echter gemeld dat men helemaal niet van plan is deze informatie uit 

handen te geven omdat wanneer een bedrijf als enige in haar industrie het probleem heeft 

opgelost dit de goedkoopste manier is om het marktaandeel van de concurrentie na 1 januari 

2000 over te nemen. Wanneer de overheid niet heel snel ingrijpt en dit soort excessen keihard 

middels wetgeving de kop indrukt dan zijn een een aantal bedrijven c.q. organisaties in staat 

het gehele economische model en alle daarbij behorende machtsverdelingen behoorlijk op hun 

kop te zetten. Zij die vandaag al over de oplossing of deeloplossing van het Millennium 

software en hardware probleem beschikken zouden verplicht moeten worden deze kennis 

tijdig via het Ministerie van Economische Zaken openbaar te maken. Zowel in Amerika als 

Israel zijn er vandaag al bedrijven die een oplossing voor de Millennium Software Bug 

problemen gevonden hebben (tracers). Waarom deze produkten vandaag nog niet wereldwijd 

gebruikt worden is ons een raadsel. Technisch is het Millennium Software Bug probleem dus 

opgelost, nu de wereldwijde invoering nog.  

 

Met het besluit van de NASA om in 2000 de "Solar Stereo Mission" in de vorm van twee 

raketten te lanceren is de eerste stap gezet naar een Early Warning Systeem voor extreme 

zonneactiviteit. Iedere rakket zal onder een bepaalde hoek de aarde verlaten waardoor een 

stereobeeld van de zonneactiveit maar vooral de "Coronal Mass Ejections" (CME) tijdens het 

hoogtepunt van de 11 jaar zonnecyclus gegeven kan worden. Deze CME's staan bekend om 

hun zeer hoge dosis aan rontgen- en ultraviolettestraling die de aarde bereiken en alles wat 

zich daarop bevind kan beinvloeden.  Met beinvloeden doelen we vooral op de (tijdelijke) 

gedragsveranderingen die een overdosis electromagnetische straling kan bewerkstelligen. Zie 

voor meer gedetailleerde informatie het boek De Nieuwe Gezondheidsleer.   

 

De overstromingen die tussen september en december 1998 wereldwijd hebben 

plaatsgevonden zijn door de meeste mensen allang weer vergeten. Niemand staat er echter bij 

stil dat door het aanhoudende natte en nu ook koude weer niet alleen de oogst van het vorige 

seizoen is mislukt maar de meeste boeren niet in staat zijn geweest om voor het volgende 

seizoen te zaaien. Wanneer je akker immers onder water of onder de sneeuw staat is het 
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immers moeilijk zaaien of oogsten. Naast de akkerbouwers verzuipen ook de veeteelt-, bouw- 

en alle toeleveringsbedrijven. Hoewel de internationale kranten dus nog steeds roepen dat de 

commodity prijzen zich op een historisch dieptepunt bevinden zal dit voor 1999 wel snel 

voorbij zijn wanneer het besef doordringt dat er in 1999 nog minder te oogsten valt dan in 

1998. De graan en rijst produktie in Rusland, China, India, Latijns Amerika en Canada zijn al 

sterk afgenomen. Dit terwijl de nationale overheden ook nog eens bezig zijn hun voorraden 

steeds verder af te bouwen. China is er door alle overstromingen in 1998 en de nog steeds 

groeiende bevolking er het slechts aan toe. Als dit zo door gaat heeft China in het begin van 

het volgende Millennium extra landbouwgrond ter groote van heel  Rusland en West Europa 

nodig om alleen maar haar eigen bevolking te kunnen voeden.     

 

Rampzalig is ook dat de in november gehouden klimaatconferentie in Buenos Aires bijna 

volledig in het teken stond van het beperken van de Co2 uitstoot. Voor alle duidelijkheid 

willen wij net zoals in 1996, 1997 en 1998 nogmaals duidelijk maken dat niet de Co2 uitstoot 

het broeikaseffect veroorzaakt maar de verhoogde zonneactiviteit en de overgang van de lente 

naar de zomer in de 26.000 jaar durende cyclus van ons zonnestelsel. Door deze verhoogde 

electromagnetische activiteit smelten niet alleen de poolkappen en geltsjers steeds meer maar 

worden op de brandpunten (worden veroorzaakt doordat de atmosfeer als vergrootglas van de 

zonnestralen fungeert) die diep onder het aardoppervlakte liggen ook de water- en magma 

reservoirs steeds meer verhit. Het gevolg is dat zowel de polen, ozonlaag als aardschollen 

steeds meer in beweging komen waardoor de aarde en het weer haar oude patroon in de 

komende jaren volledig zullen verlaten. De Co2 uitstoot en de door de mens kunstmatig 

voortgebrachte electromagnetische straling zorgen alleen maar voor een versnelling van dit 

proces.  

 

Een trend die we in 1999 sterk zullen zien ontwikkelen is het repatrieren van geld, bedrijven, 

investeringen, trusts, militairen en personeel voordat het 1 januari 2000 is. Globalisering 

wordt dus ingeruild voor nationalisering. Het risico van het niet kunnen communiceren en 

handelen met kantoren die te ver van het hoofdkantoor vandaan liggen zal voor een groot 

aantal bedrijven als te groot ingeschat worden voor de komende jaren. Het westen zal dus 

haar geld terugtrekken uit het oosten hetgeen niet echt stabiliserend zal werken in de komende 

jaren. Deze trend zal zich trouwens na 1 januari 2000 nog sterker doorzetten. Tegelijkertijd 

zullen rond 2000 de eerste grote volksverhuizingen en (tijdelijke) vlucht uit de grote steden op 

gang komen waarop geen enkel opvangprogramma berekent is. Het afschermen en sluiten van 

zowel de fysieke als virtuele landsgrenzen zal voor de nodige conflicten zorgen in de 

komende jaren. Het nationalisme zal hierdoor weer hoogtij dagen gaan vieren en aanleiding 

geven voor de oprichting van nieuwe extreem linkse of rechtse politieke partijen.     

 

En ja hoor na drie jaar van waarschuwen dat electro-magnetische straling een gevaar voor de 

volksgezondheid betekent komen eindelijk de eerste onderzoeken los. De Stichting 

Meldpuntennetwerk Gezondheid en Milieu komt met de volgende klachtenlijst naar 

aanleiding van mobiel telefoon gebruik: hoofdpijn, slaapstoornissen, trillingen in handen en 

vingers etc. De koploper Nederland heeft zelfs besloten om in 1999 het vierde 

GSM/DCS1800 netwerk te gaan aanleggen. Na het op stapel staande Irridium van een 

wereldomspannend satteliet netwerk wordt dit bos van zenders en ontvangers die we 

tegenwoordig op of bij iedere flat, kantorencomplex, winkelcentrum, snelweg etc. kunnen 

tegenkomen dus de grootste magnetron die de mensheid ooit gebouwd heeft. Voor meer 

informatie leest u het De Nieuwe Gezondheidsleer. 
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Typerend voor de huidige blindheid om ook maar iets constructiefs te doen om het tij te keren 

is het steeds verder afkalvende normen en waarden besef in de wereld. Wanneer we dit 

optellen bij het toenemende egoisme, kooplust en entertainment hypes dan zijn we een recept 

aan het schrijven waarmee het volgende Millennium de meest interessante periode uit 2000 

jaar menselijk geschiedenis wordt.  

 

12.2 DE ANDERE KANT VAN DE MEDAILLE: VOOR ALS ER GEEN CRISIS 

KOMT 

 

In 1998 hebben wij middels de 11 lagen van De Millennium Crisis Piramide (MCP) laten zien 

wat er allemaal al niet verkeerd kan gaan in de komende jaren als we niet van bewustzijn 

veranderen. Tevens werden voor alle kosmologische, politieke, economische, financiële en 

computer technische problemen praktische oplossingen en tips aangeboden om het u in de 

overgangstijd zo eenvoudig mogelijk te maken. Maar wat komt er van al uw goede 

voornemens terecht wanneer er voorlopig helemaal geen crisis komt. Wat gebeurt er als we 

dit keer niet in herhaling vallen, dus: 

 

- De mensheid van bewustzijn veranderd. 

- De zonneactiviteit afneemt en het natuurgeweld stopt. 

- De mensheid geen oorlog meer voert. 

- De angst voor De Millennium Software Bug en EMP ongegrond blijkt te zijn. 

- Energie- en telecommunicatiebedrijven gewoon hun werk blijven doen. 

- De banken open blijven en niet failliet gaan. 

- Amerika en Europa de financiële wereldcrisis bezweren. 

- Azië- Oost Europa en Zuid Amerika hun economieën weer onder controle krijgen. 

- De Dow Jones index door de 10.000 heen schiet 

- De prijs van olie door de toegenomen vraag opeens weer stijgt 

- De presidenten en politiek van Amerika, Rusland en China weer in een rustiger 

   vaarwater komen 

 

Dus de wereldbevolking beseft dat materie ook niet alles is in het leven en dat 

elektromagnetische straling helemaal niet ongezond blijkt te zijn voor de mens. 

 

Ofwel dat de mensheid eindelijk beseft dat door het oplossen van hun onverwerkte verleden 

en positieve verandering iedere crisis te voorkomen is. Voor de lezers die met woord en daad 

de adviezen van 1998 opgevolgd hebben zal dit geen enkel probleem zijn aangezien zij alleen 

maar geïnvesteerd hebben in zaken die ze ook in hun dagelijks leven zouden gebruiken. Voor 

hen die echter met een kleine beurs een groot deel van hun spaarcenten hebben geïnvesteerd 

kan dit problemen geven. Daarom komen we met een goed nieuws verzekeringspolis voor 

goede tijden.  Waar bestaat deze Millennium verzekeringspolis uit. Deze polis bestaat uit het 

kopen van opties die volledig in strijd zijn met de emotionele situatie die in 1999 zeker zal 

ontstaan. U als lezer van De Millennium Info bent immers anders dan de rest van de 

bevolking haarfijn geïnformeerd over de stand van zaken. 

 

Door deze voorkennis en de voorbereidingen die u getroffen heeft zal het woord paniek en 

angst niet meer in uw woordenboek voorkomen. Heel anders zal dit zijn bij hen die in tussen 

1999-2008 door allerlei tegenstrijdige berichten het kaf van het koren niet meer kunnen 

onderscheiden. Want houdt u goed in de gaten dat 1999 het begin jaar van de valse profeten 

zal worden die met alle mogelijke middelen zullen proberen om u het geld uit de zak te 
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kloppen. Het zou ons niets verbazen dat er zelf een moderne Ark van Noach gebouwd wordt 

waar u voor veel geld een plaatsje kunt verwerven. Maar ook allerlei schijnbaar goedbedoelde 

apocalyptische nieuwsbrieven, sekten, horoscopen, wondermiddeltjes en 100% gegarandeerde 

beleggingen zullen tussen 1999-2008 veelvuldig het levenslicht zien. Al deze produkten zijn 

maar op twee dingen gebaseerd en dat zijn uw onwetendheid en angst. De waarheid is dat 

deze mensen in het geheel niet geïnteresseerd zijn in uw welzijn maar alleen uit zijn op uw 

geld. Want alleen met veel geld is een plaatsje in de door deze man of vrouw speciaal voor u 

gecreëerde reddingsboot te kopen. Door deze handelswijze zal er rond 2003 een gigantische 

paniek en hamsterwoede ontstaan. Dus ook al gebeurt er niets op 1 januari 2000 dan zal de 

mensheid in de komende jaren door de aangewakkerde angst inzake de andere lagen van de 

MCP een zeer bewegelijke tijd tegemoet gaan. De maand juni is echt de laatste maand van 

1999 waarin het nog relatief rustig zal zijn voordat we het oude jaar uitknallen. In deze tijd 

van emotionele chaos waarin de wereld in 1999 zal verkeren kan het voor een aantal lezers 

verstandig zijn om de hieronder omschreven optie strategie te voeren. 

 

12.3 DE GOED NIEUWS MILLENNIUM OPTIE STRATEGIE 

 

De Millennium goed nieuws optie strategie is volledig gebaseerd op de extreme 

bewegelijkheid die we in 1999 op de beurzen verwachten. Hoe meer stijgingen en dalingen er 

plaatsvinden in 1999 hoe beter het voor u als belegger is. Het is echter wel van belang dat u 

over stalen zenuwen beschikt en dus niet emotioneel reageert op eventuele tijdelijke dalingen 

of stijgingen die tegengesteld zijn aan de door u ingenomen posities. Tevens is het van belang 

dat u alleen opties koopt op beurzen waar A. veel gehandeld wordt (omzet) in de door u 

gekozen optie B. er relatief veel openstaande contracten uitstaan van deze optie C. de 

bedrijven te naam en faam bekend staan in uw land D. er veel in de kranten geschreven wordt 

over deze bedrijven waardoor de bewegelijkheid alleen maar bevorderd wordt. Om de kans 

dat u een winnaar treft te vergroten hebben wij een lijstje samengesteld waarbij de kans op 

winst het grootst is in 1999. De volgende categorieën worden aanbevolen: 

 

1. Banken  

2. Automatiseringsbedrijven die in het Millennium probleem gespecialiseerd zijn 

3. Goud 

4. Olie 

 

Zowel banken als automatiseringsbedrijven kunt u vinden op iedere nationale beurs. Bij deze 

aandelen zoekt u opties uit die niet meer dan $1 dollar kosten. Wilt u echter goud en/of olie 

opties kopen dan adviseren wij u ten strengste om deze alleen aan te schaffen via een hierin 

gespecialiseerde broker of bank die een directe verbinding heeft met de COMEX (goud) en 

NYMEX voor olie in Amerika. Koop zeker geen index opties omdat de premies ofwel 

aankoopprijs die u hiervoor in 1999 zal moeten betalen zo extreem hoog zal zijn dat er geen 

gulden meer te verdienen is.  

 

Nadat u een keus gemaakt heeft voor een of meer opties gaat u als volgt te werk. Het is de 

verwachting dat we in januari de laatste opleving op de beurs zullen meemaken. Koop uw 

opties dan ook in de eerste twee weken van januari. Hierna schaft u van elke aandeel zowel 

een put als call optie aan. Dit wordt in vaktermen ook wel een Straddle of Strangle genoemd. 

Het verschil tussen een Straddle en Strangle is dat bij een Straddle de uitoefenprijs van zowel 

de put als call optie hetzelfde is terwijl dit bij de Strangle niet het geval is. De overeenkomst 

tussen de Straddle en de Strangle ligt in het feit dat de afloopdatum altijd hetzelfde is ofwel de 
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derde vrijdag van de maand. Met een Strangle loop je dus relatief iets meer risico dan met een 

Straddle. De strategie van een Straddle en Strangle berust dus hierin dat uw altijd wint en van 

deze winst alleen de premie moet aftrekken van de optie welke verkeerd gekozen was. Hoe 

lager de premies hoe meer winst u maakt. Bij grote beweging dus vele (grote) stijgingen en 

dalingen tikt deze strategie dus aardig aan en weegt op tegen de relatief hogere winsten maar 

natuurlijk ook verliezen die u zou behalen bij de koop van alleen maar een call of put optie. 

Het is echter wel zaak om vaak winst te nemen en niet te wachten dat de waarde van uw call 

of put optie nog verder zal stijgen. Door de grote bewegelijkheid in 1999 zult u hiervoor 

weinig tijd krijgen. Voor hen die de hele dag de tijd hebben om de optie koersen via een 

beeldscherm te volgen en een uitstekende dus zeer snelle relatie met hun broker ofwel 

tussenpersoon hebben kunnen natuurlijk ook alleen puts of calls kopen. De strategie die je 

volgt bij het kopen van alleen een put of call is de volgende. Koop een put of call in de eerste 

twee weken van januari met een minimale expiratiedatum van juli 1999. Hierna wacht je net 

zolang totdat je optie in de plus komt om hem dan razendsnel te verkopen. Met je broker kan 

je natuurlijk altijd vooraf een verkoopkoers afspreken waartegen de broker zelfstandig te allen 

tijden de opties mag verkopen.      

 

12.4 TRENDS VOOR AANDELEN, OLIE EN GOUD 

 

Bij de voorspellingen voor 1999 heeft u eigenlijk al kunnen lezen wat we kunnen verwachten 

inzake aandelen, olie en goud. Om toch specifiek de trends voor de hierboven genoemde 

Millennium goed nieuws aandelen te geven het volgende advies: 

 

1. Banken (dalende trend in 1999) 

2. Automatiseringsbedrijven (stijgende trend in 1999) 

3. Goud (stijgende trend in 1999) 

4. Olie (dalende trend in 1999 mits er geen Midden-Oosten conflict uitbreekt) 

 

Wanneer u zich aan de in de vorige paragraaf genoemde basisregels houdt in 1999 dan kan u 

weinig gebeuren en bent u in staat uw investeringen inzake Het Millennium 

Overlevingspakket ruimschoots terug te verdienen.   

 

12.5 DE PSYCHOLOGIE VAN DE MENS: DE KOSTPRIJS VAN HET ONGELIJK 

 

Hoewel er in de afgelopen duizenden jaren zeer veel over de mens geschreven is willen wij u 

de volgende overdenking geven. Wanneer wij de mensheid zoals uitgebreid omschreven staat 

in het boek De Nieuwe Gezondheidsleer en hoofdstuk 9, 10 en 11 verdelen in verdichte en 

verlichte en eenheidsgerichte mensen komen wij tot een wezenlijk onderscheid in gedrag. 

Door zijn hoogmoed, zelfzucht, heerszucht, eigenliefde en jaloezie is de verdichte mens als 

volgt te typeren: 

 

1. Kan niet tegen zijn verlies omdat hij altijd wil winnen 

2. Kan zijn verlies emotioneel veel moeilijker verwerken dan zijn winst 

3. Denkt altijd dat hij slimmer is dan zijn medemens 

4. Kan zijn ongelijk niet bekennen en volgt zijn illusies tot het einde  

5. Denkt tegen beter weten dat het uiteindelijk altijd beter zal gaan 

6. Is altijd bezig om zijn gedrag en misconcepties te rechtvaardigen 

7. Voelt zich (als familie of groep) gelukkiger naarmate zijn omgeving ongelukkiger is 
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8. Is nagenoeg volledig op het uiterlijke dus tijdelijke geluk gericht. 

 

Uit de statistieken van de beurs blijkt dat 90% van de beleggers verlies maken. Wanneer je 

een belegger echter vraagt wat hij van zichzelf vindt dan zal 90% aangeven dat zij boven de 

middelmaat zitten en tot nu toe over het totaal gezien winst hebben gemaakt. De feiten en de 

manier waarop een verdicht mens over zichzelf denkt staan dus lijnrecht tegenover elkaar.  

Een verdicht mens houdt deze illusie in stand door de constante bevestiging van zijn 

subjectieve gevoel door punt 7. De verdichte mens is dus constant op zoek naar nieuws en 

informatie die aangeven dat hij het beter doet c.q. gelukkiger is dan zijn medemens. Dit is dan 

ook de enige rede waarom de meeste media het publiek voor 90% van slecht nieuws voorzien. 

Bij 90% positief nieuws zou de verdichte mens zich immers doodongelukkig gaan voelen. De 

stand van zaken per land in de wereld is daarom heel simpel na te gaan door bij de drie meest 

toonaangevende dus meest gelezen kranten van een land het aantal positieve en negatieve 

redactie artikelen per dag te tellen. In een land waarin haar inwoners voor het grootste deel 

verdicht zijn zal het aantal negatieve artikelen de meerderheid vormen terwijl bij een land 

waar de mensen verlicht zijn het aantal objectieve en positieve artikelen de boventoon voeren. 

Dit onderzoek in natuurlijk verder te verfijnen van land naar staat, provincie, gemeente, wijk, 

bedrijf, school, club etc. In vergelijking met de verdichte mens is de verlichte dus 

deemoedige, onbaatzuchtige, gewone, samenwerkende, zijn naasten liefhebbende en tevreden 

mens als volgt te typeren: 

 

1. Kan niet verliezen omdat hij van niemand wil winnen 

2. Is niet verblind door emotie omdat hij objectief naar de zaken kan kijken 

3. Werkt met zijn naasten samen voor een gemeenschappelijk doel 

4. Kan zijn ongelijk bekennen omdat hij zich niet meer of minder voelt dan zijn medemens  

5. Verandert wanneer de gekozen weg niet meer aan de eisen voldoet 

6. Hoeft zijn gedrag niet te rechtvaardigen omdat hij de waarheid vertelt en doet 

7. Is van zijn geluk niet afhankelijk van het (on)geluk van andere mensen. 

8. Is nagenoeg geheel op het innerlijk dus tijdloze geluk gericht 

 

In een maatschappij waar de verlichte mensen de overhand hebben zie je een verschuiving 

van negatief naar meer objectief nieuws omdat niemand zich meer door het nieuws 

persoonlijk laat beïnvloeden. Het is dus niet meer nodig om alleen maar negatief nieuws te 

publiceren om de bevolking schijnbaar gelukkig te houden. De 10% beleggers die permanent 

geld verdienen aan de beurs vertonen een groot aantal kenmerken van de verlichte belegger. 

Zij baseren zich niet op subjectieve informatie maar puur op de gepolariseerde waarheid 

binnen het universele spel die ook wel eens "inside-information" ofwel voorkennis genoemd 

wordt. En in een universum dat steeds in herhaling valt is het wel heel simpel om de toekomst 

te voorspellen.  

 

Terwijl de verdichte beleggers soms tijdelijk grote sommen geld verdienen om dit direct weer 

te verliezen of uit te geven aan nog meer uiterlijk vertoon investeert de verlichte belegger zijn 

geld in de toekomst van zijn naasten ofwel zichzelf hetgeen vandaag nog steeds te zien is aan 

het aantal goede projecten welke ieder jaar weer over de hele wereld tot stand komen.   

 

Voor hen die eenheidsgericht zijn vallen zowel het verdichte en verlichte gedrag tegen elkaar 

weg in een 0 punt. Want alleen in deze situatie van volledig evenwicht kan je volledig bewust 

naar je eigen scheppingsspel dus ook innerlijke en uiterlijke beleggingen kijken. Zowel 

verdicht als verlicht gedrag blijven onderdeel van het universele spel dus zullen nooit de 

volledige waarheid over het zelf kennen wanneer zij niet van bewustzijn veranderen.  
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12.6 DE 5 GEWETENSVRAGEN DIE UW LEVEN KUNNEN VERANDEREN IN 1999 

 

Wat zou er met uw leven gebeuren wanneer: 

 

1. u eerst aan de ander denkt voordat u dingen voor uzelf wenst 

2. u niet meer gelukkig bent omdat andere mensen ongelukkiger zijn dan u 

3. u niet meer gelukkig bent ten koste van het geluk van andere mensen 

4. de waas voor uw ogen optrekt en u weer mens wordt onder de mensen  

5. u besluit in 1999 het roer volledig om te gooien en volledig bewust te worden 

          

12.7 GEORGE SOROS: DE ONDERGANG VAN DE VRIJE WERELD 

 

Net voor de kerst kwam het boek van George Soros uit met de titel "De ondergang van de 

vrije wereld" De crisis van het mondiale kapitalisme. De heer Soros die eigenaar is van een 

van de grootste en invloedrijke beleggingsfondsen in de wereld genaamd het Quantum Fund 

en het door hem verdiende geld voor een groot deel investeert in een wereldwijd netwerk van 

stichtingen die de open samenleving ondersteunen heeft een aantal belangrijke zaken te 

melden in zijn boek. 

 

1. Het opnieuw doordenken van het kapitalistische stelsel dient te beginnen met de erkenning 

dat financiële markten inherent instabiel zijn en dus geen structureel fundament kunnen 

bieden voor de maatschappij als geheel. 

 

2.Het mondiale kapitalisme is gebaseerd op het geloof dat financiële markten, als ze 

ongemoeid hun gang kunnen gaan, naar een evenwichtstoestand tenderen. Deze 

vooronderstelling is onjuist. Financiële markten staan bloot aan excessen als een 

hausse/baisse-proces eenmaal een punt is gepasseerd, zal de markt nooit meer terugkeren naar 

zijn uitgangspunt. In plaats van zich te gedragen als een slinger van een uurwerk, gedragen ze 

zich meer als een sloopkogel die de ene na de andere economie aan puin slaat. 

 

3. De mondiale financiële markt onttrekt zich vandaag voor een groot deel aan de controle 

van de nationale en internationale autoriteiten waardoor door het ontbreken van een aantal 

stabiliserende factoren een wereldcrisis steeds moeilijker te beheersen is.  

 

4. Er wordt veel gepraat over het opleggen van marktdiscipline, maar als dat betekent dat we 

instabiliteit opleggen, dienen we ons af te vragen hoeveel instabiliteit een samenleving kan 

verdragen. Het stabiel houden van de financiële markten zou een doelstelling van 

overheidbeleid dienen te zijn. 

 

5. De open samenleving die over het algemeen worden aangeduid als "het Westen" wisten 

zolang ze geconfronteerd werden met een externe vijand, een aanzienlijke sociale cohesie te 

bewaren. Na de ineenstorting van de Sovjetunie heeft het principe van de open samenleving, 

met haar nadruk op vrijheid, democratie en rechtsstaat, echter sterk aan populariteit moeten 

inboeten en is het mondiale kapitalisme als overwinnaar uit de strijd gekomen. Het 

kapitalisme dat zich uitsluitend verlaat op de krachten van de vrije markt vormt een soort 

bedreiging voor de open samenleving. 
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6. Een van de ernstige tekortkomingen van het mondiale kapitalistische stelsel is dat het 

marktmechanisme het profijtbeginsel heeft laten doordringen tot terreinen waar het eigenlijk 

niet thuishoort. 

 

7. Als ik het over de non-marktsector heb, bedoel ik de collectieve belangen van de 

samenleving, de maatschappelijke waarden die niet via de markt tot uitdrukking kunnen 

worden gebracht. De maatschappelijke functies die niet uitsluitend door het marktmechanisme 

kunnen worden geregeerd, en dat ook niet zouden moeten worden, omvatten veel van de 

belangrijkste aspecten van het leven, van morele waarden en familiebanden tot ethische en 

esthetische verworvenheden.   

 

U kunt het boek van de heer Soros op dit moment overal in de boekhandel verkrijgen. 

 

 

 

ZULLEN WE OOK DIT KEER WEER ONBEWUST IN HERHALING VALLEN OF 

BEWUST VOOR HET LEVEN KIEZEN  
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13. FEBRUARI 1999: THE CHINA SYNDROME 

 

Na Brazilië verwachten we dat de Chinese economie binnen 6 maanden zal instorten. China 

volgt namelijk hetzelfde patroon als Azië, Rusland en Zuid Amerika. Eerst stoppen met het 

betalen van rente en aflossing van buitenlandse leningen. Dan vragen om een IMF lening die 

ze nooit zullen krijgen omdat het bedrag gewoon veel te groot is. Om vervolgens in een 

depressie terecht te komen die de wereld op haar grondvesten zal doen schudden en een 

werelddepressie zal inluiden. China is namelijk het enige land ter wereld waar de meeste 

landen een handelstekort mee hebben. China heeft deze rol van Japan al jaren gelden 

overgenomen. Tegenwoordig komen immers bijna alle produkten uit China vandaan. Ieder 

bedrijf in Amerika, Europa en Japan laat immers zijn produkten in China maken om de 

concurrentie de baas te blijven.  

 

De devaluatie van de yuan die nu nog gekoppeld is aan de dollar zal de devaluatie van de 

Braziliaanse real dan ook in alle toonaarden doen verbleken. Dit wordt natuurlijk weer een 

uitstekende tijd om wat opties te kopen. Naast de volgende klap die de beurzen over de hele 

wereld te verwerken krijgen worden de produkten uit China zo goedkoop dat ieder bedrijf dat 

nog in eigen land produceert zijn deuren wel kan sluiten. De devaluatie zal tevens het 

definitieve einde betekenen van het afbetalen van welke buitenlandse schuld dan ook. Welke 

banken hadden er ook alweer voor miljarden aan China geleend in de afgelopen 10 jaar. Wij 

raden u echter aan de deuren zo lang mogelijk open te houden en zo mogelijk uw buitenlandse 

vestigingen weer te repatriëren. De ineenstorting van de Chinese economie en/of De 

Millennium Crisis Pyramide zijn immers in staat om de hele produktie en transport van 

goederen plat te leggen. U kunt wel raden wat er dan met de bedrijven, derivaten tijdbommen 

en economieën gebeurt van landen die voor hun produktie volledig van het buitenland 

afhankelijk zijn. Wij adviseren dan ook ieder bedrijf om in 1999 alternatieve leveranciers in 

eigen land te zoeken voor alle produkten en onderdelen die u in uw fabricageproces nodig 

heeft. Een bijkomend gevaar is dat China als atoommacht net als Rusland in hoge mate zowel 

politiek als militair instabiel zal worden. Het gevaarlijkste wapen op dit moment is echter dat 

zij stopt om het bedrijfsleven over de hele wereld produkten en onderdelen te leveren. Zonder 

China zijn er geen TV’s, wasmachines, auto’s, computers, telefoons, kleren etc. etc. meer in 

de westerse winkels tegen een redelijke prijs te krijgen.   

 

13.1 WAT IEDERE BELEGGER OVER DE WALL STREET CRASH VAN 1929 

MOET WETEN 

 

De kennis waarover de meeste mensen beschikken als het over de Wall Street crash van 

oktober 1929 gaat is dat na deze ineenstorting de wereld depressie en 2
e
 wereldoorlog werd 

ingeluid. Wat echter geen enkel geschiedenis boekje vermeld is dat na de crash de beurs nog 

eenmaal met meer dan 83% steeg (double top) voordat zij definitief het loodje legde door 

90% van haar waarde te verliezen. Dit zou met de huidige koers van de Dow Jones Index een 

waarde van 934 betekenen. Wij hopen dat u rond deze tijd geen aandelen meer in uw bezit 

heeft. Aangezien we in 1999 al een grote crash verwachten is dit dus na de komende China, 

Amerika en Europa crashes de vijfde mogelijkheid van 1999 om uw investering in een 

Millennium overlevingspakket snel terug te verdienen. Als u met deze informatie nog steeds 

op de bank blijft zitten wordt het de hoogste tijd om een reddingsvest te kopen.     
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13.2 VOOR HEN DIE NOG STEEDS STRUISVOGEL POLITIEK BEDRIJVEN 

 

Tijdens het schrijven van dit hoofdstuk rollen de faxen en e-mails binnen over de 

bedrijfsresultaten in Amerika en Japan over 1998. 

 

 

General Motors   - $809 miljoen verlies in 3
e
 kwartaal 

Motorolla             - $  42 miljoen verlies 

Merrill Lynch       - $164 miljoen verlies in 3
e
 kwartaal 

Bankers Trust     - $488 miljoen verlies in 3
e
 kwartaal 

Bank of Amerika - 80% minder winst in 3
e
 kwartaal 

J.P.Morgan         - 61% minder winst in 3
e
 kwartaal 

Compaq              - 78% minder winst in 3
e
 kwartaal 

Mobil Oil              - 43% lagere winst in 3
e
 kwartaal 

Texaco                - 56% lagere winst in 3
e
 kwartaal 

Exxon                  - 23% lagere winst in 3
e
 kwartaal 

CBS                    - $43 miljoen in 3
e
 kwartaal 

Toyota                 - 10,6% lagere produktie 

Honda                 -  10,4% lagere produktie 

Mazda                 -    5,5% lagere produktie 

Mistsubishi          - 15,8% lagere produktie 

Nomura               - $2 milard verlies  

Daiwa                  - Yen 66 miljard verlies 

Nikko                   - Yen 57 miljard verlies 

Sakura Bank       - Yen 500 miljard verlies 

Bank of Yokohama - Yen 73 miljard verlies 

 

Dubieuze debiteuren in Japan - $3 triljard 

Stijging van het aantal werkelozen in Amerika – 250% 

Het aantal vacatures in Nederland is met een record van 22.000 tot 117.000 afgenomen. 

 

En dit zijn maar een paar voorbeelden uit de duizenden bedrijven die vandaag in de 

problemen zijn geraakt door de Azië en Rusland crisis. Het Braziliaanse drama dat zich op dit 

moment voltrekt zal pas duidelijk worden in het eerste en tweede kwartaal van 1999. Dit zal 

ook het moment zijn dat het voor de wereld duidelijk wordt dat de grootste economie op aarde 

genaamd Amerika in een recessie terecht is gekomen. Uit betrouwbare bronnen kunnen we 

tevens melden dat de cijfers voor de Europese bedrijven er al niet veel beter uitzien over 

1998. Wanneer we de forecasts over 1999 bekijken is het allemaal nog veel erger. In deze 

forecasts zijn namelijk voor het eerst de werkelijke kosten van het oplossen van het 

Millennium software probleem opgenomen. Kosten per multinationaal bedrijf tussen de 1-5 

miljard dollar. Geen enkel bedrijf voorspelt meer enige groei, verkopen storten in en 

miljoenen mensen komen in de komende jaren op straat te staan. Terwijl de wereld op 

instorten staat en zelfs onze politieke leiders zoals Clinton, Blair, Kohl en Kok beginnen te 

waarschuwen dat het de hoogste tijd wordt dat u zich gaat voorbereiden doet 98% van de 

westerse wereld nog steeds of er niets aan de hand is. Ontkenning en struisvogel politiek 

vieren hoogtij in de laatste dagen van de westerse samenleving. Wanneer de informatie uit dit 

boek de voorpagina’s van de Wall Street Journal ,Telegraaf, SUN etc. halen is het echter te 

laat. In 2003-2008 zal de wereld er voor de meeste mensen heel anders uitzien zonder baan, 

bedrijf, pensioen, spaarrekening, huis etc.  
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13.3 WAT IS ER GEBEURD MET DE $ 412 MILJARD IMF EN OVERHEIDSSTEUN 

IN 1998 

 

In 1998 is er door het IMF en de Japanse overheid meer dan $ 400 miljard uitgegeven aan 

steun om de nationale economieën er weer bovenop te helpen. Het resultaat van al deze 

overheidssteun is dat alle landen die deze steun hebben gekregen zonder uitzondering in een 

depressie terecht zijn gekomen. 

 

Japan         $200 miljard 

Zuid Korea $  58 miljard 

Indonesië   $  42 miljard 

Mexico       $  40 miljard 

Malysië      $  33 miljard 

Rusland     $  22 miljard 

Thailand      $   17 miljard  

 

Voor 1999 verwachten wij nog een aantal laatste noodmaatregelen van het IMF, Amerika en 

Europa om nog te redden wat er te redden valt. Na 1 januari 2000 is het iedereen voor zichzelf 

en god voor ons allen.   

 

13.4 HOE U MET HET AFBETALEN VAN UW SCHULDEN GELD KUNT 

VERDIENEN 

 

Wanneer u bovenstaande informatie gelezen heeft en voor gedetailleerde informatie de eerste 

hoofdstukken van dit boek ter hand heeft genomen dan mag duidelijk zijn geworden dat de 

kans groot is dat een groot aantal luxe zaken veel goedkoper zal worden in de tweede helft 

van 1999. Dit natuurlijk met uitzondering van de eerste levensbehoeften die u in tijden van 

crisis nodig heeft. Wanneer u vandaag dus uw bedrijf, huis, pensioen, auto etc, zou verkopen 

dan is de kans groot dat u in de komende jaren voor een fractie van de kosten dezelfde 

goederen kunt terugkopen.  

 

13.5 WAAROM HET NIEUWE MILLENNIUM PAS OP 1 JANUARI 2001 BEGINT 

EN NIET IN 2000 

 

Aangezien onze jaartelling op 1 januari van het jaar 1 n.C. is begonnen zal het tweede 

Millennium pas officieel zijn afgelopen op 31 december 2000 en niet op 1 januari 2000. Dit 

komt omdat het getal 0 pas rond het jaar 600 n.C. in onze westerse samenleving werd 

geïntroduceerd. De Christelijke jaartelling die door paus Johannes I in 526 n.C werd 

ingevoerd begon dus op 1 januari van het jaar 1 en niet het jaar 0 n.C. Voor het Millennium 

Software Bug probleem maakt dit niets uit maar voor een aantal anderen voorspellingen is dit 

inzicht wel van wezenlijk belang. Er zijn zelfs bronnen die vermelden dat het nieuwe jaar pas 

in 2002 begint.  

 

13.6 LEZERS REALISEREN IN 1999 BINNEN 2 WEKEN 89% WINST IN DE 

OPTIEHANDEL 
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Iedereen die het advies heeft opgevolgd om in de eerste twee weken van januari diverse opties 

te kopen om de aanschaf van het overlevingspakket te bekostigen heeft in nog geen twee 

weken tijd al 89% winst gemaakt. Wij raden u aan om deze winst zo spoedig mogelijk te 

verzilveren en niet te wachten totdat u winst nog verder zal oplopen. De bewegelijkheid 

(volatility) van de markt is te wispelturig om dit extra risico te nemen. Aangezien het de 

verwachting is dat er zich meerdere van dit soort korte rallies en crashes zullen voordoen in 

1999 houden wij u op de hoogte wanneer de volgende kans zich zal voordoen.   

 

13.7 BRAZILIE DE DOODSTEEK VOOR DE AMERIKAANSE ECONOMIE  

 

Na Azië en Rusland is nu ook Latijns Amerika in een depressie terecht gekomen. Zoals we al 

in 1998 voorspeld hadden heeft de Braziliaanse regering eieren voor haar geld gekozen en de 

real laten devalueren. Op 13 januari zijn de aandelen koersen dan ook over de hele wereld 

ingestort. In de komende maanden zullen vele andere Zuid Amerikaanse landen meegesleept 

worden in de chaos die uit deze devaluatie zal voortkomen. Zuid Amerika heeft minimaal 1 

triljard nodig om uit de schulden te komen. Een bedrag dat geen enkele overheidsorganisatie 

waar ook ter wereld bereid is om op te hoesten. Met deze devaluatie wordt tevens het 

doodvonnis van de Amerikaanse economie getekend. De Amerikaanse economie is niet in 

staat om tegelijkertijd de problemen van zowel Japan, Rusland en Zuid Amerika op te vangen.  

 

ALARM 

 

- De Shell verwacht dat het oplossen van het millenniumprobleem totaal 600 miljoen dollar 

gaat kosten om de essentiële bedrijfssystemen te repareren. Hoeveel denkt u dat de Shell zal 

moeten uitgeven om alle systemen te repareren.  

 

- De Telegraaf van 9 januari 1999. Millennium maakt noodscenario’s nodig. Net zoals de 

Shell hopen de meeste ziekenhuizen de systemen met de hoogste prioriteit voor 1 januari 

2000 klaar te hebben. Behalve het feit dat dit in 12 maanden een zeer zware opgave is vragen 

wij ons af welke systemen een lagere prioriteit hebben. De loonadministratie van het 

personeel misschien. 

 

- Op dit moment is er nog geen enkel bedrijf in de wereld dat Millennium proof is. We hebben 

nog elf maanden te gaan om alle problemen op te lossen. Waarom passen we de software niet 

toe die zich al bewezen heeft in het oplossen van het Millennium Software Bug probleem.  

 

- In navolging van de olie industrie begint nu ook de autobranche met mega fusies. Ford zou 

BMW en Honda willen overnemen. Daimler/Chrysler zou Nissan willen overnemen. Ook in 

deze industrietak is het dus de hoogste tijd geworden om de grote verliezen van het afgelopen 

jaar door veel fusie en boekoud geweld nog even te camoufleren voor de aandeelhouders. 

 

- Hubble ontdekt 45 miljard nieuwe melkwegstelsels. Dit brengt het totaal op 125 miljard. 

Volgens onze informatie moeten er echter een deciljoen melkwegstelsels in dit heelal bestaan. 

Hubble zal dan ook nog een hoop te ontdekken hebben in de komende jaren.   

 

- Ook de Estec ofwel de Europese Nasa komt met de waarschuwing dat de verhoogde 

zonneactiviteit in 1999 en 2000 satellieten, antennes en energiesystemen kan beschadigen.  
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- Door de aanhoudende regen in bijna de gehele wereld zijn de boeren nog steeds niet in staat 

geweest om de wintergewassen te zaaien. Na de zeer slechte oogst in 1998 krijgt deze sector 

dus begin 1999 de volgende (financiële) klap te verwerken. De prijzen van levensmiddelen 

zullen hierdoor vanaf 1999 danig gaan stijgen. 

 

- Natuurrampen hebben volgens het Worldwatch Institute in Amerika in 1998 aan 50.000 

mensen het leven gekost en voor 90 miljard dollar schade aangericht. Tevens moesten meer 

dan 300 miljoen mensen (waarvan 230 miljoen in China) hun huis verlaten. Dit is een 

behoorlijke stijging ten opzichte van 1997 toen de cijfers nog 13.000 en 30 miljard waren. 

Maar laten we eens wat verder terug kijken bijvoorbeeld naar de tachtiger jaren. De totale 

schade tussen 1980 en 1989 bedroeg niet meer dan 55 miljard dollar. Het jaar 1998 heeft dus 

bijna twee keer zoveel schade door natuurrampen opgeleverd als de gehele tachtiger jaren.       

 

- De Wereldbank heeft officieel aangekondigd dat de wereld op dit moment in een recessie 

zit. Wanneer we echter tussen de regels doorlezen bedoelt men echter een depressie en geen 

recessie.   

 

- Wij zoeken nog een antwoord op de vraag hoe de Europese Monetaire Unie kan bestaan 

zonder uniform belastingtarief in alle lidstaten.  

 

- Het Britse comité Action 2000 verwacht mogelijk voedseltekorten. Dit was nieuws op 13 

december 1998. Het nieuws van vandaag is dat de Britten in navolging van de Amerikanen 

aan het hamsteren zijn geslagen en diverse artikelen al niet meer leverbaar zijn. 

  

- De derde aanval op Irak wordt het begin van een massale oorlog in het Midden Oosten. 

 

 

 

ZULLEN WE OOK DIT KEER WEER ONBEWUST IN HERHALING VALLEN OF 

BEWUST VOOR HET LEVEN KIEZEN  
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14. FEBRUARI 1999: DE NIEUWE GEZONDHEIDSLEER: HET VERVOLG DEEL 

2B 

  

14.1 DE SECUNDAIRE ENERGIE SUPERSTACK VOOR TOPSPORTERS 

 

Zij die begonnen zijn het onverwerkte verleden, 7 lichamelijke en 27 geestelijke stress 

veroorzakers uit hun leven te verwijderen – dus de balans van 99,9% (onderbewuste 

aandacht) versus 0,01% (hogerbewuste aandacht) in 50%-50% te herstellen - kunnen wanneer 

zij daar behoefte aan hebben beginnen met het tijdelijk toevoeren van secundaire extra energie 

waardoor het fysieke lichaam in staat wordt gesteld sneller te herstellen en hogere prestaties te 

leveren. Dit toevoeren van extra energie moet echter in een aantal opeenvolgende stappen 

(stacking) plaatsvinden om het optimale resultaat te bereiken. Allereerst moet uw pH waarde 

zoals omschreven in hoofdstuk 10 en 11 weer rond de 7 zijn gekomen om het juiste 

fundament te kunnen vormen voor de “Energy Superstack”. Zonder dit fundament heeft de 

“Energy Superstack” immers geen vaste (minerale) grond onder de voeten en zal als zodanig 

niet of maar gedeeltelijk in het lichaam opgenomen en als extra energie gebruikt worden. 

Tevens kan het toevoeren van een teveel aan energie (lagen 5-6) negatieve gevolgen hebben 

voor mensen die last hebben van Type 1 stress (zie boek De Nieuwe Gezondheidsleer). Dit 

komt omdat een wankele mineralen basis de energie niet op een voor het lichaam gezonde 

manier kan verwerken en opslaan. Het gevolg is extra stress door een overbelasting van zowel 

het bloed als zenuwen. In dit verhaal gaan we er echter vanuit dat uw pH waarde al rond de 7 

is gestegen in de afgelopen maanden. Voor het meten van uw pH waarde kunt u de gewenst 

test apparatuur (pH staafjes) bij uw apotheek aanschaffen. Goed waaruit bestaat nu deze 

“Energy Superstack”: 

 

1.  Zonnenlicht 

2. Zuiver Water  

3. Chlorella en/of Groene Gerst Extract 

4. Zuurstof 

5. Q10  

6. Wei proteine en amino zuren 

7. ATP/Creatine 

 

De Energy Superstack heeft als doelstelling alle cellen in het menselijk lichaam op een 

breedspectrum manier  energie toe te voeren en optimaal te laten functioneren. Om het proces 

van de celwerking begrijpelijker te maken leggen wij de effecten van de hierboven genoemde 

zeven middelen uit in analogie met een automotor. Zonnenlicht bevat als oerbron alle voor het 

fysieke lichaam benodigde elementen en reacties in haar meest zuivere vorm. Water zorgt 

voor het fysieke transport, (tijdelijke) opslag en afvoer van zowel energie als afvalstoffen. 

Chlorella en/of Groen Gerst Extract zijn de benzine van uw cel. Zuurstof zorgt ervoor dat de 

brandstof kan ontbraden. Q10 heeft de functie van bougie waardoor bij een juiste afstelling de 

brandstof optimaal benut wordt in de verbrandingskamer. Amino-zuren zorgen voor het 

veredelen van de brandstof van benzine naar kerosine waardoor de prestaties nog meer 

toenemen. ATP/Creatine zorgen voor een direct energie injectie wanneer er op enig moment 

een tekort in het lichaam c.q. spieren. 

 

Voor een normaal mens zijn de eerste vijf lagen van de Energy Superstack meer dan 

voldoende om de energie in uw lichaam te herstellen. Wanneer u echter behoort tot de 

categorie van topsporters en over medische begeleiding kunt beschikken zijn alle zeven lagen 
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aan te raden omdat deze de prestaties beduidend verbeteren zonder dat men nog gebruik hoeft 

te maken van allerlei hormoon preparaten. Aangezien het ondeskundige gebruik van extra wei 

proteine en amino-zuren, ATP/Creatine voor ongewenste bijwerkingen kan zorgen en de 

samenstelling voldoende bekend is in de sportwereld laten we de behandeling van de lagen 6 

en 7 in dit hoofdstuk achterwegen.  

 

Topsporters moeten echter beseffen dat zonder de juiste pH waarde en de lagen 1 t/m 5 van de 

Energy Superstack het synergetisch effect van wei proteine en amino-zuren en ATP/Creatine 

nog geen 50% bedraagt van de waarde die te realiseren is bij het toedienen van de totale 

Energy Superstack. Tot slot is het van groot belang dat de Energy Superstack gelijkmatig 

wordt opgebouwd in uw lichaam. Dit doet u door iedere maand een nieuwe laag toe te voegen 

aan uw energie programma. Ga dus NOOIT de eerste paar maanden alles tegelijkertijd 

gebruiken. De kracht van deze secundaire middelen is zo groot dat het tot gigantische 

ontgiftings- en “stress burn-out” verschijnselen kan lijden. Stop nadat u drie rond een pH 

waarde van 7 heeft gezeten tevens (tijdelijk) met de pH middelen die u in hoofdstuk 10 en 11 

zijn genoemd. Deze kunt u zo nodig altijd na 6 maanden weer toevoegen aan uw anti stress 

programma.     

 

14. 2 EXTRA TIPS OM UW pH WAARDE SNEL ROND DE 7.0 TE KRIJGEN 

 

Eind januari 1999 ontvingen wij bij de redactie het boek genaamd “Gesundheit Durch 

Entschlackung”  van Peter Jentschura – Josef Lohkamper ISBN 3-933874-33-5. Dit boek gaat 

zeer uitgebreid in op ontgifting, ontslakking en het herstellen van uw pH waarde. Hoewel dit 

boek niet de relatie behandeld tussen de pH waarde, zoutpilaren, virussen, bacterien, 

parasieten, schimmels, prionen en Electromagnetische Straling is het zeer de moeite waard 

om te lezen.  Hieronder volgen enige praktische tips uit dit boek: 

 

1. Gebruik altijd eerst de kruiden thee om de zoutpilaren op te lossen in uw zenuwen 

vloeistoffen en bloed waarna 1-2 theelepels mineralen ingenomen worden om dit gif te 

neutraliseren. Het basische (badwater) zout moet hierna gebruikt worden om het overtollige 

gif versneld via de huid uit het lichaam te verwijderen. Bij ernstige gevallen zoals hartkwalen 

moet de volgorde omgekeerd worden om een te snelle ontgiftiging te voorkomen.  Of u 

chronische klachten heeft is al snel te merken doordat uw huid na het drinken van de thee zeer 

sterk gaat jeuken door het grote aantal afvalstoffen dat uw lichaam via de huid probeert te 

verlaten. Afspoelen met water, inwrijven met basisch zout of het innemen van een extra 

schepje mineralen verminderd de jeuk al snel.     

 

2. Vet- en waterzucht ontstaan alleen maar wanneer het lichaam te weinig capaciteit via de 

nieren, darmen, longen en huid heeft om alle giftstoffen uit het lichaam te verwijderen. 

Hierdoor worden deze tijdelijk of permanent (zoutpilaren) met vet- en/of water verdund om 

vervolgens ergens in het lichaam opgeslagen te worden.  

 

3. Om uw lichaam volledig te ontgiftigen heeft u ongeveer 10% van de tijd nodig die het 

geduurd heeft om uw lichaam te vergiftigen. Geef dus nooit te snel op.     

 

4. U kunt uw lichaam ook van binnen zuiveren met een basisch zout door een halve theelepel          

in een glas water te mengen en dit 1-3 keer per dag voor de maaltijd te drinken.   
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5. Wanneer u speciaal last heeft van uw hoofd, neus, bijholten, oren, ogen kunt u via de neus  

deze spoelen door 1-3 maal per dag een half kopje warm water waarin een ¼ tot ½     

theelepeltje basisch zout is opgelost via een theelepeltje op te snuiven. 

 

6. Om de ontgifting via uw huid sneller laten te verlopen is het mogelijk een 100% wollen of 

Katoenen koltrui,  lange onderbroek, handschoenen, sokken te dragen die is ondergedompeld 

in een liter warm water waaraan ½ tot 1 theelepel basisch zout is toegevoegd. Nadat de 

mineralen zijn ingeweekt kunnen de kledingsstukken uitgewrongen worden en overdag, 

s’avonds of s’nachts gedragen worden onder uw normale kleren.    

 

7. De KOLTRUI is trouwens ook uitermate geschikt om spierpijn in de nek- en schouders 

tijdelijk op te heffen. 

 

8. Bij acute hoofdpijn wordt u aangeraden s’avonds voor het slapen gaan uw haar te spoelen 

in een oplossing van 1 liter warm water met 1 theelepel basisch zout. Deze oplossing moet u 

dan na het afdrogen laten inwerken gedurende de nacht.   

 

9. Heeft u last van uw gebit dan poetst u in het vervolg met fijn basisch zout i.p.v. uw normale 

tandpasta. 

 

 10. Een uitermate prettige bijkomstigheid van het verhogen van uw pH waarde rond de 7.0 is 

dat schimmels, bacterien, virussen, parasieten en prionen niet kunnen overleven in een 

basische omgeving en vanzelf afsterven wanneer de kuur maar lang genoeg volgehouden 

wordt.  

 

14.3 HET GEHEIM VAN DE EEUWIGE GEZONDHEID ONTRAFELT: DE DODE 

ZEE ROLLEN 

 

Ad 1. Het sterkste fysieke ontgiftingsmiddel dat er op deze aarde bestaat is het zonnenlicht . 

Het zonnenlicht is bijvoorbeeld fysiek de katalysator van het electrolyse proces van water in 

uw lichaamscellen. Door electrolyse valt water immers uiteen in zuurstof en waterstof. Deze 

twee elementen zijn de belangrijkste stoffen binnen uw cellen waardoor het lichaam in leven 

gehouden wordt. Het krachtigste afvoermiddel van de gifstoffen via de huid, longen, nieren, 

darmen is de basische (zoute) zee. Mineralen zijn het fundament van ieder levend wezen. 

Zonder een gezonde mineralen bodem is geen enkel amino-zuur,  vitamine, enzym, hormoon 

etc. in staat om zijn werk binnen uw lichaam te verrichten. Zonder de juiste mineralen lijkt uw 

lichaam op een verzuurde zeef ofwel gatenkaas waar niets in kan vastgehouden worden. 

Wanneer we hieraan het in evenwicht brengen van de 7 lichamelijke (zie boek De Nieuwe 

Gezondheidsleer) en 27 geestelijke stress veroorzakers en 27 stress oplossers koppelen is het 

onmogelijk geworden dat er ook nog maar iemand op deze wereld ziek kan worden. Het mag 

na deze uitleg duidelijk zijn dat iemand die een vakantie aan de Dode Zee boekt – een 

omgeving die zeer rijk is aan zon en basen – een zeer grote kans heeft dat hij niet alleen van 

zijn huidproblemen maar nagenoeg van al zijn chronische ziekten kan afkomen mits hij ook 

maar de de 7 + 27 + 27 in evenwicht brengt. 

 

Maar aangezien niet iedereen in een land woont waar hij over deze informatie beschikt, de 

zon 8 uur per dag schijnt en een nog niet vervuilde zee bij de voordeur begint moeten we 

praktisch blijven in onze zoektocht naar eeuwige gezondheid. Laten we ons dan ook 

concentreren op mobiele gezondheid ofwel gezondheid en energie die voor ieder mens waar 



164             De Grote Bewustzijnsverandering Deel 2 Bijlage der 33 dimensies  

hij ook ter wereld woont haalbaar is. Zoals u weet ontstaat er uit verlichte zonnenstralen door 

verdichting (verzuring) secundaire materie in de vorm en volgorde van atomen/electronen, 

mineralen, planten, dieren en ten slotte de menselijke drie-eenheid. Alle verdichte vormen zijn 

voor ieder mens op een relatief eenvoudige manier aan te schaffen en mee te nemen. Het is 

dan ook hierom dat wij over zaken als kruiden thee, basische zouten, mineralen, chlorella etc,. 

informatie verstrekken om het lichaam te ontzuren en van de juiste energie en informatie te 

voorzien waardoor het weer in staat is haar optimale gezondheid en balans terug te vinden. 

Hoewel een vakantie naar de Dode Zee, zonnig land met een nog schone zee of een zonnig 

kuuroord met een mineraalrijke oerbron de meeste ideale vorm van genezen is wanneer u over 

bovenstaande literatuur beschikt nemen wij u in de punten Ad 2 t/m Ad 5 mee in een gezonde 

maar vooral energierijke wereld die iedereen mee naar huis kan nemen. Voor hen die het 

vakantiegevoel letterlijk naar huis willen halen is het natuurlijk altijd mogelijk een badkuip 

met basisch water tijdens de zomer in de tuin te zetten om hierna in alle rust het boek De 

Nieuwe Gezondheidsleer te lezen en hiernaar in woord en daad te handelen. Veel succes deze 

zomer.   

 

14.4 WANNEER HEEFT U VOOR HET LAATST ZUIVER WATER GEDRONKEN 

 

Ad2. Zoals u in de vorige hoofdstukken heeft kunnen lezen is waterstof de tweede schakel in 

het verdichtingsproces naar vaste materie. Water de combinatie van zuurstof en waterstof is 

dus een zeer belangrijke schakel in het fysieke energie, verbrandings en ontgiftings proces 

binnen ons lichaam. Dit komt niet alleen door het feit dat ons lichaam voor 70% uit water 

bestaat maar tevens omdat water een overgangs substantie is tussen de stoffelijke 

(vloeistof/verdichting) en fijnstoffelijke (gas/verlichting) wereld in ons lichaam. Wanneer we 

dus te weinig en ook nog eens vervuilt water drinken is het lichaam niet meer in staat haar 

afvalstoffen via o.a. de nieren, huid etc. af te voeren. Tevens raken de uitwisselings 

membramen tussen uw bloedsomloop en zenuwen netwerk verstopt waardoor er geen goede 

communicatie en stapsgewijze ontgifting (zenuwen richting bloed) meer kan plaatsvinden. 

Wanneer we dit ontgiftings proces ook nog eens versnellen (oplossen zoutpilaren) door het 

toevoeren van extra energie mag wel duidelijk zijn dat we het lichaam steeds meer geweld 

aandoen wanneer dit nog vervuilt is. Het is daarom altijd raadzaam om de Energy Superstack 

te beginnen met het toedienen van water waardoor eventuele ontgiftingsverschijnselen zoals 

hoofdpijn, hardkloppingen, zweten, jeuk voorkomen worden. Niet zuurstof maar de 

combinatie van zuurstof en waterstof = water vormt daarom de de tweede laag van de Energy 

Superstack.  

 

Water is bij nog sterk vervuilde mensen (chronische ziekten) van levensbelang om het 

genezings- c.q. ontgiftingsproces te bevorderen en optimaliseren. Aangezien uw 

watervoorraad iedere 5-10 dagen volledig ververst wordt is het dus verstandig om iedere dag 

zoveel mogelijk (1,5-2 liter per dag) zuiver water te drinken om bovenstaande 

ontgiftingsverschijnselen te voorkomen. Het leidingwater in de meeste landen is er echter van 

uitermate slechte kwaliteit. Dit komt omdat de bron waar de meeste waterleidingbedrijven 

hun water vandaan halen zodanig vervuilt is dat geen enkele chemische en informatie 

zuivering meer in staat is om schoon water op te leveren. Al onze grote rivieren en meren zijn 

immers door de industrie en intensieve land- en tuinbouw zwaar chemisch en informatief 

vervuild in de afgelopen 100 jaar. Door nu ook nog eens chloor en allerlei andere chemische 

reinigingsmiddelen in te zetten krijgen we weliswaar een schijnbaar drinkbaar maar nog 

steeds giftig eindproduct. Het chloor dood immers de meeste virussen en bacteriën maar 

levert als bijproduct allerlei genetische mutaties en kankerverwekkende stoffen op zoals 
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trihalomethanes (THMSs), dichloro acedic acid (DCA), MX en chloroforms.  Wanneer we dit 

water ook nog eens door allerlei leidingen van koper, lood en plastic laten lopen die door de 

tand des tijds zijn aangetast dan is er niet veel goeds bij de kraan en douchekop te verwachten. 

 

We vermelden ook speciaal het water waarmee u zich wast omdat de huid niet alleen een van 

de grootste ademhalings organen is maar ook in staat is water en allerlei andere stoffen in uw 

omgeving op te nemen. Vooral bij een warme douche staan de poriën zo wijd open dat een 

douche van 10 minuten gelijk staat aan het absorberen van de hoeveelheid chloor en zuren 

van 8 glazen leidingwater. Een filter dat u aan de douchekop kunt monteren is tegenwoordig 

dan ook geen overbodige luxe meer.  Verder gebruikt u water ook om allerlei levensmiddelen 

“schoon” te maken of te bereiden. Hoe vervuilt uw leidingwater is kan eenvoudig gemeten 

worden met een pH meter en andere apparatuur. De pH meter of pH staafjes bijvoorbeeld die 

bij iedere apotheek en tuinspecialist te verkrijgen zijn meten de zuurgraad van uw water. 

Wanneer uw leidingwater een pH waarde heeft die lager ligt dan 7 is het verstandig om over 

te stappen op bronwater uit flessen of containers. U moet echter wel onthouden dat deze pH 

test een algemene test is en niet een test waar alle vervuilende factoren gespecificeerd worden. 

Voor dit soort analyses zijn geheel andere apparaten nodig. De pH test is dus een huis tuin en 

keuken middel waarmee iedereen in Nederland – niet in het buitenland - op een globale 

manier de kwaliteit van zijn kraan en badwater kan bepalen.  

 

Wanneer u heeft besloten om in het vervolg alleen bronwater te gebruiken moet u bij de 

aanschaf op de volgende zaken letten: 

 

1. Het bedrijf mag zijn water niet van het waterleidingbedrijf betrekken 

2. Het bedrijf moet minimaal gebruik maken van omgekeerde osmose filters 

3. Het bedrijf mag het bronwater niet demineraliseren waardoor de pH waarde onder de 7  

    komt 

4. Het bedrijf moet onder toezicht staan van het ministerie van volksgezondheid 

5. Het bedrijf mag haar bron niet in een stad of industriegebied hebben staan 

6. De bron zelf moet afgedekt zijn met diverse klei, zand en grindlagen om vervuiling van 

    buiten af zoveel mogelijk tegen te gaan en voorfiltratie te optimaliseren. 

7. De was- en desinfectiestraat mag geen gebruik maken van chemische middelen 

 

Waneer u ook uw douche en badwater wilt zuiveren van allerlei onrechtmatigheden dan schaft 

u een omgekeerde osmose filter aan die u tussen de waterleiding en uw kraan en/of 

douchekop  plaatst.  In Nederland hoeft u zich trouwens niet zoveel zorgen te maken over de 

kwaliteit van het water omdat het tot de beste in de wereld behoort. Jammergenoeg wordt er 

nog niet gecontroleerd en gezuiverd op energetisch informatief gebied.             

 

14.5 GEMIDDELD WATERGEBRUIK PER PERSOON IN LITERS PER DAG 

 

Voor het samenstellen van een overlevingspakket kan het handig zijn om het gemiddelde 

watergebruik per persoon per dag in liters te weten. Hieronder vindt u de belangrijkste 

gegevens: 

 

Eten en drinken      2 liter 

Wassen                  5 liter 

Douche                40 liter 

Bad                      7 liter 
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Toilet                  37 liter 

Wasmachine         25 liter 

Afwassen               3 liter 

 

               Totaal   119 liter 

 

Hoewel u in een crisis situatie ook voldoende heeft aan 7 liter per dag omdat dit de basis 

behoeften inzake eten, drinken en wassen dekt levert dit toch al snel een verbruik van 28 liter 

per dag per gezin op. Dit kan bij een langdurige storing in de watervoorziening niet opgelost 

worden door het inslaan van extra watercontainers maar alleen d.m.v. de installatie van een 

waterpomp op wind of zonne-energie. Bij de aanschaf van een dergelijke pomp moet u wel de 

voor u benodigde capaciteit en grondwaterpeil weten.  

 

 

14.6 HOE KIEST U EEN MULTIVITAMINE DIE ECHT WERKT EN BIJNA NIETS 

KOST 

 

Ad 3: Chlorella zoals u weet uit het boek De Nieuwe Gezondheidsleer bevat nagenoeg alle 

mineralen, aminozuren, vitaminen, enzymen etc. die een mens nodig heeft om optimaal te 

presteren. Voor hen die echter nog sterk verzuurt zijn wordt aangeraden om Chlorella 

(tijdelijk) te vervangen door Groen Gerst Extract. Hoewel beide middelen zeer veel op elkaar 

lijken is er toch een groot verschil en dat is de hoeveelheid Kalium die beide natuur producten 

bevatten. Kalium is het belangrijkste en meest voorkomende mineraal in ons lichaam welke 

verantwoordelijk is voor de energiestofwisseling (verbranding) en het herstellen van de pH 

waarde. Wanneer we dus zowel de zuurstof, waterstof via electrolyse en kalium gehaltes 

binnen onze lichaamscellen optimaliseren staan er mooie dingen te gebeuren in ons lichaam. 

Bij een tekort aan kalium ontstaat er in de celvloeistof een te hoge concentratie van natrium 

waardoor bepaalde enzymen niet meer functioneren. Dit tekort aan kalium is al snel te merken 

door verkramping, vermoeidheid  en krachteloosheid in de spieren. Dit zijn zoals u weet uit 

het boek De Nieuwe Gezondheidsleer de eerste lichamelijke stress signalen van uw lichaam. 

Groen Gerst Extract bevat gemiddeld 3-5 maal zoveel Kalium als Chlorella.  

 

Voor een optimaal resultaat is echter aan te raden om Chlorella dat weer over haar eigen 

unieke energie eigenschappen beschikt met Groen Gerst Extract af te wisselen. Dit afwisselen 

ook wel “Cycling” genoemd voorkomt dat uw lichaam na verloop van tijd teveel aan een 

product went waardoor de resultaten in de tijd kunnen afnemen. Uit onze onderzoeken is 

gebleken dat het maandelijks wisselen de beste resultaten laat zien. Zowel Chlorella als Groen 

Gerst Extract kunnen tevens gezien worden als de meest optimale multivitaminen die er 

bestaan. Niet de mens maar de natuur is door miljoenen jaren van experimenteren tot deze 

samenstelling gekomen. Hierdoor is tevens de kans op een allergische reactie 

geminimaliseerd. Vandaag worden nog veel teveel mulitivitaminen preparaten op de markt 

gebracht die qua samenstelling en dosering in het geheel niet zijn getest op de mens. Het 

klinkt natuurlijk prachtig in de folder wanneer je als fabrikant kunt zeggen dat alle vitaminen, 

mineralen, enzymen en aminozuren in je produkt terug te vinden zijn maar dit zegt nog niets 

over het synergetisch en allergisch effect dat deze preparaten op de mens hebben. Wij stellen 

zelfs dat hoe meer ongeteste elementen een multivitamine bevat hoe groter de kans op een 

allergische reactie is. Voor de dosering, verdraagzaamheid, tijdstip en frequentie van innemen 

verwijzen wij u naar het boek De Nieuwe Gezondheidsleer. TIP: Wanneer u de Chlorella 
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en/of Groen Gerst Extract Tabeletten als zuigtablet inneemt kunt u de dosering halveren en 

tevens uw maag ontlasten.    

 

14.7 DOODSOORZAAK VERSTIKKING: DE ZUURSTOFVOORRAAD OP AARDE 

IS DE AFGELOPEN 100 JAAR MET 50% AFGENOMEN 

 

Ad4: Zonder zuurstof is er geen leven mogelijk op onze planeet. Nog geen honderd jaar 

geleden bevatte onze lucht nog ongeveer 38% zuurstof. Door de ontbossing, uitlaatgassen, 

industrie en roken is dit percentage in de afgelopen jaren gezakt naar tussen de 12-19%. Deze 

afname van meer dan 50% is  levensbedreigend te noemen wanneer we weten dat de dood 

intreed wanneer de lucht minder dan 7% zuurstof bevat. Tegelijkertijd is het verbruik van 

zuurstof door de eenzijdige afstemming op de 7 lichamelijke en 27 geestelijke stress factoren 

dramatisch toegenomen. Tellen we hierbij ook nog eens het probleem op dat bijna iedereen de 

hele dag binnen zit waardoor het electrolyse effect van de zonnestralen op water zijn werk 

niet meer optimaal kan doen dan schrijven wij een recept dat vraagt om rampspoed. 

 

Niet alleen voor de verbranding van ons voedsel is immers zuurstof nodig maar ook voor het 

ontgiften van ons lichaam (oxidatie processen). Het mag dan ook duidelijk zijn dat we steeds 

minder energie overhouden om van te leven.  Tot overmaat van ramp zorgt een onvolledige 

verbranding ook nog eens voor extra afvalstoffen die op haar beurt de zuurstofvoorraad nog 

meer belasten. Hier komt nog bij dat door een tekort aan zuurstof het element waterstof de 

overhand krijgt in uw lichaamscellen. Aangezien waterstof meer verdicht is dan zuurstof heeft 

dit tot gevolg dat uw cellen dus ook uw fysieke lichaam zich steeds meer gaan verdichten 

(vertragen en samenklonteren) waardoor allerlei nog zwaardere elementen de mogelijkheid 

krijgen zich te binden met deze waterstof. Het resultaat is een steeds sterkere vervuiling en 

verdichting van uw lichaamscellen.  

 

Wanneer we dan ook nog eens te weinig zuiver water drinken wordt de situatie alleen nog 

maar slechter. Zuiver water bevat immers veel meer zuurstof dan vervuilt water en is niet de 

drager van allerlei chemische en informatieve vervuiling die uw systeem ook nog eens extra 

belasten. Deze afvalstoffen en zuren worden zoals we al gezien hebben in hoofdstuk 10 en 11 

opgeslagen in zoutpilaren om nog meer schade aan uw lichaam te voorkomen maar kunnen 

bij een niet tijdige ontgifting resulteren in allerlei chronische ziekten.  

 

Tot voorkort konden we weinig doen aan dit zuurstof tekort. Het drinken van zuiver water, 

verhuizen naar een bosrijke omgeving of het af en toe bezoeken van een zuurstof bar waren 

de enige mogelijkheden die een stedeling ter beschikking stonden om het probleem te 

minimaliseren.  De Noorse zeealg brengt echter verandering in deze situatie. Hoog in het 

noorden waar het bijna het hele jaar koud, guur en donker is heeft deze zeealg geleerd te 

overleven. Dit mag een uitzonderlijke prestatie genoemd worden wanneer u bedenkt dat 

planten afhankelijk zijn van zonlicht om via fotosynthese zuurstof uit Co2 te maken. Het 

chlorofyl enzym van de Noorse zeealg is dus gespecialiseerd in het optimaliseren van de 

zuurstof produktie onder erbarmelijke omstandigheden. Met deze specialisatie overtreft het 

zelfs de zuurstof produktie van zowel Chlorella als Groen Gerst Extract die zoals u weet 

onder ideale zonnige omstandigheden gekweekt worden. Een aantal druppels van het Noorse 

zeealg extract onder de tong zorgt ervoor dat er meer zuurstof uit zowel lucht als water 

opgenomen wordt waardoor de zuurstof in de lichaamscellen weer kan stijgen tot het optimale 

percentage van ongeveer 38%. Samen vormen deze drie groene wondermiddelen dus een 

optimale combinatie die u maandelijks kunt afwisselen in uw voedingspatroon. Chlorella als 
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energie specialist, Groen Gerst Extract als pH specialist en De Noorse zeealg als zuurstof 

specialist. Zondermeer een onoverwinnelijk breedspectrum trio bij ieder fysiek ziekteproces.  

 

14.8 ZIJN KANKER, HART EN VAATZIEKTEN TE VOORKOMEN EN TE 

GENEZEN 

 

Ad5: Deze coenzym achtige substantie wordt naast de opname uit ons voedsel voor het 

grootste deel door de lever en andere organen gesynthetiseerd in ons lichaam. Voor de 

synthetisering van Q10 zijn een groot aantal vitaminen, mineralen, enzymen en amino-zuren 

zoals fenylalanine nodig. Aangezien niemand vandaag precies weet wat er exact nodig is om 

Q10 te produceren  mag duidelijk zijn dat we als brandstof gebruik maken van breedspectrum 

produkten zoals Chlorella en Groen Gerst Extract. Van deze middelen kunnen we in ieder 

geval zeker zijn dat ze alle benodigde componenten bevatten die nodig zijn om Q10 te 

produceren en/of te absorberen. Via ons voedsel krijgen we ongeveer 2-5 mg van de 

benodigde 10-30 mg Q10 per dag binnen. Vooral biologisch geteeld vlees, vis, groenten en 

noten bevatten veel Q10. Aangezien er vandaag echter steeds minder mensen biologisch 

verantwoord eten en onze organen steeds meer verzuren ontstaat er een steeds groter tekort 

aan Q10 in ons lichaam. Tellen we hierbij ook nog eens het feit dat de Q10 productie net zoals 

bij alle andere enzymen en hormonen met de jaren afneemt dan kan het niet anders zijn dat de 

bougies van de krachtcentrales in onze cellen (mitochondrien) steeds meer problemen 

ondervinden bij het produceren van energie. Het gevolg is dat een groot gedeelte van de 

brandstof die wij ons lichaam iedere dag toedienen ongebruikt onze cellen ofwel het lichaam 

weer verlaat. 

 

In de wetenschappelijke wereld wordt Q10 vandaag vooral gebruikt bij hartaanvallen, hoge 

bloeddruk, angina, kanker, overactieve schildklier, suikerziekte, paradontitus (gebit), 

neurologische afwijkingen, immuunsysteem, hartritme stoornissen en allerlei andere 

cardiologische probleemgevallen. De werking van Q10 laat zich het best uitleggen door Q10 

voor te stellen als de bougie in een motor. Wanneer de bougie optimaal functioneert en dus 

tijdig haar vonken afgeeft is zij via een aantal enzymatische reacties met amino-zuren en 

andere enzymen o.a. in staat via creatine uiteindelijk adenosine tri-phosphate (ATP) te 

produceren. ATP is een fosfaat met een hoge directe energie waarde welke te vergelijken is 

met kerosine. De energie uit ATP komt vrij zodra dit molecuul in aanraking komt met 

zuurstof en andere cellulaire vloeistoffen zoals waterstof waardoor een chemische reactie 

(splitsing) tot stand komt in adenosine di-phosphate (ADP) en inorganic phosphate (Pi). 

Hierna gebruikt het lichaam creatine phosphate (CP) om de ADP weer terug te converteren in 

ATP waarna het proces weer helemaal opnieuw kan gaan beginnen. Deze directe vorm van 

energie is anders dan de indirecte energie die geproduceerd wordt door de consumptie van 

suiker en (complexe) koolhydraten welke als glucose en vet in o.a. de spieren wordt 

opgeslagen voor later gebruik. Belangrijk is ook om te weten dat ATP in staat is in hoog 

tempo het melkzuur af te breken dat in grote hoeveelheden bij topsport ontstaat. Hierdoor 

wordt de verzuring en dus degeneratie van het lichaam (spieren) voorkomen en de pH balans 

versneld herstelt .  

 

Het mag na deze uitleg duidelijk zijn dat Q10 als tussenschakel in het energieproces zonder 

het oplossen van de 7 lichamelijke en 27 geestelijke stress factoren, juiste pH waarde, 

waterstof, brandstof, zuurstof niet in staat is een definitief einde te maken aan de hierboven 

genoemde welvaartsziekten en daarbij behorende energie problemen. Q10 is dus niet het 

wondermiddel waar iedereen op heeft zitten wachten maar wel een heel belangrijk onderdeel 
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om de menselijke cel optimaal te laten presteren. Hoewel de dosering die de meeste artsen 

tegenwoordig voorschrijven tussen de 90-150 mg per dag ligt is dit vaak onvoldoende voor 

mensen die acute hartklachten hebben. Het hart is immers de grootste gebruiker van Q10 en 

ATP. Direct hierna komt de schildklier die vele belangrijke processen zoals de chemische 

activiteit (hyper- en hypothyroide) in ons lichaam reguleert. Over het algemeen wordt dan ook 

een dosering van 30-100 mg per dag als preventief gezien, 90-150 mg voor chronische ziekten 

en topsporters voorgeschreven en 180-360 mg in acute gevallen geadviseerd. Aangezien Q10 

een in vet oplossende substantie is is het voor het absorptieproces van belang dat u alleen 

capsules koopt waar Q10 in sojaolie is opgelost. Alle overige producten zoals Q10 poeder 

capsules etc. zijn veel minder werkzaam waardoor er veel meer nodig is om hetzelfde 

resultaat te bereiken.   

 

Tot slot: de voor de mens meetbare fysieke verdichtings keten van uw lichaamscellen loopt 

van licht, zuurstof, waterstof naar vaste materie zoals koolstof. Wanneer we dus in staat zijn 

het lichaam door een betere brandstof, verbranding, ontgifting en ontsteking steeds meer te 

ontlasten ofwel te verlichten (ontzuren) dan zullen verdichte virussen, bacteriën, schimmels, 

parasieten, prionen en allerlei andere chronische ziekten steeds minder kans krijgen om in uw 

lichaam te overleven.  

 

14.9 HET HUIDIGE GEVAAR VAN PRIMAIRE ENERGIE VERSCHAFFERS 

 

Hoewel er op dit moment een groot aantal primaire energie verschaffers op de markt zijn in 

de vorm van frequentie en/of electromagnetische veld generatoren hebben wij toch gemeend 

de behandeling hiervan nog even achterwege te laten. Tijdens ons onderzoek is namelijk 

gebleken dat de meeste apparatuur in het geheel niet afgeschermd is tegen bandbreedte 

overpotentiering, carrier overpotentierings effecten en bandbreedte bridging. Hierdoor kan 

zowel uw lichaam maar nog gevaarlijker uw omgeving nagenoeg permanent belast worden. 

Bij de overpotentiering van uw lichaam is een douche voldoende om van het probleem af te 

komen. Wanneer u echter per ongeluk de dragers zoals metalen (TV, Computer, Telefoon, 

Electriciteitsnet, Centrale verwarming, Horloge, Sieraden, Wasmachine, Auto etc.) en zouten 

in en om uw huis overpotentieerd dan zijn de poppen aan het dansen. Door deze 

overpotentiering wordt u in het ergste geval 24 uur per dag indirect belast met een straling die 

alleen maar bij een lage dosering (electromagnetische homeopathie) gezond is.  Het resultaat 

is een constante irritatie waardoor allerlei vormen van allergie en (chronische) ziektebeelden 

kunnen ontstaan of weer terug kunnen komen. Vooral bij therapeuten die dit soort apparatuur 

ondeskundig in hun praktijk dag in dag uit gebruiken kan het cumulatie effect zo groot zijn 

dat zowel de praktijk en alle daaraan grenzende ruimten voor jaren onleefbaar zijn geworden 

voor de gemiddelde mens. Patienten ervaren dit dan vaak alsof zij bij binnenkomst tegen een 

muur aanlopen. Ook het onbewust electromagnetisch koppelen van diverse bandbreedtes en 

carriers kan tot de meest vreemde “Gateway” en “Echo”  verschijnselen leiden. Blijf hier dan 

ook vanaf en laat het werken hiermee aan specialisten over. Zie voor meer informatie het 

boek De Nieuwe Gezondheidsleer. 

 

 

 

ZULLEN WE OOK DIT KEER WEER ONBEWUST IN HERHALING VALLEN OF 

BEWUST VOOR HET LEVEN KIEZEN  
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15. MAART 1999: EEN NIEUWE KIJK OP DE DERDE WERELDOORLOG EN 

APOKALYPS  

 

Laten we gelijk maar met de deur in huis vallen. Alle onheils profeten die het einde van de 

wereld voorspellen in de komende jaren krijgen ongelijk. De aarde blijft gewoon bestaan, er 

komt geen collectief laatste oordeel en de mens als ras blijft gewoon voortleven. Zo nu we 

met deze illusie afgerekend hebben volgen hierna de zaken waarmee de mensheid in de 

komende overgangstijd geconfronteerd kan worden wanneer zij haar gedrag de komende jaren 

niet verandert, dus wederom in herhaling valt. Het onderstaande moet u dan ook zien als een 

waarschuwing en niet als een onveranderlijke voorspelling. Zoals u weet is iedere 

voorspelling gebaseerd op een moment opname in de tijd welke door de vrije wil van de mens 

altijd veranderd kan worden. 

 

Voordat u echter verder leest moet u echter wel beseffen dat dit het meest zwartgallige 

scenario is dat onze wereld in de komende jaren kan overkomen en dus niet bestemd is voor 

personen met zwakke zenuwen. Nogmaals dit scenario hoeft absoluut niet uit te komen 

wanneer de mensheid besluit de natuur de mogelijkheid te geven geleidelijk en zonder al te 

grote schokken het volgende tijdperk binnen te gaan. Wanneer wij het natuurgeweld echter 

door een 3
e
 wereldoorlog met alle bijkomende nucleaire explosies bevorderen is het vragen 

om het scenario dat hieronder geschetst wordt. Wij gaan er vooralsnog vanuit dat de mensheid 

dit keer verstandig genoeg is om het hieronder staande te voorkomen waardoor dit verhaal zo 

spoedig mogelijk in de vergetelheid zal raken. 

 

Hoewel dit scenario al meer dan een jaar bij ons op de plank ligt vonden wij het tot nu toe te 

controversieel om uit te geven. Pas na de orkaan Mitch in Zuid Amerika, overstroming van de 

Yangtze rivier in China, de steeds meer voorkomende zinloze moordpartijen op straat en de 

potentiele derde aanval op Irak en mogelijk Joegoslavië vonden wij het echter de hoogste tijd 

om de wereld de spiegel voor te houden om erger te voorkomen. Laten we dit keer niet in 

herhaling vallen.  

 

15.1 DE WERKELIJKE OORZAKEN VAN EEN DERDE WERELDOORLOG 

 

Allereerst zullen we moeten onderzoeken wat de werkelijke oorzaken zijn van een 

(wereld)oorlog en Apocalyps. Wanneer we naar de historie kijken gaat een (wereld)oorlog 

altijd vooraf door een economische crisis en teloorgaan van de normen en waarden in een 

maatschappij. Wanneer de overheid niet tijdig ingrijpt en de recessie en verloedering omslaan 

in een depressie worden de eerste tekenen van ontevredenheid zichtbaar welke een goede 

voedingsbodem vormen voor allerlei extreme groeperingen. Hoe langer de depressie duurt 

hoe meer aanhangers deze extreme groeperingen krijgen. Slaat de depressie dan ook nog eens 

om in een nationale hongersnood dan zitten we opeens op een tijdbom die op ieder moment 

door oud zeer (onverwerkt verleden) kan exploderen. Dit exploderen wordt over het algemeen 

bevorderd door het creëren van een gemeenschappelijke vijand – verdichte mensen geven 

immers altijd een ander de schuld van de zaken die zij zelf veroorzaakt hebben - die als 

uitlaatklep moet dienen voor de opgekropte woede en agressie van de eigen tekortkomingen 

in voorgaande jaren. Wanneer dan ook nog eens een incident in scène wordt gezet waar 

natuurlijk de gemeenschappelijke vijand de schuld van krijgt barst de bom en heeft de 

machtigste extreme groepering als het ware een soort vrijbrief gecreëerd om allerlei drastische 

maatregelen te nemen om het landsbelang te beschermen. Want de gemeenschappelijke vijand 

leeft natuurlijk niet alleen in de vorm van etnische minderheden in het land zelf maar ook 
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daarbuiten. We zien hierna dus altijd allerlei grens overschrijdend annexatie gedrag waar de 

rechtvaardiging gevonden wordt in de geschiedenisboekjes omdat ieder land in de afgelopen 

paar duizend jaar wel eens het grondgebied van zijn buurman in bezit had. Deze historische 

rechtvaardiging wordt gebruikt als verklaring voor de landen die nu heftig beginnen te 

protesteren in woorden. Maar aangezien het nog niet om hun eigen grondgebied gaat worden 

de incidenten door de Chamberlains van deze wereld aan hun eigen bevolkingen verkocht als 

tijdelijke problemen waarvoor op papier een oplossing gezocht wordt. 

 

Omdat het de agressor in een bepaald werelddeel makkelijk afgaat staan er ook surrogaat 

dictators op in alle delen van de wereld die hetzelfde kunstje in hun omgeving gaan 

uitproberen (zie Joegoslavië in navolging van Irak). Het spel wordt immers overal ter wereld 

op dezelfde manier gespeeld. Achter de schermen worden tijdens de vredesonderhandelingen 

tussen deze dictators allerlei besprekingen gehouden die hier op neerkomen dat ze de wereld 

opnieuw in stukken verdelen. De kortzichtige houding van de vredelievende landen is er 

uiteindelijk de oorzaak van dat een regionale oorlog omslaat in een wereldoorlog. Het enige 

doel van al deze eindeloze vergaderingen en papieren contracten is immers het winnen van 

tijd waarin de agressors nog meer wapens kunnen bouwen dan zij al hadden en in staat zijn 

een keurig spionagenet op te zetten in de landen waarmee zij de vredesonderhandelingen 

voeren. Op deze manier is de vijand met de goedkeuring van zijn toekomstige tegenstanders 

in staat om in ieder land een dertiende colonne ofwel Paard van Troye te installeren die van 

uitermate groot nut is bij een aanval. 

 

Zodra de aanvallers in de gaten krijgen dat hun opponenten uit zwakheid blijven 

onderhandelen is het alleen maar een kwestie van tijd totdat ook die landen op een keurig 

wereldwijd gecoördineerde manier binnen gevallen worden. Want iedere dictator weet dat je 

de vijand nooit op een front moet aanvallen maar altijd op een aantal fronten tegelijkertijd. Dit 

zaait niet alleen veel verwarring maar resulteert ook nog eens in nog meer tijdwinst. Een 

wereldoorlog is dan een feit geworden. Net zoals de vorige twee wereldoorlogen zal ook een  

derde wereldoorlog geen winnaar maar alleen verliezers kennen maar in verhouding veel 

korter duren en tegelijkertijd meer slachtoffers eisen dan alle voorgaande oorlogen samen. We 

kunnen natuurlijk keurige afspraken op papier maken dat we geen bacteriële, chemische en 

nucleaire wapens zullen gebruiken tijdens een oorlog maar dat is natuurlijk een illusie op het 

moment dat de vijand dreigt te winnen of te verliezen. Het maakt dus niet uit wat er gebeurt 

de verliezer zal op het moment dat hij als een rat in de val zit naar alles grijpen om het tij te 

keren. Hij heeft immers toch niets meer te verliezen. Het is om deze rede dat alles in het werk 

gesteld moet worden om dreigend conflict waar dan ook ter wereld in de kiem te smoren. 

 

15.2 WIE KUNNEN EEN DERDE WERELDOORLOG VEROORZAKEN 

 

De enige vier landen (Rijders van de Apocalyps) die vandaag in staat zijn een derde 

wereldoorlog te veroorzaken en/of te voorkomen zijn Amerika, Europa, Rusland en China. 

Alle overige landen zijn alleen maar in staat een lokaal conflict te creëren of in het ergste 

geval een bacteriële, chemische of nucleaire kofferbom in een of meerdere steden van de drie 

grootmachten te plaatsen. Het risico dat het plaatsen van zo'n kofferbom is echter zo groot dat 

op dit moment elke kleine agressor het wel uit zijn hoofd zal laten om dit te doen. Het 

antwoord op een of meerdere kofferbommen is immers de totale vernietiging van de kleine 

agressor. En u kunt wel raden welke landen op deze aarde het eerst van de aardbodem 

weggevaagd zullen worden. Juist ja dat zijn de landen die nu al jarenlang proberen de 

wereldvrede opzettelijk in gevaar te brengen.  Een ECHT excuus is het enige dat nodig is om 
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daadwerkelijk in deze landen in te grijpen. Hier komt nog bij dat naast het huidige assortiment 

aan wapens er door een aantal landen nieuwe peace-keepers ontwikkeld worden in de 

bandbreedte fusie wereld. Deze defensieve bewustzijns verhogers zorgen ervoor dat geen 

enkele agressor meer veilig is waar hij zich dan ook in de wereld bevindt. 

 

Maar natuurlijk denkt elke agressor in de dop dat hij door de Millennium Crisis Pyramide 

toch in staat is zijn snode plannen uit te voeren. Het is daarom van het allergrootste belang dat 

aan  defensie middels bewustzijns verhoging (peace-keepers) de allerhoogste prioriteit 

gegeven wordt. Alle overige Millennium problemen zijn relatief van ondergeschikt belang 

omdat uit bewustzijns verhoging al het andere wel positief zal transformeren. Het wordt dan 

ook de hoogste tijd om het Ministerie van Defensie om te vormen tot een Ministerie van 

Nieuw Bewustzijn.   

 

Het enige probleem dat dan nog overblijft zijn de supermachten zelf. Zoals het er vandaag 

uitziet is Amerika relatief stabiel te noemen maar vertonen Rusland en China de eerste 

scheuren in zowel politiek, economisch als militair opzicht. Het democratiseringproces onder 

Gorbatsjov is immers volledig uit de hand gelopen. Het enige dat tussen de totale 

ineenstorting van Rusland en de terugkeer naar het communisme staat is president Jeltsin. Als 

Jeltsin om wat voor reden dan ook het veld moet ruimen in 1999 dan wordt het oppassen 

geblazen. Dit land verkeert immers al bijna 10 jaar in de meest grote armoede waarbij haar 

bevolking op het punt staat om in een hongersnood ondergedompeld te worden. Dit tekort aan 

voedsel kan alleen maar op korte termijn door West Europa gecompenseerd worden. Hier 

komt nog bij dat bijna alle chemische, bacteriële en nucleaire wapens op Russisch 

grondgebied geconcentreerd zijn en de onafhankelijke ex U.S.S.R. republieken die zich om 

Rusland heen bevinden eigenlijk niets te vertellen hebben wanneer de nood aan de man komt. 

Een beetje communist heeft immers maar een doel en dat is het in ere herstellen van de oude 

U.S.S.R in al haar pracht en glorie. Zodra Rusland in het tijdperk na Jeltsin begint met het 

annexeren van Estland, Letland, Litouwen, Wit Rusland, Oekraïne, Georgië, Azerbeidzjan, 

Armenië, Kazakstan, Oezbekistan en Turkmenistan ofwel de poorten naar het rijke westen en 

olierijke Midden-Oosten dan wordt het tijd om in te grijpen om erger te voorkomen. China zal 

immers in een dergelijke situatie direct reageren door temidden van alle chaos een aantal nog 

betwiste gebieden met Rusland, Japan, Taiwan te annexeren. Het gevolg is een gigantische 

uitbreiding van het conflict. 

 

Maar ook China zelf kampt vandaag met grote problemen. Door de overstromingen van eind 

1998 ging een zeer groot gedeelte van de landbouwgrond verloren en moesten meer dan 230 

miljoen mensen een nieuw onderkomen zien te vinden. Deze gigantische volksverhuizing die 

nu nog binnen China zelf heeft plaatsgevonden zal de volgende keer echter de grens met vele 

buurlanden overschrijden. De kans dat er in China tussen 1999-2003 een nationale 

hongersnood uitbreekt is zeer groot omdat er maar een van de 11 lagen van de Millennium 

Crisis Piramide voor nodig is om nationale paniek onder de bevolking van 1 miljard zielen te 

veroorzaken. Een herhaling van de overstromingen van 1998 is al voldoende. Zeker wanneer 

we hier ook nog eens de aankomende wereldwijde economische depressie en 

electromagnetische (EMP) zonneuitbarsting van de komende drie jaar bij optellen. China is 

absoluut niet in staat om nog eens 230 miljoen mensen te laten verhongeren en binnen de 

eigen grenzen te verhuizen. Het enige dat China in een dergelijk noodgeval kan doen is de 

hulp van haar handelspartners inroepen. Wanneer deze landen niet met de hierboven 

genoemde Millennium Crisis Piramide ellende geconfronteerd zullen worden in de komende 

jaren is het mogelijk om China naast Rusland uit de problemen te helpen. Wanneer de 

handelspartners van Rusland en China echter hun handen vol hebben aan hun eigen interne 
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problemen dan blijft er voor Rusland en China niets anders over dan om het zelf maar te gaan 

halen bij haar buurlanden om de eigen bevolking voor een definitieve ondergang te behoeden. 

 

Alleen West Europa is in staat om Rusland van voldoende land en voedsel te voorzien en 

alleen Europa en Rusland samen  zijn in staat China voldoende land en voedsel te verschaffen 

om een einde te maken aan een hongersnood. India, Pakistan en ander landen in het Midden 

en Verre Oosten zijn geen alternatief voor China omdat deze net als China over meer dan 1 

miljard inwoners beschikken, voedseltekorten hebben en daarbij ook nog eens tot de 

atoommachten van deze wereld behoren. Wij raden daarom alle handelspartners van Rusland 

en China aan om NU al een overeenkomst met Rusland en China te sluiten waarin zij zullen 

instaan voor eventuele voedseltekorten in de komende 10 jaar. Doen we dit niet dan kan 

iedereen wel raden wat er gebeurt. Vanuit Rusland zal er eerst een gigantische 

volksverhuizing richting West Europa op gang komen om hierna opgevolgd te worden door 

een tweede golf van volksverhuizingen uit China en de haar omringende gebieden. 

 

15.3 HOE IS EEN DERDE WERELDOORLOG TE VOORKOMEN 

 

Op dit moment lijkt de kans op een 3
e
 wereldoorlog vrij klein omdat er uitermate goede 

betrekkingen bestaan tussen de westerse landen en de hierboven genoemde republieken en 

grootmachten. Het probleem waar we echter vandaag mee zitten is dat het hierboven 

geschetste scenario niet meer opgaat in een kosmische overgangstijd. De daadwerkelijke 

oorzaak van een derde wereldoorlog zal dus niet meer een uit de hand gelopen lokaal conflict 

of De Millennium Software Bug zijn maar een cyclische kosmische overgang (bandbreedte 

migratie) die zich maar een keer in de 26.000 jaar aan het einde van een mega cyclus op deze 

extreme manier voordoet. Zowel Amerika, Europa, China en Rusland en de daarmee 

geassocieerde landen hebben deze kosmische veranderingen nog niet geheel in hun 

defensieplannen verwerkt. Hier komt nog bij dat anders dan de Millennium Software Bug 

waarvan iedereen het exacte tijdstip kent dus tot de tanden toe voorbereid is dit niet het geval 

is bij een van de kosmische veranderingen. Hoewel we deze kosmische veranderingen al 

diepgaand behandeld hebben in de vorige hoofdstukken toch nog even een opsomming.  

 

1. Grootste zonsverduistering alle tijden (augustus 1999) 

2. Conjunctie der planeten (mei 2000) 

3.  Leonid meteoren (november 1999 – 2003) 

4. De komst van de tweede zon (1998-2008) 

5. Extreme zonneactiviteit (1999-2008) 

6. Verschuiving van de elektromagnetische polen (1998-2008) 

7. Interdimensionale bandbreedte overlapping (2001-2002)  

 

De hierboven genoemde zeven kosmologische veranderingen zullen de daadwerkelijke 

oorzaak of oplossing van een wereldwijd conflict zijn. In de overgangstijd ofwel massale 

bandbreedte migratietijd tussen lente en zomer in de 26.000 jaar cyclus wordt onze aarde en 

alles wat daarop leeft genoodzaakt om een hogere frequentie aan te nemen om te overleven. 

Alle hierboven genoemde kosmologische veranderingen doen immers niets anders dan het 

verhogen van het aantal trillingen per seconde  in ons zonnestelsel. Iedereen die het boek De 

Nieuwe Gezondheidsleer en eerste hoofdstukken van dit boek heeft gelezen weet exact wat dit 

voor gevolgen heeft op zowel onze aarde als de mensheid. Kort samengevat wordt de 

frequentie van onze aarde verhoogt van 8 naar 16 Hertz en zal ook het fysieke lichaam van 

een gezond mens globaal verdubbelen van 10.000.000 naar 20.000.000 Hertz. Wij hoeven u 
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niet uit te leggen wat er gebeurt op het kookpunt van water naar stoom. Op het korte moment 

van overgang treedt een gigantische turbulentie op die pas weer tot rust zal komen als de 

volgende bandbreedte c.q. vorm is bereikt. Voor de aarde zal dit zich uiten in tijdelijke 

aardbevingen, vulkaan erupties, vloedgolven, tornado's, overstromingen etc. allemaal zaken 

waarvan de eerste tekenen zich al in de afgelopen jaren in steeds heftiger mate hebben 

aangediend.  

 

Voor de mens zullen we een gigantische gedragsveranderingen zien in de vorm van een 

toenemende irritatie, agressie, stress en depressie. Dit komt vooral omdat de huidige materiele 

mensheid  zodanig verdicht is (99,9%) dat een verhoging van de frequentie hetzelfde effect 

heeft als het openen van een deur met een breekijzer in plaats van een sleutel. De overgang 

van water naar stoom is al een zware maar wanneer jezelf verhard ofwel verdicht bent tot ijs 

dan moet je dus in dezelfde korte tijd twee overgangen doorleven. Hiertoe zullen vele mensen 

niet in staat zijn omdat het teveel inspanning van hun lichaam en ziel vergt. Het gevolg zal 

een onbewust verzet zijn tegen een verandering waartegen geen mens op deze wereld ook 

maar wat kan doen. Het resultaat zal een drastische verhoging van alle bekende 

welvaartsziekten zijn terwijl door de bandbreedte migratie een aantal andere ziekten als 

sneeuw voor de zon zullen verdwijnen. Verzet is dus zinloos. Het enige dat help is door u aan 

te passen aan de nieuwe tijd ofwel hogere frequentie c.q. bandbreedte realiteit hetgeen zoveel 

wil zeggen dat uw besef zich van een uiterlijke naar een innerlijke realiteit verschuift. In 

praktische zin kan dit gerealiseerd worden door de TIPS in kersthoofdstuk 11 en aankomende 

Paasnummer op te volgen.  

 

Wanneer de mensheid niet tijdig over deze kennis zal beschikken zullen zij de toenemende 

irritatie, agressiviteit en vijandigheid toeschrijven aan de overbekende gemeenschappelijke 

vijand en niet aan het feit dat hun lichaam door al haar verdichtingen niet meer in staat is 

normaal te functioneren en oordelen. Hier komt nog bij dat deze elektromagnetische golven 

niet geleidelijk op ons afkomen maar met horten en stoten. Zoals u weet is een zonneexplosie 

al in staat door haar Electro Magnetic Pulse (EMP) om alle op microprocessor gebaseerde 

apparatuur volledig lam te leggen maar zeg maar letterlijk door te branden. Wanneer dus in 

een tijd van steeds toenemende onbewuste agressie ook nog eens ons defensieapparaat van het 

ene op het andere moment in elkaar stort dan is De BEER los. Het mag dan ook duidelijk zijn 

dat zoals wij al in 1998 schreven dat de kosmologische veranderingen duizend maal 

gevaarlijker zijn dan welke economische crisis en Millennium Software Bug dan ook. 

 

Wanneer de mensheid bewust wordt van het feit dat zijn gedrag en gezondheid veranderen 

door de kosmische veranderingen in de komende 10 jaar en dat hier daadwerkelijk wat tegen 

te doen valt dan zal het niet zo'n vaart lopen met een derde wereldoorlog of Apocalyps. 

Wanneer we immers weer gewoon normaal tegen elkaar gaan doen is iedere kosmische 

verandering niet meer dan een hik op levensweg van ieder mens en niet het einde van het 

fysieke bestaan op deze aarde.  

 

15.4 DE HAAT VAN DE TWEEDE WERELDOORLOG GENERATIE ALS VLAM IN 

DE PAN 

 

Naast de creatie van een gemeenschappelijke vijand is er ook emotie in de vorm van 

diepgewortelde haat – onverwerkt verleden - nodig om een conflict in alle hevigheid te laten 

uitbarsten. Deze haat is bijna 55 jaar na de Tweede Wereldoorlog nog steeds aanwezig in hen 

die deze afschuwelijke oorlog hebben meegemaakt en nu zonder uitzondering alle 
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machtsposities in de wereld bekleden. Bij deze mensen die vandaag tussen 55-75 jaar oud zijn 

leeft het besef nog dagelijks dat zij en hun familie als materiele mensen alle uiterlijke zaken 

tijdens de Tweede Wereldoorlog hebben verloren. Dat deze gevoelens nog zeer actueel zijn 

mag wel blijken wanneer de woorden krijgsgevangen kampen, ereschulden en 

jodenvervolging weer eens uit de kast gehaald worden. Vele Joden, Europeanen, Chinezen en 

andere mensen die onder de bezetting van de Duitsers, Oostenrijkers, Roemenen, Japanners, 

Italianen en hun bondgenoten hebben geleden kunnen zich nog al dan niet terecht zeer druk 

maken over dit soort zaken. In dit kruitvat van emoties hoeft maar iets van De Millennium 

Crisis Piramide plaats te vinden om de vonk te doen overslaan. Pas wanneer deze generatie 

rond 2010 het veld heeft geruimd voor de naoorlogse generatie zal de rust weer terugkeren. 

Het mag dan ook duidelijk zijn dat het tot minstens 2010 oppassen geblazen is.  Een aantal 

van de verdedigers van de Tweede Wereldoorlog zullen de aanvallers van de Derde 

Wereldoorlog zijn.   

 

15.5 MILITAIRE SCENARIO’S VAN EEN DERDE WERELDOORLOG 

 

Hieronder schetsen wij u een aantal logische fasen die ten grondslag kunnen liggen aan het 

ontstaan van een 3e wereldoorlog. Deze scenario’s zijn gedeeltelijk gebaseerd op de aanvals- 

en verdedigingsplannen van de drie grootmachten Amerika/NAVO, Rusland/Warschau Pact 

en China van tijdens de Koude Oorlog in de 50er en 60 er jaren: 

 

Fase 1: Kosmologische en door de mens opgewekte electromagnetische migraties 

             met als gevolg gedragsveranderingen, agressie, aardbevingen, 

             vulkaanuitbarstingen, orkanen, vloedgolven en overstromingen  

Fase 2: Begin van een wereldwijde economische depressie  

Fase 3: De Millennium Software Bug  

Fase 4: Wereldwijde hongersnood  

Fase 5: Militaire conflicten in het Midden Oosten inzake Israël, Irak en Olie  

Fase 6: Escalatie militaire conflicten tussen Rusland, China en hun buurlanden  

Fase 7: De 3
e
 wereldoorlog  

Fase 8: Peace-keepers stoppen aanvallen op West Europa en Amerika 

Fase 9: Laatste nucleaire pogingen van de aanvallers om de oorlog te winnen 

Fase10:De aarde bereikt haar kookpunt en kosmisch ingrijpen maakt een eind aan alle 

             schermutselingen  

 

FASE 1: KOSMOLOGISCHE EN DOOR DE MENS OPGEWEKTE  

              ELECTROMAGNETISCHE MIGRATIES MET ALS GEVOLG 

              GEDRAGSVERANDERINGEN, AGRESSIE, AARDBEVINGEN, 

              VULKAANUITBARSTINGEN, ORKANEN, VLOEDGOLVEN EN 

              OVERSTROMINGEN 

 

Aangezien deze materie zeer uitgebreid is behandeld in het boek De Nieuwe Gezondheidsleer 

en de eerste hoofdstukken van dit boek verwijzen wij u naar deze gedetailleerde informatie als 

naslagwerk.  De enige actuele voorstelling die wij voor de komende tijd kunnen doen is dat na 

Midden Amerika en Colombia nu de U.S.A aan de beurt is voor een flinke portie 

(natuur)geweld. 

 

FASE2: BEGIN VAN EEN WERELDWIJDE ECONOMISCHE RECESSIE 
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Aangezien ook deze materie zeer uitgebreid is behandeld in het Millennium Rapport en de  

eerste hoofdstukken van dit boek verwijzen wij u naar deze gedetailleerde informatie als 

naslagwerk. De economieën van het Westen bevinden zich in de Supernova fase en staan op 

het punt rond de millennium wisseling onderuit te gaan.   

 

FASE 3: DE MILLENNIUM SOFTWARE BUG 

 

Aangezien ook deze materie zeer uitgebreid is behandeld in het Millennium Rapport en de de 

eerste hoofdstukken van dit boek verwijzen wij u naar deze gedetailleerde informatie als 

naslagwerk. Toch zouden wij voor alle duidelijkheid nog een drietal punten extra willen 

onderstrepen: 

 

1. Hoewel er in 1997 en 1998 met veel tam tam werd aangekondigd dat de final test van 

alle mission critical systemen in januari 1999 zou worden uitgevoerd is geen enkele 

bedrijf ter wereld tot deze eindtest overgegaan.  

2. Op 1 april 1999 vindt in Canada en New York State de overgang naar het fiscale jaar 

2000 plaats. Hoewel de eventuele problemen bij deze roll-over relatief eenvoudig te 

verdonkermanen zijn is dit niet het geval bij de cijfers die de daaropvolgende maanden 

inzake de belasting inkomsten (IRS) gepubliceerd moeten worden. Iedere substantiële 

terugval in belastinginkomsten is een zeer duidelijk teken dat de overgang niet 

vlekkeloos is verlopen. 

3. Op 22 augustus 1999 wordt het Global Posistioning System al met de Millennium 

Software Bug geconfronteerd. Wanneer dit systeem waarvan een groot gedeelte van 

onze hele telecommunicatie infrastructuur (telefoon, fax, GSM, satellieten, Internet 

etc.) afhangt geheel of gedeeltelijk onderuit gaat is de kans 100% dat dit dat dit op 1 

januari 2000 in nog ergere mate zal gebeuren. Het advies dat wij op dit moment aan 

alle telecommunicatie bedrijven geven is om voor alle draadloze verbindingen een 

vaste kabelverbinding in reserve te houden waarop men kan overswitchen. In Amerika 

is dit proces al bij een aantal telecom bedrijven gestart. Een Millennium Test die door 

uzelf eenvoudig uit te voeren is bestaat uit het voor een week uitschakelen van de 

hoofdschakelaars van gas, water en licht in uw woning en/of bedrijf. 

 

Het enige dat we met de hierboven genoemde vier punten willen zeggen is dat u niet tot 1 

januari 2000 hoeft te wachten om zeker te weten of de Millennium Software Bug een 

daadwerkelijk probleem voor onze samenleving zal opleveren. De datum 22 augustus is voor 

ons een zeer belangrijke finale test datum. Gaat dit goed dan kunnen we 1 januari 2000 met 

een gerust hart tegemoet zien.  

 

FASE 4: WERELDWIJDE HONGERSNOOD 

 

Aangezien ook deze materie zeer uitgebreid is behandeld in de vorige hoofdstukken verwijzen 

wij u naar deze gedetailleerde informatie als naslagwerk.  

 

LET OP!  

 

Alle hierboven genoemde ellende van de eerste 4 fasen wordt door de mens zelf veroorzaakt 

en/of verergerd. Zonder ontbossing, mijnbouw, kanalisatie, woeker, winstbejag etc. ofwel een 

constante vloed van de 7 lichamelijke en 27 geestelijke stress veroorzakende factoren voor de 

aarde en alles wat daarop leeft is het onmogelijk dat een natuurlijke overgang van de lente 

naar de zomer zulke heftige reacties kan veroorzaken. Al meer dan driehonderd jaar 
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waarschuwt ons geweten – we hebben het allemaal geweten maar vallen steeds weer in 

herhaling - ons al voor de gevolgen van deze excessen. Maar ook voor deze waarschuwingen 

zijn wij blind geworden. Zelfs wanneer de waarschuwingen elkaar in moordend tempo aan het 

opvolgen zijn zoals in 1998 heeft plaatsgevonden schijnen wij dit als de gewoonste zaak van 

de wereld te beschouwen. Natuurlijk tot het moment dat je er zelf mee geconfronteerd wordt. 

Beseft u goed dat al meer dan de helft van de wereldbevolking direct of indirect 

geconfronteerd wordt met de hierboven genoemde 4 fasen. Heeft onze Westerse hoogmoed en 

de hieruit resulterende jacht naar geld, macht en ego ons collectief verblind of zijn we 

opzettelijk bezig de hele Toren van Babel in elkaar te laten storten. Het enige dat ons hoger- 

en eenheids bewustzijn overblijft om onze maatschappij te behoeden voor een tijdelijke 

instorting is om hetgeen wij zelf over onze aarde en naasten hebben afgeroepen om te draaien 

dus herstellen. Door onze woorden, daden en gedachten om te draaien lossen we zowel ons 

onverwerkte verleden als EGO stapje voor stapje op in de komende jaren en bereiken wij als 

snel een collectief evenwicht waar geen agressie of wat dan ook voor geweld meer mogelijk 

is.  

 

Wanneer we echter niet naar de bovengenoemde laatste waarschuwingen luisteren gaan we 

een tijd tegemoet waar welhaast niemand – en zeker geen mensen die aan geheugenverlies 

lijden - een voorstelling van kan maken. Laten we echter hopen dat er voldoende mensen in 

de komende jaren hun gedrag zullen omdraaien ofwel van een uiterlijk naar een innerlijk 

bewustzijn zullen veranderen.  Het jaar 2001 zal het laatste grote jaar zijn van de 

voorwaarschuwingen.  Besef echter mensen dat er al duizenden 3
e
 wereldoorlogen in de 

geschiedenis van de mensheid hebben plaatsgevonden. Wordt het dan ook geen tijd dat we het 

dit keer niet beter doen. De keus blijft echter wederom aan U en U alleen. Verander de wereld 

begin bij uzelf.  

 

Fase 5: MILITAIRE CONFLICTEN IN HET MIDDEN OOSTEN INZAKE ISRAËL, IRAK, 

IRAN EN OLIE EN WATER 

 

Ook de tweede aanval op Irak heeft Saddam Hoessein niet op de knieën gebracht. Het 

resultaat en de gevolgen van deze tweede aanval kan als volgt samengevat worden. Het 

militaire apparaat van Irak heeft wederom grote schade opgelopen maar onvoldoende om voor 

de regio niet meer gevaarlijk te zijn. Saddam Hoessein heeft besloten UNSCOM de toegang 

tot zijn land te weigeren. Aangezien Amerika en Engeland zonder toestemming van de 

Veiligheidsraad gemeenschappelijk hebben besloten om deze tweede aanval op te zetten en 

uit te voeren zullen beide landen het eerste doel worden van wat voor (nucleaire) vergelding 

in de wereld dan ook. Hoewel het er overal ter wereld heftig aan toe zal gaan in de komende 

jaren zullen Amerika, Engeland en hun aanvallers het meest te verduren krijgen. Het enige 

doel van Saddam Hoessein voor de komende 12-24 maanden zal het wederopbouwen van zijn 

militaire apparaat zijn en direct of indirect terug te slaan.  

 

Wanneer De Millennium Software Bug en/of een Electronic Magnetic Pulse (EMP)  het 

militaire apparaat van de NAVO permanent of tijdelijk zal platleggen wordt eerst Israël in 

samenwerking met een aantal buurlanden aangevallen. Israël zal zich echter tot het uiterste 

verdedigen en genoodzaakt zijn haar atoomwapens in de regio te gebruiken. Hierdoor zullen 

de door de olie en gaswinning ondermijnde Arabische, Iranese en Grieks-Turkse platen in 

beweging komen waarna door onderaardse schokgolven ook alle breuklijnen en de zich 

daarop bevindende vulkanen in het Middellandse Zeegebied in opstand komen. Vooral de 

zwavelhoudende Jordaan breuklijn kan voor gigantische gifwolken en explosies zorgen in de 

regio die op hun beurt de hydraten  lagen in de Middellandse Zee en de olie en gasvelden in 
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het Midden Oosten tot ontbranding brengen. Hydraten zijn watermoleculen met een 

gasmolecuul (methaan) als kern die spontaan tot ontbranding komen zodra de omliggende 

omgeving een paar graden (+/- 4) in temperatuur stijgt. Aangezien het op iedere zeebodem 

(o.a. Middenlandse Zee) en onder de permafrost stikt van de hydraten zijn deze zaken in 

samenwerking met het vrijgekomen zwavel, olie, gas en kooldioxide in staat een gigantische 

kettingreactie te veroorzaken die qua geweld vele malen erger zal zijn dan een eventuele 

atoomexplosie. Behalve het explosiegevaar zullen de hieruit resulterende gifwolken de rest 

doen. Wij willen Israël en de Arabische wereld dan ook zeer nadrukkelijk waarschuwen voor 

de kettingreacties die atoomwapens kunnen veroorzaken in het hele Midden Oosten. 

 

Wist u trouwens dat bij de vorige overgang Sodom en Gomorra en nog zeven andere stadjes 

door de bewegingen van deze Jordaan breuklijn in de aarde zijn verdwenen om vervolgens 

door het Jordaan water opgevuld te worden tot de huidige Dode Zee.  Hoewel dit natuurlijk 

een leuke tip voor de archeologen van deze tijd is raden wij hen echter aan de komende jaren 

niet met hun onderzoekingen in de Dode Zee te beginnen. Wanneer de aarde weer tot rust 

komt zal de Middellandse Zee zich uitstrekken van Spanje tot de Indische Oceaan. Hetgeen 

zoveel wil zeggen dat de Afrikaanse plaat weer net zoals 135-65 miljoen jaar geleden (Krijt 

en Tertiair) weer los zal komen te liggen van de Euraziatische plaat. Tevens bestaat er de kans 

dat India dat als enige land in de regio onderdeel uitmaakt van de Indische Australische plaat 

loskomt van de Euraziatische, Iranese en Arabische plaat. De kans hierop is echter zeer klein 

omdat de Afrikaanse plaat in staat is het evenwicht na veel turbulentie te herstellen.   

 

FASE 6: MILITAIRE CONFLICTEN TUSSEN RUSLAND, CHINA EN HUN 

BUURLANDEN 

 

Nadat de conflicten in het Midden Oosten in volle hevigheid zijn losgebarsten zullen zowel 

Amerika, Europa, Rusland en China proberen hun oliebelangen of wat daar nog van over is in 

veiligheid te stellen. Aangezien Rusland historisch gezien de beste kaarten in handen heeft 

door haar al oeroude connecties met diverse olieproducerende landen zoals Irak etc. en de 

afstand tussen de oude U.S.S.R en de olieproducerende landen t.o.v. haar collega’s relatief 

gering is zal zij als winnaar uit de bus komen. De corridor tussen Rusland en de Arabische 

wereld zal wederom door Rusland volledig geannexeerd worden. Azerbeidjaan, Armenië en 

Georgië zullen door moedertje Rusland volledig onder de voet gelopen worden en onder het 

mom van de al oude “Anschluss” weer tot de grote U.S.S.R gaan behoren. Ja de historie 

herhaald zich voor de zoveelste maal en wie was ook alweer de man die zij “Dat je de 

toekomst alleen kan voorspellen door het verleden te kennen”.  

 

Voordat de aanval op West Europa geopend wordt en de 3
e
 wereldoorlog in alle hevigheid 

kan uitbarsten zal Rusland met haar bondgenoten eerst nog een aantal buurlanden annexeren 

die vroeger onderdeel van de U.S.S.R zijn geweest. De Oekraïne, Wit Rusland, Litouwen, 

Letland en Estland alsmede Kazakstan, Oezbekistan, Turkmenistan, Kirgizië, Tadzjikistan 

zullen voor Rusland de rijke graanschuren van het westen en oosten weer volledig open 

zetten. Deze invallen zullen zowel Amerika, Europa als China tot volledige razernij brengen 

omdat de Russen West Europa en China wel weer heel dicht aan het naderen zijn en China 

haar kans ontnomen wordt om haar eigen hongersnood in haar directe buurlanden zoals 

Kazakstan op te lossen. In deze situatie is er nog maar een klein incident nodig om de 

regionale conflicten te laten ontbranden in een 3
e
 wereldoorlog. 

 

In alle tumult zal China besluiten een aantal betwiste gebieden met Japan te annexeren en 

geheel Taiwan weer terug te brengen onder Chinees bestuur. Om een nog grotere zekerheid te 
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krijgen dat zij Taiwan, Japan etc. zonder al teveel problemen kunnen innemen zullen de 

Chinezen besluiten vooraf een aantal Arabische landen indirect te steunen in de heilige oorlog 

tegen het westen. Naast de ellende rond Israel krijgen de gealliieerden dan ook nog eens te 

maken met een tweede front waarbij de Arabieren de Middenlandse Zee zullen oversteken 

richting Spanje, Frankrijk, Italie, Griekenland en Joegoslavie. Dat China en niet de Arabieren 

de kwade genius in het hele spel om de wereldmacht is zal pas veel later in onze 

geschiedenisboeken duidelijk worden. China gebruikt de de blinde haat van de Arabische 

landen jegens het westen immers alleen maar om de westerse landen zoveel mogelijk militair 

en energiematig uit te putten voordat zij zelf begint met het uitvoeren van haar eigenlijke 

plan.  

 

FASE7: DE DERDE WERELDOORLOG 

 

Waarschijnlijk zal de 3
e
 wereldoorlog ontbranden op het moment dat Rusland zal proberen 

Finland, Polen, Hongarije of Roemenie binnen te vallen. Deze aanval zal echter pas 

plaatsvinden wanneer de Arabieren met indirecte hulp van China, Rusland en 13 de colonnes 

(allochtonen) grote gaten in de gealliieerde verdediging hebben geslagen in Spanje, Frankrijk, 

Italie, Griekenland en Joegoslavie. Joegoslavie zal hoe raar het ook mag klinken de meest 

sterke bondgenoot van het westen zijn gedurende de gevechten die op de Balkan zullen 

plaatsvinden. Rusland zal haar aanval op het Westen op drie fronten openen. Namelijk de 

noordflank via Scandinavië, de zuidflank via Slowakije en Hongarije en pas hierna een 

frontale aanval in het hart via Polen en Duitsland. 

 

Het moment van de aanval zal plaatsvinden wanneer het zeker is dat de westerse 

mogendheden niet meer in staat zijn de troepenbewegingen in het oosten via satellieten en 

AWACS te kunnen volgen. Dit kan alleen maar het geval zijn wanneer de Millennium 

Software Bug maar meer waarschijnlijk een gigantische zonneuitbarsting of Russische EMP 

bom alle elektronica voor onbepaalde tijd heeft platgelegd. Aangezien de Russen ongeveer 3-

6 maanden nodig hebben om al hun troepen na het uitvallen van de surveillance elektronica 

aan de grens met het westen ongezien te verzamelen en het westen minimaal 6-12 maanden 

nodig heeft om de elektronica te repareren en/of te vervangen kan alleen een kosmisch en/of 

EMP bom tussen november en februari ervoor zorgen dat men voor juni paraat is. De 3-6 

maanden na de ineenstorting van de westerse elektronica zijn dan ook de meest gevaarlijke 

maanden van het volgende Millennium. Zonder het uitvallen van deze elektronica zal Rusland 

het nooit in haar hoofd halen het westen (per ongeluk) binnen te vallen omdat de kans om 

wederzijdse nucleaire vernietiging dan nagenoeg 100% is. 

 

Wij noemen hierbij specifiek het woord PER ONGELUK omdat het niet de eerste keer zal 

zijn dat de Russen door het slecht functioneren van hun volledig verouderde 

waarschuwingssysteem bijna de eerste kernkoppen hadden gelanceerd. Nee de laatste keer 

was niet tijdens de Koude Oorlog of Cuba crisis maar op 25 januari 1995 toen een Noorse 

weerrakket per ongeluk het luchtruim van Rusland binnen kwam vliegen. Besef goed dat de 

Russische protocollen voor een aanval nog steeds hetzelfde zijn als die tijdens de Koude 

oorlog. Dit protocol luidt dat de atoomwapens gelanceerd moeten worden als de vijandelijke 

nog in de lucht zijn. Met 20.000 lange- en 5000 middenlange afstands raketten kan dit 

behoorlijk wat problemen vooroorzaken bij de ontvangers van deze vergeldings acties. Het is 

niet voor niets dat president Clinton eind januari 1999, 13 miljard dollar extra uit heeft 

getrokken om het “Star Wars” defensieprogramma van voormalig president Ronald Reagan 

weer uit de kast te halen. Dit voorstel wordt trouwens gesteund door de Europese (NAVO) 

Ministers van Defensie die ook hun landen in de 21
e
 eeuw willen beschermen tegen 
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raketaanvallen van terroristische groeperingen of vijandige staten. Clinton heeft  tevens aan 

Rusland verzocht de “Anti-Balistic Missle Treaty” (ABM) uit het Salt I verdrag van 1972 

open te breken. Dit verdrag verbiedt de ontwikkeling van anti-ballistische wapen systemen.  

In reactie hierop riep ex-veiligheidschef en presidentskandidaat Aleksandr Lebed op het Salt 

II verdrag dat een vermindering beoogt van de strategische kernwapens niet meer te 

ondertekenen. Wij zullen nog meer van Lebed en KGB collega’s horen de komende jaren.    

 

Het mag u nu duidelijk zijn dat onze oproep in 1996 om de hoogste prioriteit aan het 

bewustzijns defensie apparaat te geven niet uit de lucht gegrepen was. Peace-keepers anders 

dan microelectronica zijn in het geheel niet gevoelig voor wat voor EMP dan ook. Peace-

keepers verhogen het bewustzijn van de aarde en alles wat daarop leeft. Wanneer wapens door 

Peace-Keepers vervangen worden komt er geen 3
e
 wereldoorlog. Mochten we niet tot deze 

vervanging overgaan dan zal met het uitvallen van het licht de verouderde mechanische 

Arabische, Chineese en Russische tanks binnen een paar maanden de grens over rollen. 

Scandinavië zal nagenoeg geen weerstand bieden omdat ze eenvoudigweg niet over een 

militair apparaat met enige praktische ervaring beschikken. Ook verzoeken om de neutraliteit 

van deze landen te respecteren zullen geen gehoor vinden. Scandinavië zal binnen 12-24 uur 

tot aan de grens met Duitsland volledig onder de voet zijn gelopen. Tegelijkertijd rukken de 

Russische troepen via Wenen langs de Alpen naar Frankrijk en Italië op. Zwitserland zal net 

zoals Zweden dit keer niet gespaard blijven. Ook deze reis zal niet meer dan 12-24 uur duren 

omdat onze snelwegen het de aanvaller wel heel gemakkelijk zullen maken. Zodra de twee 

flanken zijn gezekerd volgt de aanval in het hart via Warschau en Berlijn. Een aanval die de 

ommekeer van de derde wereldoorlog zal inluiden omdat Polen zich tijdelijk aansluit bij de 

Arabische/Chineese alliantie. Polen zal er immers alles aan doen om een herhaling van de 

tweede wereldoorlog te voorkomen. Een oorlog waarbij de Duitsers en Russen een niet 

aanvals vedrag met elkaar tekende om hierna Polen onder elkaar te verdelen. Tijdens de 3
e
 

wereldoorlog zullen het de Polen zijn die een (tijdelijk) niet aanvalsverdrag met de Arabieren 

en Chinezen zullen sluiten.  

 

Naast de geallieerden zien nu ook de Russen zich opeens omsingelt. Het niet aanvals verdrag 

dat de Russen met de Arabieren en Chinezen hadden gesloten voordat zij wederom Oost 

Europa binnenvielen wordt om zeep geholpen door de Anschluss van de Arabische landen en 

China met Polen. China ziet haar kans schoon en valt Rusland in het Oosten en Zuiden 

binnen. Hierdoor ziet Rusland haar kansen keren omdat nu de gehele wereld tegen Rusland 

vecht. Na op alle fronten diep in Rusland te zijn teruggedrongen staat een man in het westen 

op die het Chinese plan in al haar facetten doorziet. Deze man zal ervoor zorgen dat het 

onmogelijke mogelijk wordt gemaakt. In een dag sluiten Amerika, West Europa en Rusland 

een wereldwijd bondgenootschap en worden eerst de Arabieren - die kort daarvoor ook nog 

eens door de Chinezen verraden worden- en daarna de Chinezen in een serie veldslagen 

nagenoeg van de wereld verdreven.   

 

Wanneer er nog mensen zijn die de illusie hebben dat de NAVO een aanval op drie fronten 

(Israel, Zuid Europa en Oost Europa) wel even kan pareren de volgende cijfers. De 

voormalige U.S.S.R beschikt over ongeveer 300 divisies tegen 30 in het westen. Wanneer we 

ook nog eens bedenken dat de meeste Russische infanterie nog steeds mechanisch en niet 

geautomatiseerd is –dus ook werkt als de computers uitvallen- dan heeft de NAVO dus totaal 

niets in te brengen tijdens een verassings aanval ofwel “Super Blitzkrieg”. Tellen we hierbij 

de godsdienstwaanzin van miljoenen Arabieren op die allemaal denken dat ze bij een heilige 

oorlog na hun dood in de hemel komen en waarvan er al miljoenen als gastarbeiders in 

Spanje, Frankrijk, Italie, Duitsland etc. verblijven dan is er nog maar heel weinig nodig om 
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het geheel volledig uit de hand te laten lopen. Wanneer de Chinezen dan ook hun ware gezicht 

laten zien nadat de Arabieren en Russen het vieze werk opgekapt hebben dan zijn er 

honderden miljoenen manschappen beschikbaar om als een sprinkhanenplaag de wereld te 

gaan koloniseren en bevolken.  

 

Maar zoals bij iedere herhaling zullen ook dit keer een groot aantal zaken anders lopen dan 

dat de aanvallers geplanned hadden.   

 

FASE8: PEACE-KEEPERS STOPPEN AANVALLEN OP EUROPA EN AMERIKA 

 

In de tweede fase zal een grote bewustzijns verandering plaatsvinden die de Arabische en 

Russische aanvallers de pas naar huis zal doen afsnijden. Van Lyon tot Bordeaux, van Riga 

tot Odessa en zo nodig van Szczecin tot Linz zullen drie peace-keeper stralen over de 

landkaart van Europa getrokken worden waar gedurende  een jaar geen laagfrequent leven 

meer mogelijk zal zijn. Hiermee is de bevoorrading van zowel de Arabische als Chineese 

legers met het achterland afgesloten en de terugtocht onmogelijk gemaakt. Beide legers zijn 

op dat moment immers volledig ingesloten door een hoger bewustzijn, rivieren, Alpen en 

zeeën. Binnen vier weken zullen de Arabieren en Chinezen opgaan in dit hogere bewustzijn 

dus zich plotseling aansluiten bij het westen of in een aantal veldslagen rond Lyon, Bordeaux, 

Ulm, Wurzburg en Keulen volledig in de pan gehakt worden door niet alleen het westerse 

militaire apparaat maar vooral door de woedende burgerij die het recht in eigen hand heeft 

genomen. Geen enkele aanvaller kan West Europa in de daarop volgende vier maanden nog 

onderbewust verlaten. 

 

FASE9: LAATSTE NUCLAIRE POGINGEN VAN DE AANVALLERS OM DE OORLOG 

TE WINNEN 

 

Nadat de Russen zich bij het Westen hebben aangesloten en de Arabieren en Chinezen 

merken dat de strijd verloren is zullen zij voor het eerst massaal naar nucleaire wapens 

grijpen. Het is immers zinloos om een gebied dat je wilt veroveren eerst voor zeer lange tijd 

radioactief te besmetten. Deze wapens zullen als vergelding vooral gericht zijn op de grote 

steden in Amerika, Europa, Arabie, Rusland en China. Londen, Parijs, Berlijn, Rome, 

Belgrado, New York, Washington, San Francisco, Los Angeles, Moskou, Leningrad, 

Stalingrad, Peking, Shanghai. Hongkong, Tokyo etc,. zullen tot de potentiële doelen behoren. 

Vooral een atoombom op Londen zal in Europa de ergste schade kunnen veroorzaken omdat 

deze het Noordzee plat dat door de kosmische veranderingen en olie en gas exploratie al 

steeds onstabieler is geworden zal doen instorten. Het gevolg zal een immense vloedgolf zijn 

die over Engeland, Frankrijk, België, Nederland, Duitsland, Denemarken, Zweden en 

Noorwegen zal heen rollen. Aangezien tijdens de inval een groot aantal mensen naar het 

westen is gevlucht zal deze vloedgolf hen alsnog als een dief in de nacht in de rug verrassen. 

Door deze ineenstorting en overstromingen zullen een aantal stukken land permanent onder 

de waterspiegel verdwijnen en een aantal kerncentrales aan de kust zoals Petten in grote 

problemen geraken.  

 

Maar ook de kernkoppen op New York, Los Angeles, San Francisco, Peking, Shanghai, 

Tokyo zullen grote delen van Amerika, China en Japan in de golven doen verdwijnen. Tevens 

zullen Noord- en Zuid Amerika door de zee van elkaar gescheiden worden waardoor landen 

als Guatemala, El Salvador, Honduras, Belize, Nicaragua, Costa Rica, Panama en delen van 

Colombia van de aardbodem zullen verdwijnen. De oorkaan Mitch en de aardbeving in 
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Colombia zijn waarschuwingen aan de mensen aldaar om deze landen te verlaten of van 

bewustzijn te veranderen.  

 

Dit in de golven verdwijnen van grote landstreken zal niet alleen vanuit zee gebeuren maar 

kan tevens midden op het land plaatsvinden. De aardkorst drijft namelijk niet alleen op zeer 

grote kamers van lava maar ook op gigantische water reservoirs die zich net onder de 

aardkorst in de buitenmantel bevinden. Deze onderaardse watermassa’s zijn groter dan al het 

water dat in onze oceanen aanwezig is. Wanneer deze reservoirs lek geprikt worden door 

onderaardse kernexplosies is het mogelijk dat hele landen vele meters onder het 

aardoppervlakte zinken en door dit onderaardse water en/of rivieren opgevuld worden. Een 

voorbeeld hiervan is de Kaspische Zee. Deze zee bestond 4000 jaar voor Christus niet en 

maakte deel uit van het Hanoch koninkrijk. Toen deze mensen in al hun grootheidswaanzin 

begonnen met het via mijngangen plaatsen van bommen onder hun buurlanden bliezen zij niet 

alleen hun tegenstanders op maar ook hun eigen land ter grootte van half Europa. Hiermee 

verdween niet alleen hun eigen hoofdstad in de golven maar tevens honderden steden in de 

regio.  

 

Wanneer we dit keer op tijd de Peace-Keepers zullen inzetten zal geen enkele kernraket 

afgevuurd kunnen worden waardoor het ergste aan de mensheid bespaard zal blijven. Het zijn 

immers niet de kerexplosies maar de gevolgen die deze explosies op alle tektonische platen en 

breuklijnen over de hele wereld zullen hebben welke de grootste schade kunnen veroorzaken. 

Het effect van een breuk in de aardkorst is alsof je een ballon met een naald doorprikt. De 

boel knalt gewoon geheel of gedeeltelijk uit elkaar. Ook dit fenomeen heeft voor de komst 

van Adam op aarde al eens plaatsgevonden in ons zonnestelsel tussen Mars en Jupiter.  Deze 

overgangsplaneet genaamd Terminus droeg voor de komst op aarde het zielenleven van de 

mens in een relatief grotere vorm. Deze planeet die ongeveer even groot als Jupiter was 

verschilde met deze planeet door haar grotere landmassa’s, draai as en dikkere atmosfeer die 

zoals we al in vorige hoofdstukken hebben kunnen lezen door haar brandglas werking fysiek 

menselijk leven kon dragen ondanks het feit dat zij verder van de zon afstond dan de aarde. 

Tijdens de ontploffing van deze planeet sloegen de brokstukken op bijna alle planeten 

inclusief de zon in of werden door de aantrekkingskracht opgenomen in de ringen en nevels 

rond deze planeten. Ook de vier manen van Terminus werden gevangen door de 

aantrekkingskracht van de planeten Mars, Jupiter en Saturnus. Dit is te zien aan de grote 

verschillen die zich tussen de meeste manen van deze planeten voordoen. Het raadsel van de 

niet passende manen is hiermee dan ook opgelost. De meeste recente kraters op aarde en de 

andere planeten in ons zonnestelsel zijn dan ook van Terminus afkomstig en niet zoals zovele 

mensen nog steeds onterecht denken van verdwaalde kometen.  En zoals de mensheid zich 

opblies in Terminus zo hebben zij dit ook gedeeltelijk gedaan in Shamballa, Yu, Lemuria, 

Atlantis-Hanoch, Sodom en Gomorra, Babylon etc. Het lijkt wel of we er geen genoeg van 

krijgen om in herhaling te vallen.   

 

FASE 10: DE AARDE BEREIKT HAAR KOOKPUNT EN KOSMISCH INGRIJPEN 

MAAKT EEN EIND AAN ALLE SCHERMUTSELINGEN  

 

Wanneer de mens zelf in de voorgaande 9 fasen niet heeft ingegrepen zal in de laatste fase 

waar de aarde zelf van een 8Hz naar 16Hz bandbreedte migreert al haar materiele afvalstoffen 

die in de laatste cyclus van 26.000 jaar in haar aardkorst en binnenste zijn opgeslagen naar 

buiten uitstoten. Door al het geweld dat de mens niet alleen over zichzelf maar ook over de 

aarde heeft afgeroepen zal dit reinigings- en herbemestingsproces alleen nog maar versnellen 

en verergeren. Gedurende een paar dagen zal de aarde op haar grondvesten schudden maar 
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zeker niet vergaan. Gedurende deze donkere dagen is het verstandig om absoluut niet naar 

buiten te gaan omdat vele van de uitgestoten gassen (combinaties van o.a. methaan, zwavel, 

olie,gas kooldioxide etc.)  giftig zijn voor mens, plant en dier en tevens op bepaalde plaatsen 

spontaan door verzadiging tot ontbranding kunnen komen. Het gevolg van deze laatste 

transitie fase is dat de aarde gedurende een jaar na deze wereldwijde omwenteling nagenoeg 

geen voedsel zal produceren. Na dit jaar waarin de aarde definitief de lente voor de zomer 

periode in de kosmos heeft ingeruild zal er voedsel in overvloed zijn en de temperatuur vooral 

in de nu nog koude noordelijke landen aangenaam veranderen. Vier jaar na deze omwenteling 

van de aarde zal de mensheid er weer bovenop zijn gekomen en de uitdaging op zich nemen 

om een Nieuwe Wereld te stichten. Alle kinderen die tijdens en na de omwenteling geboren 

zullen worden beschikken automatisch al over deze hogere innerlijke frequentie. Het zullen 

ook deze kinderen zijn die de laatste uiterlijke wereldleider die tijdens de overgangsperiode 

van 4 jaar zal opstaan ten val zullen brengen. Hoewel deze man en zijn doctrine er op het 

eerste gezicht een van naastenliefde en vrede is zal alras blijken dat het zoals altijd nog steeds 

draait om uiterlijkheden in de vorm van geld, macht en wereldheerschappij. Na de korte 

regeerperiode van deze keizer waarin tevens de oude uiterlijke kerk in Rome ten val gebracht 

wordt zal pas de 1000 jarige (symbolisch) zomer  van de 26.000 jarige cyclus beginnen. Ook 

in deze nieuwe cyclus zal wederom de vraag gesteld worden of we weer in herhaling zullen 

vallen. Collectief geheugenverlies is en blijft de grootste epidemie op deze aarde en de rest 

van het universum.  

 

15.6 VISIOENEN UIT EEN ONVERWERKT COLLECTIEF VERLEDEN    

 

BEELDEN INZAKE EEN ONVERWERKTE OVERGANGSPERIODE 

 

- Het nieuwe kind en oude land lichten op als kerstbomen en verdwijnen gedeeltelijk in 

  de golven. 

- Het gele land loopt als een trechter met zand leeg in alle richtingen. 

- Noord en Zuid drijven met grote snelheid uit elkaar. 

- De Blauwe en Rode zee worden weer met elkaar verbonden. 

- De grote puntzak verduistert tijdelijk waarna een binnenzee ontstaat 

- Het bruine land is volledig zwart en gekneveld. 

- Een ondiepe zee breidt zich enorm uit over een aantal badkuipen. 

- Het gele land maakt een interne fout en krijgt er een binnenzee bij. 

- De rijzende zon voor het gele land is nergens meer te zien. 

- Kleine kerstbomen worden over de gehele wereld opgezet. 

- Het nieuwe kind reikt het oude land de hand.  

- Nieuwe werelden verrijzen waar eens alleen maar water was.  

- Een innerlijk licht verdrijft alle duisternis 

 

15.7 INZICHTEN INZAKE DE OVERGANGSPERIODE 

 

- En het eerste licht van rampspoed en verwording zal de hoogmoed uit de harten van de 

   mensheid verdrijven opdat zij klaar zullen zijn voor de nieuwe tijd. 

- En het tweede licht in de harten van de mens zal het natuur en oorlogsgeweld doen 

   verstommen en de valse profeten van bedrog en leugen de mond snoeren. 

- En het derde licht zal de nieuwe brug naar de zomertijd slaan opdat allen de weg naar hun 

   hart kunnen terugvinden en volgen. 
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- En de zon kleurt de aarde rood terwijl de mensen in hun razernij de storm nog verder 

   aanwakkeren. 

- En al het materiele onderscheid tussen de mens valt weg en zal vervangen worden door het 

   innerlijke verschil dat heftig begint te branden. 

- En niet het uiterlijk maar het onderscheidende innerlijk zal uitmaken wie het volgende 

   tijdperk zal betreden  

- En de armen zullen rijk worden door hun innerlijk besef en verlossing. 

- En zij die partij kiezen in het duister zullen verdwalen omdat er geen gelijk en ongelijk meer 

   zal bestaan maar alleen de waarheid van het innerlijke zelf. 

- En de overwinning zal aan geen der strijdende partijen toekomen maar alleen aan hen die 

   van bewustzijn zijn veranderd. 

- En de aarde, luchtlagen en menselijke ziel zullen zich omwentelen om alles te schonen voor 

   de nieuwe tijd. 

- En zij die innerlijk thuis bleven en een waren overkwam niets. 

- En daar waar de mensen volgens hun innerlijk leven zal geen gericht plaatsvinden. 

 

15.8 NAWOORD VAN ALEXANDER SOLSCHENIZYN 

 

Het wereldcommunisme vormt nog steeds een bedreiging voor iedere natie op deze aarde. Het 

gevaar dat de mensheid aan het einde van de twintigste eeuw het meest zal bedreigen is niet 

het een of andere land of dictator maar het boze dat door het communisme vertegenwoordigd 

en uitgedragen wordt. Men moet wel volledig blind zijn wanneer men denkt dat er met zo’n 

ijskoude en harteloze tegenstander afspraken te maken zijn. De huidige westerse maatschappij 

die gekenmerkt wordt door de jacht naar luxe, verstoring van de familieband, arbeidstijd 

verkorting, drugs en atheïsme is zo verzwakt dat zij niet in staat zal zijn enige tegenstand te 

bieden tegen een dergelijke meedogenloze en door armoede en ellende gestaalde 

tegenstander. De hoop van ieder levend wezen op deze aarde zou dan ook gevestigd moeten 

worden op het sterken van de geest en navolgen van de werkelijke waarden in het leven.   

    

15.9 WAARSCHUWEN EN VOORKOMEN IS BETER DAN GENEZEN 

 

Hoewel deze en vergelijkbare informatie op dit moment al in meer dan 76 landen gelezen 

wordt en de kans op een gewapend treffen steeds verder zal afnemen naarmate deze 

informatie in de openbaarheid wordt gebracht leek het ons toch verstandig om u te 

confronteren met de keiharde feiten van een uit de hand gelopen conflict in de vorm van een 

derde wereldoorlog. Als u het bovenstaande gelezen heeft zal geen zinnig mens het meer in 

zijn hoofd halen om in de komende turbulente jaren wat voor conflict dan ook uit te lokken. 

Wij hopen dan ook dat dit verhaal zo spoedig mogelijk naar het land der fabeltjes verwezen 

kan worden. De komende 10 jaar zal dit echter moeten uitwijzen. Komen we deze jaren 

zonder al teveel kleerscheuren door dan zal de geschiedenis voor lange tijd een wending ten 

eenheid nemen. Bewustzijnsverandering is al moeilijk genoeg. Laten we het dus niet erger 

maken dan dat het al is voor onze moeder aarde en alles wat daarop leeft.   

 

15.10 EEN WAARSCHUWING AAN DE WOEKERAARS EN PROFITEURS VAN 

DEZE WERELD 
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Woekeraars en profiteurs die ten koste van het leed van hun naasten zich denken te verrijken 

tijdens een 3
e
 wereldoorlog zullen van een koude kermis thuiskomen.  In vergelijking met de 

1
e
 en 2

e
  wereldoorlog is de 3

e
 wereldoorlog geen oorlog tussen uiterlijke c.q. materie waarden 

maar de laatste keiharde confrontatie tussen uiterlijke en innerlijke waarden ofwel de strijd die 

de mens in zichzelf voert. De strijd tussen EGO/OGE en Ware innerlijke mens die opgelost 

dient te worden voordat we wederom in herhaling vallen. Aangezien al vaststaat dat zij die de 

innerlijke waarden onderschrijven als innerlijke winnaar uit de strijd tegen zichzelf zullen 

komen valt er dus niets meer te verdienen door de woekeraars van deze oude wereld. Behalve 

het feit dat deze materie ingestelde mensen de overgang naar een hoger- of eenheids 

bewustzijn wederom niet zullen meemaken zal er ook niemand meer geïnteresseerd zijn in de 

zaken die de oude wereld aan te bieden heeft. 

 

 

Als ik wanhoop… 

denk ik eraan dat in de geschiedenis… 

waarheid en evenwicht altijd hebben gezegenvierd. 

 

Er zijn tirannen geweest… 

en ’n tijd lijken ze onoverwinlijk… 

maar ze komen altijd ten val … 

 

Denk daaraan… 

altijd. 

 

Gandhi 

 

 

 

ZULLEN WE OOK DIT KEER WEER ONBEWUST IN HERHALING VALLEN OF 

BEWUST VOOR HET LEVEN KIEZEN  
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16. APRIL 1999: WAT ZEGGEN TOONAAGEVENDE POLITICI, KRANTEN, TV-

STATIONS EN CAPTAINS OF INDUSTRY OVER HET MILLENNIUM-Y2K 

PROBLEEM 

 

- CNN News, February 18, 1999: …National Guard units around the country are being trained 

to deal with phone system outages and other chaos that could result from computer  crashes 

when the year 2000 begins… 

 

- Wired News, January 26, 1999: Fears of Y2K panic have prompted the federal government 

to begin quietly preparing a media strategy designed to assuage public fears of blackouts or 

other potential infrastructure failures. John Koskinen, assistant to president Clinton and 

chairman of the White House Y2K council, has entered into discussions with a public 

relations firm who suggested awareness surveys and honing a “stay-calm” message based on 

the results.    

 

- The Sunday Times: This is not a prediction, it is a certainty there will be serious disruptions 

in the worlds financial service industry…it’s going to be ugly. 

 

- The New York Times: 10 percent of the nations top executives are stockpiling canned 

goods, buying generators and even purchasing handguns… 

 

- Gartner Group: Healthcare, education, agriculture, construction, food processing, 

governments etc. are lagging way behind in compliance efforts. Many of these simply not 

finish critical systems by 2000. 

 

- World bank: The world bank just reported “there is substantial risk that the world economy 

will plunge into recession in 1999. 

 

- Federal Reserve Vice Chairman Alice Rivlin: The extremely strong USA stock market has 

far ignored expectations of weaker growth and declining corporate earnings. A market crash 

is not inevitable. It’s possible that the market as earnings come down will come down 

gradually. 

 

- Treasury Secretary Robert Rubin: The lack of recovery in the Japanse economic system is of 

great concern. On Brazil we must be and have been intensively focused on this crisis, because 

our economic well-being is integrally related to the well-being of the global economy.   

 

- Japanese Finance Minister Kiichi Miyazawa: Firms will announce their corporate earnings 

in March and I think they will be very gloomy. The hudge USA trade deficit with Japan is 

likely to become a bigger problem in the future.  

 

- CIA, Sherry Burns: We’re concerned about the potential disruption of power grids, 

telecommunications and banking services.   

 

- New York Fed President William McDonough: Japan’s economy is in a serious recession. It 

is very difficult to be optimistic about growth in Japan. If turmoil spreads to other Latin 

American countries, the USA can be affected. The USA cannot be an oasis of economic 

growth. 
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- Senator Robert Bennett U.S.A, I would like to warn that we have cause for fear. For the 

failure to address the millennium bug could be catastrophic. 

 

- Senator Daniel Patrick Moynihan USA: I would like to warn that we have cause for fear. For 

failure to address the millennium bug could be catastrophic.  

 

- Congressman Constance Morella USA, : Our nation is in danger of being plunged into a 

catastrophic economic recession (depression) with severe business disruptions. 

 

- Nout Wellink, President of the DNB Holland: I am concerned about todays stock valuations 

in contrast with (future) company profits.  

 

- Japan’s top financial diplomat, Eisuke Sakakibara: Crisis after crisis could result in a major 

meltdown of the world financial system. There is a definite risk of world financial collapse.  

 

16.1 DE ALAN GREENSPAN WAARSCHUWINGEN 

 

Alan Greenspan: In a sworn testimony before the U.S. Congress, Fed Chairman Alan 

Greenspan called Internet stocks “a lottery”. He said “the vast majority of Internet firms are 

sure to fail”. 

 

1. Stock prices cannot be expected to continually rise. Stock markets do one of two 

things. They either go up or they go down. 

2. The situation in Brazil has potential of spilling over to reduce demand in other 

emerging market economies, also constitute a possible source of downside risk for 

demand in the United States.  

3. Care must be taken to insure budget projections don’t assume stock-market related 

gains will continue indefinitely. We have been saying all along that the budget 

assumes continued windfall profits in the stock market. It assumes continued windfall 

taxes the market generates. 

4. The US cannot maintain an ocean of prosperity among global economic problems.   

 

16.2 HET ZINKEN VAN DE ECONOMISCHE EN FINANCIELE TITANIC IS NIET 

MEER TEGEN TE HOUDEN  

 

Al meer dan drie jaar waarschuwen wij nu al voor hetgeen door bovenstaande mensen op de 

valreep wordt aangekondigd. Al deze mensen en instellingen worden betaald om de bevolking 

tot het uiterste gerust te stellen en paniek te voorkomen. De tijd van geruststellen is echter 

voorbij. Het geweten van vele politici en captains of industry is echter in de afgelopen 

maanden zo gaan knagen dat zij niet langer kunnen zwijgen over de waarheid. De wereld is  

failliet en er is behalve bewustzijnsverandering niets meer dat de feitelijke economische en 

financiële ineenstorting kan tegenhouden.  Ja maar zult u zeggen Amerika en Europa doen het 

toch nog goed. Beste mensen wilt  zo vriendelijk zijn de hoofdstukken van januari en februari 

1999 nogmaals te lezen. Nagenoeg alle multinationale Amerikaanse en Europese bedrijven 

verkeren in grote moeilijkheden. De kwartaalcijfers die in april (1
e
 kwartaal 1999), juli (2

e
 

kwartaal 1999) en oktober (3
e
 kwartaal 1999) gepubliceerd zullen worden zullen de ene na de 

andere ramp te zien geven.  De rampzalige gevolgen van de ineenstorting van de Zuid 

Amerikaanse en Chinese economieën zullen dan immers zichtbaar worden in de 
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kwartaalverslagen. Als het Millennium software bug probleem niet voor 1 januari 2000 wordt 

opgelost zal dit de definitieve nekslag worden voor onze economie. Overheid en bedrijfsleven 

schiet op met uw aanpassingen, we hebben nog maar een paar maanden.     

 

Even nog wat financiële cijfers voor de ongelovigen: 

 

Walt Disney  : Een winstdaling van 18%, creative content 38% in het vierde kwartaal 

Tupperware  : Een winstdaling van 25,1% in het vierde kwartaal 

Time Warner  Een winstdaling van 58% over het vierde kwartaal  

US Steel        : Een winstdaling van 50% over het vierde kartaal 

Kellogg         : Een winstdaling van 41% over het vierde kwartaal 

J.C. Penney   : Een winstdaling van 30% over het vierde kwartaal 

Ford              : Een winstdaling van 42% sinds het afgelopen jaar  

 

Texaco:        : Een winstdaling van 66,8% over geheel 1998 

Exxon           : Een winstdaling van 24,7% over geheel 1998  

Shell             : Een winstdaling van 36% over geheel 1998 

Mobil            : Een winstdaling van 31% over geheel 1998 

Chevron       : Een winstdaling van 39,3% over geheel 1998 

 

Johnson & Johnson: Een verlies van $800 miljoen in het vierde kwartaal. 

Philips                     : Een verlies van DFL 679 miljoen in het vierde kwartaal 

General Electric      : Jack Walsh de voorzitter ziet de winsten met 70% dalen 

 

Boeing: Schrapt 50.000 arbeidsplaatsen 

Sony   : Schrapt 17.000 arbeidsplaatsen 

 

Intel en Hewlett Packard verlagen met onmiddellijke ingang een groot deel van hun prijzen 

met 20%. Dit is normaal alleen maar tijdelijk het geval rond kerstmis.   

 

Bovenstaande lijst kan nog bijna eindeloos aangevuld worden met verliesgevende bedrijven.  

 

Tel deze verliezen eens op bij die van het derde kwartaal 1999 (zie nieuwsbrief No.2 1999) en 

tel uit uw winst. Hoeveel fabrieken en bedrijven denkt u dat er met deze cijfers de komende 

maanden over de gehele wereld gesloten zullen worden. 

 

16.3 HOE HET FORT EUROPA HAAR FAILLISSEMENT AAN HET IMPORTEREN 

IS. ADVIES VOOR POLITICI EN CAPTAINS OF INDUSTRIE OM EEN 

FAILLISSEMENT TE VOORKOMEN 

 

Hoewel wij vorig jaar de Europese bedrijven herhaaldelijk gewaarschuwd hebben om geen 

bedrijven buiten Europa te kopen zijn de meeste banken, verzekeringsbedrijven, olieconcerns, 

automobielbedrijven vrolijk doorgegaan met het aankopen van relatief goedkope bedrijven 

aan de overkant van de oceaan. Zowel ING, ABN-AMRO, DAIMLER, BP, Deutsche Bank, 

AHOLD, AEGON,  Fortis, Rabobank etc. etc. lopen met open ogen in de val.  Zelfs na de 

ineenstorting van Brazilië c.q. Zuid-Amerika waar de meeste Europese banken voor miljarden 

guldens aan verliezen hebben moeten incasseren gaat men nu even vrolijk verder met het 

jagen op koopjes in Amerika. Geachte heren; alle bedrijven waarmee u vandaag aan tafel zit 

weten allemaal dat ze dit of uiterlijk volgend jaar in financiele problemen zullen komen. Dat 
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deze Amerikaanse bedrijven vandaag een relatief lage waardering ofwel P/E hebben zegt nog 

niets over het feit dat ze volgend jaar nog zullen bestaan. U weet toch allemaal dat Amerika 

voor haar exporten voor 50% van Zuid-Amerika afhankelijk is en dit continent zojuist 

bankroet is gegaan. Hier komt nog bij dat Amerika alleen met Zuid Amerika een 

handelsoverschot heeft en niet zoals met de rest van de wereld een handelstekort. De klap 

komt dus dubbel zo hard aan. Wat Brazilië voor Amerika is was Zuid Korea voor Japan. Hoe 

denkt u met uw nieuwe aankoop de 1998 forecasts voor 1999 laat staan 2000+ te realiseren. 

 

Door de aanschaf van deze schijnbare koopjes in 1998 en 1999 zullen de hierboven genoemde 

Europese bedrijven de gigantische verliezen niet in 2000 maar al in 1999 moeten incasseren 

en publiceren. Dank zij dit soort hoogmoedige stunts wordt het fort Europa volledig beroofd 

van haar financiële basis. Iedereen die enig verstand van aandelen heeft weet dat het credo 

“buy low and sell high” de enige manier is om geld op de beurs dus ook aan overgenomen 

bedrijven te verdienen. Wanneer je als bedrijf dan toch zo nodig wat moet kopen om je 

compleet verouderde en zinloze strategie van een “global player” nieuw leven in te blazen 

wacht dan tot 2003. Wij kunnen u verzekeren dat ieder (Internet) bedrijf dat u vandaag 

overweegt te kopen de volgende jaren 80-90% goedkoper zal zijn. Beter zou echter zijn 

wanneer deze bedrijven hun strategie van een global naar een bewuste player zouden 

ombouwen in de komende maanden.        

 

16.4 WEDEROM WINSTKANSEN VOOR OPTIES IN HET TWEEDE KWARTAAL 

1999 

 

In de vorige maanden hebben wij u beloofd u op de hoogte te houden van eventuele nieuwe 

winstkansen op de beurs. De rampzalige vierde en eerste kwartaalcijfers van 1998 en 1999 zal 

een eerste grote correctie te zien geven in april 1999. Wij adviseren dan ook iedereen die zijn 

fysieke Millennium Overlevingspakket wil financieren een of meerdere (put) opties te kopen 

zoals omschreven in de vorige hoofdstukken.     

 

16.5 DE EERSTE WALL STREET CRASH NA DE SUPER NOVA FASE 

 

Iedereen die de beurs op Wall Street een beetje in de gaten houdt weet dat deze zich de laatste 

weken constant beweegt rond de 10.000 punten. Alle beleggingsfondsen zetten op dit moment 

alles op alles om deze magische grens definitief te doorbreken. Wanneer dit lukt en daar 

twijfelen wij niet meer aan na de manipulaties van de afgelopen maanden zullen de laatste 

particulieren die dan nog zo dom zijn om te denken dat dit de start van een nieuwe golf is 

genadeloos leeggezogen worden. Het is echter de laatste stuiptrekking voor de eerste 

ineenstorting. De eerste correctie van 20-30% verwachten wij zoals we al hierboven gezegd 

hebben in april. Deze correctie zal ongeveer 2-3 triljard dollar vernietigen in een paar dagen. 

Dit is ongeveer hetzelfde bedrag als het volledige Bruto Nationaal Produkt van Engeland, 

Frankrijk en Nederland bij elkaar. Hierna zal de beurs zich nog drie keer herstellen om eind  

1999, 2002 en 2003 nogmaals in elkaar te storten. Na de crash van april 1999 zal goud 

definitief gaan stijgen en is de koopjestijd voor dit edelmetaal voorbij.    

 

16.6 DE WEDEROPSTANDING VAN DE OUDERWETSE HANDELSOORLOGEN: 

BANANEN 
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We zaten er al een paar maanden op te wachten. Het bananen incident tussen Amerika en de 

EEG luidt de eerst van een groot aantal mondiale handelsoorlogen in. Naast bananen vecht 

Amerika  op dit moment handelsdisputen uit over staal, hout, auto’s, vliegtuigen, 

telecommunicatie apparatuur, verzekeringen, glas, varkensvlees, rundvlees, kippen, graan, 

maïs, rijst, kaas, whisky, kleding etc. Zodra het faillissement van Zuid Amerika de export van 

Amerika naar dit land zal doen instorten zullen ook de handelsoorlogen in hoog tempo 

toenemen. Naast de rente is dit immers dan nog het enige middel om het begrotingstekort nog 

enigszins in de hand te houden. De kern van het probleem is niet dat er op een oneerlijke 

manier handel gedreven wordt maar dat we simpelweg in een depressie zitten en we dit met 

z’n allen nog glashard ontkennen. 

 

Wist u trouwens dat het tot 1950 geduurd heeft voordat men de beurscrash van 1929 en de 

hierop volgende economische ineenstorting pas een depressie is gaan aanmerken. Het woord 

depressie was meer dan 25 jaar taboe. Pas na de Tweede Wereldoorlog was men pas in staat 

de waarheid onder ogen te zien en het beestje bij de werkelijke naam te noemen. Met het 

tekenen van de verlening van de Super 301 handelswet heeft Bill Clinton nog eens duidelijk 

gemaakt dat het Amerika serieus is met de harde aanpak van handelsconflicten. De Super 301 

handelswet die trouwens in strijd met de wetten van de “World Trade Organization” getekend 

is geeft Amerika verregaande bevoegdheden om zonder enige vooraankondiging en 

willekeurig represaille maatregelen te nemen tegen ieder land en/of produkt dat men als een 

gevaar voor de handelsbalans en financiële stabiliteit van het land ziet. Amerika is met het 

recentelijk certificeren van deze Super 301 handelswet feitelijk begonnen met het dichtgooien 

van haar grenzen voor buitenlandse produkten. Amerika is met een overlevings strategie 

bezig. Het gevolg is dat straks in navolging van Amerika alle grote economische 

machtsblokken hun grenzen zullen sluiten. Hierdoor ontstaat exact dezelfde situatie als in de 

dertiger jaren met alle rampzalige gevolgen van dien. Heren wereldleiders de enige manier 

om snel uit deze depressie te komen is niet om handelsoorlogen te voeren maar om simpelweg 

alle bedrijven failliet te laten gaan die op het punt staan onderuit te gaan en van bewustzijn te 

veranderen. Alleen hierdoor worden de rotte bedrijfs appels voor eens en voor altijd uit onze 

wereldeconomie verwijderd en blijven alleen gezonde bedrijven over. Ieder gulden aan 

subsidie, invoerrechten en andere vormen van bescherming verlengen de depressie en het 

(financieel) lijden van uw bevolking onnodig.     

 

16.7 DE ONDERGANG VAN BRAZILIE EN DE REST VAN ZUID AMERIKA 

 

Nadat de grote jongens dank zij het geld van het IMF nog snel hun geld uit Brazilië hebben 

kunnen halen is de deur voor dit land definitief dichtgevallen. Of denkt u nog echt dat Brazilië 

nadat de waarde van de real met 60% is gedaald en de vraag naar haar grondstoffen is 

gehalveerd (ineenstorting Verre Oosten) nog in staat is uit dit dal te klimmen en ook nog eens 

de rente en aflossing op de buitenlandse leningen te betalen. Besef goed dat alle Zuid 

Amerikaanse economieën volledig afhankelijk zijn van de winning en export van 

grondstoffen en de slavenarbeid. In navolging van het Verre Oosten,  Rusland staan er nu dan 

ook in Brazilië en geheel Zuid Amerika lange rijen met mensen voor de banken te wachten 

om hun geld op te nemen. Zoals altijd krijgt men echter aan het bankloket te horen dat ze 

morgen maar eens terug moeten komen. Ondanks deze lange rijen met wachtende verdwijnt 

er op dit moment wekelijks omgerekend in dollars 20 miljard uit de Braziliaanse economie. 

En met verdwijnen bedoelen wij dus in de oude sokken van de goed geïnformeerde 

Brazilianen en over de grens. Ondertussen stort de nationale munt de real steeds verder in 

elkaar, schiet de inflatie omhoog, neemt de werkeloosheid schrikbarende vormen aan, moeten 



191             De Grote Bewustzijnsverandering Deel 2 Bijlage der 33 dimensies  

de Brazilianen nog steeds hun leningen in dollars betalen terwijl ze alleen maar in reals 

uitbetaald krijgen, worden er geen leningen meer verstrekt, moeten uitstaande leningen 

vervroegd afgelost worden en worden de rijen wachtenden voor de banken alleen maar langer. 

 

Kunt u het zich nog herinneren dat wij dit scenario een aantal jaren geleden voorspeld hebben 

en u dit gewoonweg niet kon en wilde geloven. We zeggen het nog eenmaal. Hierna zijn 

China, Amerika en Europa aan de beurt. U bent gewaarschuwd. Om het nog duidelijker te 

maken. Wat zou u met uw spaargeld doen wanneer de gulden binnen een paar weken niet 

meer dan de helft waard is en na een maand niet meer dan een kwartje. Zou u dit geld in een 

andere valuta omzetten, goederen kopen of gewoon op de bank laten staan. 

 

Toch is het opvallend hoe weinig we van de Amerikaanse en Europese bedrijven horen inzake 

hun miljarden verliezen in Zuid Amerika. Dit komt door het simpele feit dat o.a. Brazilië een 

historie van het nationaliseren van bedrijven in moeilijke tijden heeft. De ING en ABN-

AMRO zouden daarom wel gek zijn om een rel te trappen met de kans dat ze de net voor veel 

geld gekochte banken helemaal kwijt zouden raken.  

 

Tot slot hebben wij ook moeten constateren dat ja hoe kan het ook anders een communist 

genaamd Hugo Chavez president van Venezuela is geworden. Deze Chavez staat bekend om 

zijn haat jegens buitenlandse bedrijven, het in navolging van Rusland opblazen van de OPEC 

prijs en produktie afspraken en de mislukte bloedige coup van 1992. Echt een man die precies 

past in het derde wereld oorlog scenario. Wanneer dan ook nog eens bedenkt dat Venezuela 

voor 50% van haar BNP (jaarlijkse inkomsten) afhankelijk is van olie en dat de olieprijs in de 

afgelopen maanden met 50% gedaald is dan hebben we een recept voor drastische 

maatregelen. Hoe zou u reageren wanneer uw werkgever zonder vooraankondiging zou 

besluiten vanaf vandaag uw salaris te halveren.   

 

16.8 WAT ZOU ER GEBEUREN ALS UW BANK U MORGEN VRAAGT 

VOLGENDE MAAND UW HYPOTHEEK AF TE LOSSEN 

 

Met de illusie van een steeds maar groeiende economie en een vaste lage rente voor dertig 

jaar heeft niemand de afgelopen jaren meer de moeite genomen om de kleine lettertjes van 

zijn hypotheek contract te lezen. Naast de bekende ontsnappings clausules die iedere bank en 

verzekeringsmaatschappij heeft ingebouwd bestaat er ook nog zo iets als verplicht vervroegd 

aflossen.  Hoe zit dit nu in elkaar. Het geld dat u voor uw huis leent komt niet alleen bij de 

bank of het verzekeringsbedrijf vandaan waarbij u de lening afsluit maar ook bij andere 

banken. Deze banken en verzekeringsbedrijven sluiten ook onderling contracten c.q. leningen 

af om de risico’s zoveel mogelijk te spreiden en dus te beperken. Om aan deze behoefte van 

risicospreiding tegemoet te komen is een nieuwe bedrijfstak genaamd “Hypotheken 

Bundelaars” ontstaan. Deze bundelaars doen niet anders dan het bundelen en onderbrengen 

van gigantische hypotheek portefeuilles bij diverse instellingen zoals pensioenfondsen en 

derivaten handelaren. Vooral deze laatste zijn levensgevaarlijk wanneer toevallig uw 

hypotheek verstrekker daar indirect uw hypotheek heeft ondergebracht. Deze bundelaars 

werken met flinterdunne marges. Om hun winst op een bundel hypotheken te verhogen 

hebben de meeste bundelaars hun portefeuilles in een derivaat met een zeer hoog 

hefboomeffect omgezet.  Dit spelletje gaat goed zolang de prijzen van de huizen blijven 

stijgen. Zodra echter de huizenmarkt in elkaar stort zoals we dit reeds in het Verre Oosten, 

Rusland en Zuid Amerika hebben gezien stort het kaartenhuis van de bundelaars net zoals bij 

goederen termijn contracten volledig in elkaar. Deze bundelaars hebben u immers indirect 
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voor een lage rente en lange termijn geld geleend terwijl zij dit zelf voor een kortere termijn 

en een steeds hoger worden rente (inflatie) moeten lenen. Wanneer nu tijdens een 

economische crisis steeds meer mensen hun hypotheek niet meer kunnen betalen wordt hun 

huis verkocht en de hypotheek afgelost. Aangezien we niet meer praten over zelfstandige 

hypotheken maar over gebundelde hypotheken worden deze dus massaal afgelost en 

geliquideerd. Wanneer uw hypotheek dus net in een slechte bundel zit maakt het niet meer uit 

of u altijd op tijd uw rente en aflossing betaald heeft. U krijgt geheel automatisch het verzoek 

om ook uw hypotheek vervroegd geheel of gedeeltelijk af te lossen.  Wanneer u dus in 1998 

een huis gekocht heeft voor DFL 300.000 en deze in 2003 nog maar DFL 150.000 waard is 

zal de bank u vragen het verschil binnen een maand af te lossen. Aangezien in een depressie 

geen enkele bank meer bereid is u geld te lenen zal dit in realiteit het faillissement van de 

meeste huizenbezitters betekenen die hun huis op de top van de golf gekocht hebben. Om dit 

risico te voorkomen is het aanbevelenswaardig om uw te duur gekochte huis tijdelijk te 

verruilen voor een huurhuis, de winst die u gemaakt heeft in uw zak te steken en in het 

volgende Millennium voor een appel en een ei contant een huis te kopen.     

 

16.9 OVER DE GEVOLGEN VAN HET OPSTARTEN EN STOPPEN VAN DE 

GELDPERSEN  

 

Vol trots poseerde Nout Wellink president van De Nederlandse Bank in februari 1998 voor 

het laatste drukvel met tientjes. De BV Nederland net zoals veel andere EEG lidstaten staken 

in de komende maanden de produktie van het oude nationale geld. De oude persen worden 

hierna bij Joh. Enschede vervangen door nieuwe geldpersen en men verwacht met deze nog 

niet Millennium proof zijnde technologie half 1999 te starten met het drukken van de eerste 

euro biljetten. Met een beetje geluk beschikt Nederland eind 1999 over ongeveer 20% van het 

benodigde aantal bankbiljetten en op 1 januari 2002 zou dan het quotum van 100% gehaald 

moeten zijn. Tegelijkertijd horen wij berichten uit Finland en Duitsland dat deze de rondellen 

(munten) niet op tijd kunnen leveren omdat ja u hoort het goed de specificaties van deze 

munten nog steeds niet vastliggen. Laten we dus met z’n allen in Europa hopen dat de 

Millennium Software Bug voor 1 januari 2000 volledig opgelost is. Wanneer dit niet het geval 

is beschikt Nederland immers maar over 20% van 5% = 1% om een eventuele tijdelijke of 

permanente girale ineenstorting van het bancaire circuit op te vangen. Zoals u weet bestaat de 

volledige geldcirculatie nog maar voor 5% uit munten en bankbiljetten (chartaal geld) en de 

rest uit bits en bytes ofwel giraal geld c.q. lucht.  

 

In tegenstelling tot de Europeanen hebben de Amerikanen en Japanners de geldpersen in de 

hoogste versnelling gezet. Dit wordt niet alleen gedaan om eventuele tekorten in de 

overheidsuitgaven aan te vullen zoals de meeste mensen denken maar ook om zoveel 

mogelijk pakhuizen vol te stouwen met bankbiljetten om eventuele Millennium Software Bug 

problemen op te vangen.  Een bijkomend gevolg van het sneller laten lopen van de geldpersen 

is dat de dollar en yen in waarde zullen zakken en de euro na de ineenstorting van de 

Amerikaanse beurs (2002-2003) in waarde zal stijgen. In de Europese kranten zal dan ook 

komen te staan dat door het uitstekende monetaire beleid van de Europese Centrale Bank de 

euro t.o.v. de dollar en yen aan terrein heeft gewonnen. De werkelijkheid is echter dat de 

Amerikanen en Japanners van Europa het duurste eiland op deze aarde aan het maken zijn en 

de Europese bedrijven straks hetzelfde lot zullen ondergaan als de Amerikaanse bedrijven 

vandaag. De TIP die we voor DNB nog even zullen herhalen is devalueren, devalueren, 

devalueren en loonkosten matigen t.o.v. de dollar. Dit is de enige manier om de aankomende 

recessie nog voor 6-12 maanden uit te stellen.       
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16.10 DE EURO ACHTER DE SCHERMEN 

 

Twee maanden na de girale introductie van de euro verdwijnen regelmatig miljarden guldens 

in het interbancaire betalingsverkeer. Vooral het woord INTERbancair ofwel betalingsverkeer 

tussen banken onderling moet hierbij onderstreept worden. Je kan immers als individuele 

bank wel helemaal klaar zijn voor de euro maar waneer je collega bank in Duitsland, België, 

Frankrijk etc. dat niet is maakt het niet meer uit of je euro compliant bent. Het interbancaire 

betalingsverkeer in Europa werkt alleen als ALLE banken 100% en geen procent minder 

compliant zijn. Wanneer we met onze gloednieuwe euro computers en software al niet in staat 

zijn transacties uit te voeren dan zal de chaos op 1 januari 2000 vele malen groter zijn. Op 1 

januari worden immers alle banken op elkaar aangesloten ongeacht of iemand gecontroleerd 

heeft of deze Millennium proof zijn. Laten we hopen dat uw spaargeld niet bij de verloren 

triljarden zal gaan horen in het jaar 2000. Gelukkig bereken ons steeds meer berichten dat we 

aangaande het Millennium Software Bug probleem niet in herhaling zullen vallen. 

 

16.11 NEDERLAND LOST ALS EERSTE ALLE MILLENNIUM SOFTWARE 

PROBLEMEN OP 

 

2 maart 1999, een historische dag. De BV Nederland kondigt aan dat zij het Millennium 

Software Bug probleem onder controle heeft. Het Millennium Platform wordt terstond 

opgeheven en de 5000 CV’s met specialisten verdwijnen in de prullenmand. Iedereen haalt 

opgelucht adem en gaat weer over tot de orde van de dag. De waarheid is echter dat de 

overheid en het bedrijfsleven verwachten dat het probleem voor 1 januari 2000 voor het 

grootste deel te verhelpen is wanneer zij alle zeilen de komende maanden bijzetten en geen 

paniek veroorzaken in de media. Zo dan nu aan de slag met de Euro.     

  

16.11 DE INEENSTORTING VAN DE GRONDSTOF PRIJZEN 

 

Zoals we al eerder gemeld hebben in vorige hoofdstukken begint de grootste uitverkoop aller 

tijden al lekker op gang te komen. Olie, koper, zilver, graan, maïs, rijst etc. etc. zijn door de 

ineenstorting van de wereldwijde vraag voor een appel en een ei te krijgen. Het is dan ook 

vandaag een uitstekende tijd om uw Millennium Overlevings pakket aan te schaffen. De 

prijzen zullen echter weer gaan stijgen zodra bekend wordt dat nagenoeg alle oogsten 

verregend zijn en de Millennium Crisis Pyramide paniek in het begin van het volgende 

Millennium zal losbarsten. Millennium Overlevings goederen koopt u dus in 1999 en 

duurzame zaken zoals huizen etc, in de jaren 2002-2003. Besef goed dat het nu al bijna 12 

maanden aan een stuk in Europa en vele andere landen op deze wereld regent en er al twee 

oogsten achter elkaar verloren zijn gegaan. Wanneer er geen Azië en Zuid Amerika crisis zou 

zijn geweest hadden we al met een wereldwijd voedseltekort te kampen gehad en dramatisch 

hoge prijzen.  

 

16.12 DE LA NINA DOODSKUS: NA REGEN KOMT ZONNESCHIJN 

 

Dachten we net dat we van de schrik van de El Nino waren bekomen blijkt dat het zusje van 

El Nino genaamd La Nina ons in het komende jaar komt verassen. La Nina geeft exact het 
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tegengestelde weerbeeld van de El Nino. Dus in plaats van een warme golfstroom met veel 

regen krijgen we nu een koude golfstroom met veel droogte. Na twee verregende oogsten 

wordt het nu zo droog dat de boeren die niet op de hoogte zijn van deze cyclische gebeurtenis 

straks nogmaals 1 a 2 oogsten zullen missen omdat zij op de verkeerde weersomstandigheden 

voorbereid zullen zijn. Het gevolg is dat de hierboven genoemde schaarste aan landbouw 

produkten ondanks de wereldwijde economische crisis alleen nog maar zal toenemen in 1999-

2000. Verwacht u rustig maar een prijsstijging van tussen de 40-60% voor de meeste 

landbouw produkten.  Water zal in deze tijd wederom een schaarste produkt worden en vele 

steden in de wereld voor grote problemen stellen. Nederland zal na een korte droogte periode 

vanaf 2001 steeds natter tot drijfnat worden als we niet van bewustzijn veranderen.   

 

16.13 VOEDSELHULP AAN RUSLAND GESTRAND 

 

Door een aantal technische problemen in Europa en Rusland ligt de EEG voedselhulp aan 

Rusland ter waarde van 1 miljard gulden in pakhuizen weg te rotten. Het is de verwachting 

dat de problemen pas in april opgelost zullen worden. Horen wij dit goed. Vragen de 

wederzijdse ambtenaren aan o.a. 80.000 mensen in Tsjoechotka die al sinds december geen 

eten meer hebben om de buikriem nog maar even aan te trekken. Als dit zo door gaat is 

iedereen allang dood en begraven voordat de lente begint. Voor alle duidelijkheid moeten wij 

wel aangeven dat de problemen vooral in Rusland zelf liggen. Door de economische crisis 

probeert iedereen een graantje mee te pikken voordat de hulpgoederen op de plaats van 

bestemming zijn. Corruptie en maffia praktijken zijn de werkelijke oorzaak van al deze 

vertragingen.         

 

16.14 ELECTROMAGNETSCHE STORINGEN DOEN DE NATUUR OP HOL 

SLAAN 

 

Hoewel wij in 1996 al gewaarschuwd hebben voor de gevolgen van zowel natuurlijke als 

kunstmatig door de mens voortgebrachte elektromagnetische straling lijkt het alsof niemand 

de gevolgen van deze veranderingen in de natuur ziet. Na de duiven zijn het nu ook de 

trekvogels, koeien, paarden, kippen die vreemde ziektes beginnen te vertonen. En wie denkt u 

dat er na de veestapel komt. Ja u raad het goed de mens.  

 

16.15 GSM DE ASBEST VAN DE VOLGENDE EEUW 

 

Kunt u het zich nog herinneren. Al in 1950 was het de overheid bekend met het feit dat je van 

asbest chronisch ziek kon worden en dood kan gaan. Toch heeft het tot 1993 in Nederland 

geduurd voordat het gebruik van asbest verboden werd. De overheid heeft dus willens en 

wetens het gebruik van een dodelijke stof voor bijna 43 jaar toegestaan in onze maatschappij. 

Het gevolg is dat we op dit moment al 40.000 asbest doden te betreuren hebben met de 

voorspelling dat dit er over 15 jaar 80.000 zullen zijn. Over het aantal mensen dat door asbest 

een chronische longziekte of kanker heeft gekregen zwijgen we maar liever omdat de cijfers 

gewoon te erg voor woorden zijn. Pas op 16 september 1998 werd er een officiële 

schadevergoedingsregeling getroffen. Deze regeling overtrof in grofheid alles wat het 

Ministerie van Volksgezondheid in haar historie bedacht heeft. De schadevergoeding kent 

immers een wettelijke verjaringstermijn van 30 jaar. Laten nu de meeste ziektegevallen ten 
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gevolge van asbest pas na dertig jaar de kop op steken. Conclusie: nagenoeg niemand komt in 

aanmerking voor deze schadevergoeding. Dit begint toch al aardig naar een El Al affaire te 

ruiken waar list en bedrog aan de orde van de dag zijn. Hoelang gaan economische belangen 

nog voor de gezondheidsbelangen van de burgers in een land. Heel lang kunnen wij u zeggen. 

De volgende affaire dient zich immers al aan. In 1996 werd de overheid door haar 

gezondheidsspecialisten op de hoogte gesteld van de levensgevaarlijke gevolgen van GSM 

straling (zie ook het boek De Nieuwe Gezondheidsleer 1996). GSM straling dood nagenoeg 

alle muizen en ratten in het laboratorium binnen 1 maand. Ziekteverschijnselen zijn vooral 

stress, orgaan stoornissen, hartstilstand en kankergezwellen. Met deze informatie zou je toch 

zeggen dat GSM per direct verboden zou worden.  

 

Maar nee hoor in Nederland en vele andere landen mogen wij ons in 1999 verheugen op de 

vijfde GSM provider. Alleen de Socialistische Partij heeft aan minister Netelenbos (Verkeer 

en Waterstaat) en minister Borst (Volksgezondheid) gevraagd landelijke voorwaarden te 

stellen aan de plaatsing van masten. Ons mooie Nederland is veranderd in een bos van GSM 

zendmasten die wanneer je geluk hebt ook nog even op je woonhuis, flat of bedrijf staan. 

Hiernaast draagt iedereen natuurlijk zijn GSM toestel modern en goed zichtbaar op het 

lichaam. Bij voorkeur op het hart, nieren of lever en bij gebruik knus tegen de oren en 

hersenen gedrukt. Natuurlijk genieten onze buren net zoals bij onze TV’s en PC’s (meeroken) 

nog eens heerlijk mee van al deze straling. Want GSM straling gaat dwars door alle muren 

heen en is in de wijde omtrek te voelen en te meten. Vooral tijdens vergaderingen worden 

ware magnetronnen (ja uw GSM toestel zit in hetzelfde stralingsbereik als een magnetron) 

gecreëerd en stijgt de lichaamstemperatuur van de meeste deelnemers dramatisch. Gevolg 

warme oren, gloeiende gezichten, irritatie, stress, oorsuizen, vluchtgedrag, spierverkramping, 

afname weerstand tegen ziekten en wat later allerlei chronische afwijkingen. Was de 

incubatietijd bij asbest 30+ jaar bij GSM verwachten wij dat dit ten hoogste 5 jaar zal zijn. De 

moderne PEST zal zulke verschrikkelijke gevolgen hebben in de komende jaren dat door deze 

schijnbaar onzichtbare (maar wel meetbare) ziekteveroorzaker de gezondheidszorg failliet kan 

gaan als de overheid niet tijdig ingrijpt. GSM moet verboden worden of het oorzakelijke 

verleden van deze straling opgelost worden - en wel direct om de grootste epidemie aller 

tijden te voorkomen. 

 

Voor hen die bij hoog of laag nog durven te beweren dat GSM straling ongevaarlijk is 

adviseren wij voor een week het GSM toestel in actieve stand onder het nachtkussen te leggen 

en te melden hoe dit bevallen is.  Gelukkig zal deze epidemie die al genoeg is om een groot 

gedeelte van de mensheid uit te roeien in de komende jaren vanzelf verdwijnen.  In hoofdstuk 

18 zullen wij echter uitgebreid ingaan op het neutraliseren van nagenoeg alle 

electromagnetische stralingsbronnen binnen en buiten uw huis en werkomgeving. Dit is van 

uitermate groot belang omdat iedereen vandaag vrijwillig of onvrijwillig geconfronteerd 

wordt met een overdosis electromagnetische straling. Deze overdosis komt vooral voort uit 

het feit dat het electriciteitsnet, centrale verwarmings systeem, telefoonnet, 

waterleidingbuizen en de daaraan gekoppelde (metalen) voorwerpen nagenoeg alle straling 

keurig uw huis binnen brengen en verspreiden.  Lees als voorbereiding nogmaals het boek De 

Nieuwe Gezondheidsleer.    

 

 

ZULLEN WE OOK DIT KEER WEER ONBEWUST IN HERHALING VALLEN OF 

BEWUST VOOR HET LEVEN KIEZEN  
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17. MEI 1999: DE STILLE BEURSCRASH: ONTKOPPELING VAN GEWONE EN 

INDEX AANDELEN  

 

Zoals wij al in een aantal van onze nieuwsbrieven voorspeld hebben heeft in april 1999 de 

eerste wereldwijde beurscrash plaatsgevonden. Dit kon ook niet anders na de triljarden 

verliezen die het bedrijfsleven de afgelopen 12 maanden geleden heeft. De meeste mensen 

zullen dit feit echter ontkennen omdat de indexen zoals die van Wallstreet, Nasdaq, S&P 500, 

AEX etc. het ene na het andere record verbreken. Zij die goed geinformeerd zijn weten echter 

beter. In de maand april hebben alle grote beleggings- en pensioenfondsen over de hele 

wereld besloten om hun beleggingen over te hevelen van de gewone (nu sterk verliesgevende) 

aandelen naar de index aandelen. Deze massale overheveling is de oorzaak van de stijgende 

koersen en niet de resultaten van de onderliggende bedrijven.    

 

Bovenstaande overheveling heeft alleen maar plaatsgevonden om de volledige ineenstorting 

van alle mondiale beurzen in april tegen te gaan. Voor de particulier is de index van een beurs 

immers emotioneel bepalend of het goed of slecht gaat met onze economie en aandelenbeurs. 

Deze gigantische migratie wordt door de professionals gepresenteerd als de trek naar 

cyclische en zogenaamde value-aandelen. In werkelijkheid betekenen deze dure woorden dat 

de grote jongens hebben besloten zich dus alleen nog maar te concentreren op de in de 

indexen vertegenwoordigde aandelen en de rest gewoon te verkopen c.q. in elkaar te laten 

storten. Het gevolg is een kunstmatige opleving van de meeste indexen in de wereld welke 

dus een volledig vertekend beeld geven van de werkelijkheid. De ontkoppeling van de in de 

indexen vertegenwoordigde aandelen en de overige aandelen is immers een feit geworden. Per 

1 mei 1999 bestaan er geen beurzen meer in de wereld maar alleen nog een elite club van 

index aandelen die kunstmatig in stand gehouden worden door de banken en 

beleggingsinstellingen om als laatste strohalm de komende totale ineenstorting nog wat te 

rekken.  

 

Begrijpt u goed wat wij hier zeggen. Het vrije marktmechanisme van vraag en aanbod op alle 

aandelenbeurzen in de wereld is vervangen door een oligarchisch systeem waar dus een zeer 

beperkt aantal families c.q. beleggingsbedrijven bepalen wat de prijs van een aandeel op enig 

moment is. Speculeren behoort dus tot de verleden tijd. Althans voor de kleine belegger. De 

grote jongens met hun nu 100% voorkennis hetgeen het gevolg is van volledige controle en 

manipulatie gebruiken dit laatste middel om nog net voor de totale ineenstorting nog snel 

even hun zakken te vullen ten koste van de kleine particulier. Dat deze grote jongens vandaag 

nog de illusie hebben dat ze een beurscrash kunnen tegenhouden berust op een misverstand. 

Alle beleggingsinstellingen en banken weten dat het spel uit is en behalve 

bewustzijnsverandering niets of niemand nog in staat is het zinken van de financiële wereld 

Titanic te voorkomen. Dat de overheid in april niet heeft ingegrepen is ons een raadsel. Zover 

wij weten zijn voorkennis en manipulatie een strafbaar feit. De schaal waarop deze praktijken 

vandaag plaatsvinden is echter zo groot dat het risico bestaat dat bij overheids ingrijpen ook 

de indexaandelen en dus ook de indexen over de hele wereld zouden crashen. Dit is in een tijd 

waar de Kosovo crisis uit de hand is gelopen en dagelijks handen vol geld kost uitermate 

gevaarlijk voor de stabiliteit in de NAVO alliantie. De politici zitten dus muurvast in hun 

besluitvormingsproces om in te grijpen in de hierboven genoemde voorkennis en manipulatie 

affaires.  

 

Een logisch gevolg van al deze manipulaties is dat het er op de optiebeurs op dit moment nog 

maar zeer magertjes toegaat. Iedereen die de afgelopen maand echter nog opties heeft gekocht 

volgens de richtlijnen zoals omschreven in het begin van 1999 heeft echter niets te vrezen. 
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We waren immers allang voorbereid op deze laatste paniekstap en hebben dus in april 

uitermate goedkope opties kunnen aankopen. Dus niet in paniek raken maar gewoon nog even 

vasthouden. In de komende maanden zult u een uitermate aantrekkelijk rendement realiseren 

om uw Millennium overlevingspakket te financieren wanneer ook de indexen en de daaronder 

liggende aandelen in elkaar klappen. 

 

17.1 WALLSTREET BOVEN DE 11.000, GOLDMAN SACHS TOEVALLIG NAAR 

DE BEURS? 

 

Zo nu uw geheugen weer even is opgefrist over hoe het spel op de beurs wereldwijd gespeeld 

wordt begrijpt u ook waarom De Dow Jones Index zo plotseling boven de 11.000 kon stijgen 

in luttele weken. Deze stijging heeft dus in het geheel niets met het fundament van onze 

huidige mondiale economie te maken. Zoals wij reeds begin 1998 voorspeld hebben is 

Goldman Sachs op 4 mei 1999 definitief naar de beurs gegaan. Voor de leek berust deze 

beursgang op zuiver toeval. Iedereen wil immers naar de beurs als deze stijgt. Het verschil 

tussen normale bedrijven en Goldman Sachs is echter dat deze en hun collega zakenbanken 

het bovenstaande overhevelingsplan bedacht en uitgevoerd hebben om zichzelf te verreiken 

net voordat de bom barst.   

 

Januari 1998, hoofdstuk 2: Een ander klassiek teken van een markt die op het punt staat ten 

onder te gaan is, wanneer de goed geïnformeerde ratten het schip gaan verlaten. Een van de 

meest gerespecteerd en slimme (aandelen) handelshuizen in Amerika, genaamd Goldman 

Sachs, staat op het punt publiek te gaan. De partners van Goldman Sachs verdienen ieder jaar 

miljoenen guldens aan uitgekeerde bedrijfswinst. Waarom denkt u dat deze slimme 

speculanten u opeens laten delen in deze super winsten? Ja, u raad het al, zij zien namelijk als 

geen ander, door hun voorinformatie, donkere wolken samenkomen en proberen nog een 

laatste slaatje te slaan uit de beurs voordat deze is geïmplodeerd. Het is dus twee voor twaalf 

met onze beurs en economie.  

 

Zodra iedereen doorziet wat voor een onderbewust spel deze heren spelen is het al te laat. De 

enige partijen die dan nog een volledige ineenstorting kunnen uitstellen zijn de nationale 

overheden. Net zoals in Japan zullen de Amerikaanse en Europese overheden eind 1999 

besluiten om van uw belastinggeld (indirect) aandelen te gaan kopen. Deze laatste noodsprong 

zal echter geen enkel resultaat opleveren. Ook dit heeft u reeds in een eerder hoofdstuk 

kunnen lezen.  

 

17.2 IMF TOPMAN MICHAEL MUSSA ZEGT DAT DE BEURS 20% IS 

OVERGEWAARDEERD 

 

Het IMF de Sinterklaas bij uitstek van zowel de noodlijdende overheden als bedrijven die hun 

geld uit deze landen willen terugkrijgen zegt in de naam van topeconoom Michael Mussa dat 

de Amerikaanse aandelen in verhouding tot de winsten 20% zijn overgewaardeerd. Het IMF 

weet door haar uitstekende connecties met de mondiale overheden en financiële instellingen 

die haar werk financieren als geen ander dat de genoemde 20% nog maar de eerste stap 

omlaag zal zijn en als we geluk hebben blijft steken bij de voorspelde 60-70% devaluatie van 

de beurs.   
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17.3 AZIE CRISIS NOG LANG NIET VOORBIJ 

 

Het sprookje dat vandaag door de financiële instellingen de wereld in geholpen wordt is dat 

de Azië crisis voorbij zou zijn. Dames en heren het einde van de recessie is wat betreft de 

Japanse consument nog lang niet voorbij. De meeste Japanners denken zelfs dat het ergste nog 

moet gaan komen. Uit angst hiervoor besteden ze zo min mogelijk en lossen ze zo snel 

mogelijk hun schulden af. Je zou bijna zeggen dat de Japanners onze geschriften lezen en als 

een van de weinige naties in de wereld de daad bij het woord voegen. Zijn de Japanners nu 

echt zo anders dan de gemiddelde Amerikaan of Europeaan. Financieel en innerlijk gezien 

absoluut niet. Zowel in Oost als West jagen we de God van de materie na in een letterlijk 

moordend tempo. Het enige verschil is dat de Japanners al meer dan drie jaar de stuipen op 

het lijf zijn gejaagd door massale bedrijfsfaillissementen, reorganisaties, hoogste 

werkeloosheid sinds 1953, gedwongen ontslaggolven, 43,3 miljard yen verlies voor Sony over 

derde kwartaal 1998, al acht jaar dalende grond en huizen prijzen, financiële en politieke 

schandalen etc. 

 

Een Japanner is na drie jaar wakkerschudden eindelijk tot daden in de vorm van 

voorbereidingen overgegaan. Waar Japan en de rest van het Verre-Oosten echter drie jaar de 

tijd voor hebben gehad moeten wij Westerlingen straks in nog geen zes maanden doen. We 

wensen hun die na onze eindeloze waarschuwingen nog steeds op hun stoel zitten veel succes. 

Zeer verhelderend is trouwens om een korte vakantie of zakenreis in het Verre Oosten door te 

brengen. De realiteit van de ineenstorting van het Verre Oosten is vele malen erger dan het 

lezen van deze waarschuwingen. Dichter bij huis zijn Rusland en Zuid Amerika ook zeer 

verhelderend en duidelijk hoe het er in werkelijkheid in de wereld aan toe gaat.  

 

17.4 STAGNATIE VAN DE BEDRIJFSWINSTEN IN EUROPA 

 

Zoals wij reeds in 1998 voorspelden beginnen de eerste scheuren zich te vertonen in het fort 

Europa. In navolging van het Verre Oosten, Rusland, Zuid Amerika, China, Amerika 

stagneren nu ook de winsten van het Europese bedrijfsleven. Groeide de winst van in 

Nederland beursgenoteerde ondernemingen volgens het CBS en CPB in 1997 nog met 50% in 

1998 daalt deze met 700 miljoen (1%) naar 49,3 miljard. Ook de omzet van de Nederlandse 

industrie nam in vergelijking met 1998 (februari) met 9% af. Dit is de zesde 

achtereenvolgende maand waarin de omzet lager lag dan in dezelfde maand een jaar geleden. 

De sterkste dalers waren de aardolie-, chemische-, rubber- en kunststofverwerkende industrie 

met 14%. Ook de export nam met 9% af.  Rond 1 juli 1999 zal de Amerikaanse vloedgolf in 

volle hevigheid op het fort Europa gaan beuken en in de daarop volgende maanden van de 

scheuren financiële gatenkaas gaan maken. 

 

17.5 ALLE EUROPESE BANKEN EN BEURZEN SLUITEN HUN DEUREN OP 

OUDJAARSDAG UIT VREES VOOR MILLENNIUM PROBLEMEN 

 

Goed weggedrukt in de meeste Europese dagbladen kon een goed lezer op 17 april 1999 het 

volgende bericht lezen “De Europese ministers van Financiën hebben besloten dat alle banken 

en beurzen in Europa op de laatste dag van 1999 gesloten zullen worden uit vrees voor het 

millenniumprobleem”. Onderzocht wordt nog of dit in sommige landen nog juridische 

moeilijkheden zal opleveren. Nu zullen de meeste mensen denken dat dit maar voor een dag 

(drie dagen wanneer we het weekeinde meetellen) is en de banken en beurzen gewoon weer 
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op 3 januari 2000 zullen open gaan. Nee dames en heren naast het publieke besluit dat de 

banken voor een dag dicht zullen gaan is er een interne notitie dat de banken en beurzen dicht 

zullen blijven totdat het Millennium probleem is opgelost of de overheid een alternatief 

betalingssysteem (voedselbonnen etc.) in het leven roept. Gaat het dus fout op 1 januari 2000 

dan kunt u dus voorlopig naar uw geld, pensioen en aandelen fluiten in het jaar 2000. Onze 

lezers wisten dit natuurlijk allang uit het Millennium rapport. Wist u trouwens dat alle 

luchthavens in navolging van de banken en beurzen besloten hebben hun vliegtuigen rond de 

eeuwwisseling aan de grond te houden. Schiphol heeft op dit moment de meeste start- en 

landingsbanen gereserveerd om alle vliegtuigen van o.a. de KLM onder te brengen. Gaat u 

dus op vakantie om het nieuwe Millennium in een ver land te vieren dan is het nog maar de 

vraag wanneer u terugkomt. Ook de meeste ziekenhuizen hebben recentelijk besloten hun 

personeel geen verlof te geven tijdens de eeuwwisseling.  De risico’s zijn gewoon te groot 

zeggen de overheid en het bedrijfsleven. U anders dan de gemiddelde burger weet echter dat 

het Millennium Software Bug probleem al technisch opgelost is en dat wij ons in het geheel 

niet meer druk hoeven te maken over de Millennium wisseling maar de voorbereidingen aan 

het treffen zijn inzake de rest van de Millennium Crisis Pyramide.  

 

17.6 AL ZES PROCENT VAN DE MENSEN BESLUITEN HUN GELD VOOR 1 

JANUARI 2000 VAN DE BANK AF TE HALEN  

 

Uit een onderzoek van het Amsterdamse bureau Direct Company blijkt dat 6 procent (900.000 

mensen) van de Nederlanders heeft besloten om al hun geld van de bank af te halen voor 1 

januari 2000. Meer dan 25% neemt uit voorzorg extra geld op. Tevens blijkt uit het onderzoek 

dat 1 op de 5 Nederlanders extra levensmiddelen wil gaan hamsteren. Wanneer we uitgaan 

van een gemiddeld spaartegoed van 17.000 per Nederlander (bron: Centraal Bureau voor de 

Statistiek CBS) dan zal er dus aan het eind van 1999 minimaal 16 miljard extra (naast de 1,5 

miljard voor Sinterklaas) in contanten bij de banken worden opgenomen. Aangezien er op dit 

moment nog maar 40 miljard in contanten in omloop is in Nederland (bron: Nederlandse 

Vereniging van Banken NVB) dan kunt u begrijpen dat er een verschuiving (verhouding 

chartaal/giraal geld, goudstandaard, distributieproblematiek geldautomaten, Euro etc.) op 

komst is. 

 

Wij kunnen u verzekeren dat de 6% van vandaag na de de beurscrashes van 2002 en 2003 zal 

aangroeien tot 100% wereldwijd. In onze calculatie is er dan gemiddeld nog maar een paar 

honderd gulden per gezin over om een eventuele Millennium crisis voor X tijd het hoofd te 

bieden. Natuurlijk praten wij hier over een gemiddelde. In werkelijkheid zullen de rijken de 

banken allang voor maart 2002 hebben leeggeplunderd om de gemiddelde burger achter te 

laten met NIETS in een lange rij der wanhoop voor iedere bank. Het is daarom de 

verantwoordelijkheid van de overheid in ieder land om tijdens de introductie van de Euro de 

Millennium Crisis Pyramide status van iedere financiële instelling openbaar te maken. Zij die 

niet willen meewerken aan dit plan zullen per direct hun bankstatus verliezen en 

genationaliseerd worden. Alleen door de publicatie van de waarheid is de aankomende paniek 

in het volgende Millennium te beperken en een deel van de schade te voorkomen. Doet de 

overheid dit niet dat tekent zij het faillissement van ons financiële systeem in de komende 

jaren.                 
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17.7 KOSOVO CRISIS BRENGT DE NATO FINANCIEEL EN MILITAIR IN DE 

PROBLEMEN  

 

Na een maand van bombarderen in Servie en Kosovo is het NAVO budget voor 1999 

nagenoeg op. Wat begon als een snelle actie die in navolging van Irak ook maar een paar 

dagen zou duren is volledig uit de hand gelopen. In het rapport  De Nieuwe Wereld 1997 en 

hoofdstuk 15 genaamde “Een Nieuwe Kijk Op De Derde Wereldoorlog” kunt u lezen wat de 

gevolgen kunnen zijn als we niet heel snel een eind maken aan deze crisis. Vandaag maken 

wij ons al zeer druk over 500.000 vluchtelingen uit Kosovo. Dit is echter nog maar het topje 

van de ijsberg wanneer een Midden Oosten crisis escaleert in een internationaal conflict en er 

minimaal 100 miljoen vluchtelingen naast het invasieleger de kant van het Westen uitkomen. 

 

Hoewel wij regelmatig e-mails krijgen van verontruste lezers dat het Servie conflict het begin 

is van de 3
e
 Wereldoorlog kunnen wij u geruststellen met het bericht dat dit niet het geval zal 

zijn.  De dreiging komt niet uit Joegoslavië maar uit Rusland na een crisis in het Midden-

Oosten. De Kosovo crisis heeft de Russen en Chinezen alleen maar laten zien dat het ultra 

moderne militaire apparaat van de NAVO niet eens in staat is een minuscuul landje als 

Joegoslavië op de knieën te krijgen. Als we weten dat Rusland en China over duizenden 

malen meer materieel en manschappen beschikken dan mag het duidelijk zijn dat we het 

psychologisch overwicht dat we voor de Kosovo crisis over Rusland en China hadden 

verspeelt hebben. Rusland en China zijn na dit Hollywood optreden in het geheel niet meer 

onder de indruk van wat voor NAVO dan ook. Gelukkig heeft de NAVO (Amerika en 

Engeland) nog haar Peace-Keepers achter de hand. Het is alleen deze bewustzijns 

veranderings bandbreedte/straal nog dat een escalatie op dit moment in de hand houdt en 

hopelijk in de komende jaren in de hand zal blijven houden. Maar laten we duidelijk zijn. De 

NAVO of Verenigde Naties kan geen mondiale politieagent worden zonder 

bewustzijnsverandering. Het is te hopen dat iedereen dit voor 2003 beseft.       

 

17.8 VOLGENS DE MEDIA HEEFT DE NAVO DE OORLOG MET SERVIE AL 

GEWONNEN 

 

Met grote verbazing moesten wij op 4 mei (nota bene dodenherdenking in Nederland) 

constateren dat er op Nederland 1 al een nabeschouwing werd uitgezonden over de oorlog in 

Kosovo. De Nederlandse media zijn geen uitzondering op de rest van Europa en Amerika. Het 

lijkt dan ook alsof we deze crisis allang onder controle hebben. De feiten liggen echter geheel 

anders. Wanneer we op deze hoogmoedige Hollywood manier blijven doorgaan met Servië 

komt er geen einde aan deze oorlog. Houdt u goed in de gaten dat we nog maar een paar jaar 

te gaan hebben en dat de eerste tekenen van de financiële c.q. economische chaos al in 2001 

de kop zullen opsteken in Amerika en Europa. Bent u nog zo naïef om te denken dat de 

nationale regeringen tijdens een economische crisis nog meer geld zullen vrijmaken om 

Servië definitief of de knieën te dwingen. Wij denken het niet. Op zijn best maken we er ons 

vanaf met een soort halfslachtige en dus zeker niet permanente oplossing van het conflict. De 

gevolgen van deze halfslachtige houding zijn in 1997 (De Nieuwe Wereld) en de 

hoofdstukken uit 1998 en 1999 al uitvoerig besproken. 

 

Ondertussen gaan de media rustig door met het uitzenden en uitgeven van de meest 

confidentiële politieke, financiële en militaire informatie inzake de Kosovo crisis. Tijdens de 

eerste, tweede en koude (wereld)oorlog zouden dit soort mensen direct van landverraad 

beschuldigd worden en terecht worden gesteld. In deze moderne tijd waar entertainment 
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centraal staat in ons leven wordt zelfs een oorlog aangegrepen om de kijkcijfers te verhogen. 

Want laten we eerlijk zijn het gaat de media allang niet meer om innerlijke zaken maar alleen 

nog om de individuele belangen van ego’s en kortstondige carrieres. Het gevolg is dat de 

media op dit moment er mede de oorzaak van zijn dat de Kosovo crisis nog steeds niet is 

opgelost en ook niet meer opgelost zal worden voor 2002. Hier komt nog bij dat Europa uit 

monde van minister president Blair van Engeland een veel te grote mond heeft over de 

belangrijke rol die Europa speelt in de Kosovo crisis. De feiten zijn echter dat Amerika 80% 

van de bombardementen uitvoert en financiert, Engeland 10% en de overige 10% door de rest 

van de 17 NAVO bondgenoten. Hier komt nog bij dat de Europese defensie zoals de 

Amerikaanse NAVO generaal Klaus Naumann het uitdrukt  een beklagenswaardige status 

heeft waardoor zij niet eens in staat  haar rol te vervullen binnen een beperkt conflict zoals 

Kosovo. Kunt u zich een grootschalig conflict met Rusland en/of China voorstellen waar de 

Europeanen het zelf moeten opknappen.   

 

17.9 DE MIDDEN OOSTEN CRISIS CRIS IS NOG LANG NIET VOORBIJ: HET 

WATER KRUITVAT 

 

Terwijl de hele wereld in de ban is van Kosovo wordt maar al te makkelijk vergeten dat het 

werkelijke broeinest van een mogelijke derde wereldoorlog nog steeds in het Midden Oosten 

ligt. Dit conflict waar twee partijen tegen over elkaar staan (Turkije en Israël versus de rest 

van de Arabische Landen) gaat niet om geloof of olie maar simpelweg om water. Alleen 

Turkije en Israël beschikken over voldoende water in de regio. De Eufraat en Tigris die naast 

Turkije ook Syrië en Irak van water voorzien ontspringen immers in Turkije. Aangezien 

Turkije een aantal stuwdammen heeft gebouwd in de afgelopen jaren en de afgelopen winter 

de droogste was in 60 jaar valt het te begrijpen dat er nog maar een zeer beperkte hoeveelheid 

water Irak en Syrië binnenkomt.  

 

Wat olie is voor de westerse wereld is water voor het Midden Oosten of zoals door president 

Demirel van Turkije wordt gezegd “Zij hebben de olie wij het water. Wij vragen onze 

Arabische buurlanden toch ook niet de olie gratis af te staan”. Dat de Eufraat en Tigris beide 

ontspringen in Koerden land geeft aan hoe strategisch het voor de Turkse regering is om dit 

stuk van Turkije onder Turks bewind te houden. Turkije zal dit deel van het land nooit 

overdragen aan de PKK omdat zij hiermee haar belangrijkste politieke en handelstroef in de 

regio zou verliezen. Ook Israël heeft door het veroveren van de Golan op Syrië in 1967 een 

zelfde belangrijke water troef in handen. De riviertjes van de berg Hermon monden immers 

uit in de Jordaan en meer van Galilea waardoor Israël dus de controle heeft over een groot 

deel van de watervoorziening in Syrië. De rest van de waterbekkens liggen onder de door 

Israël gecontroleerde Jordaan oever welke volledig door de Israëli’s worden leeggepompt 

voor eigen gebruik wat de Palestijnen en Jordanië het nakijken geeft. Net als Turkije zal Israël 

dus nooit de Golan hoogte en westelijke Jordaan oever overdragen aan wie dan ook in de 

regio. Water is zoals de Libische leider Gadaffi zegt de oorzaak van het volgende conflict in 

het Midden Oosten. Met de komst van El Nina ligt dit dichterbij dan iedereen denkt.    

 

17.10 TSJERNOBYL VIRUS LEGT COMPUTERS IN AZIE EN ISRAEL PLAT 

 

Iedereen die de recent uitgebrachte film Netforce heeft gezien weet dat hij die Het Internet 

controleert de wereld in zijn macht heeft. Een beetje virus of Trojan horse is in staat om 

bedrijven in een mum van tijd plat te leggen. Zo ook met het Tsjernobyl virus dat exact 



202             De Grote Bewustzijnsverandering Deel 2 Bijlage der 33 dimensies  

dertien jaar na de ontploffing in het Oekraïense Tsjernobyl tot leven gewekt werd. Iedereen 

die op dat moment geïnfecteerd was en niet over een virus en Trojan Horse inclusief life 

update scanner en oplosser beschikte kon zijn harde schijf ofwel al zijn data bestanden wel bij 

de vuilnisbak zetten. In Japan, Zuid-Korea, Turkije, Israël vielen luchtvaart-, defensie-, 

overheids- en bedrijfssystemen massaal uit op 26 april 1999. Ook dit is weer een voorproefje 

wat ons te wachten staat als er iets mis gaat in De Millennium Crisis Pyramide. Israël dat op 

dit moment op defensie gebied het meest Millennium proof genoemd kan worden werd zelfs 

door dit virus danig verrast. Soms kan een Millennium crisis dus uit een heel onverwachte 

hoek tevoorschijn komen.  

 

17.11 CAPTAINS OF INDUSTRY VERLATEN ZINKENDE SCHEPEN 

 

Het lijkt wel een wereldwijde trend te worden. Een groot aantal captains of industrie verlaat 

het zinkende schip. Honderden topfunctionarissen hebben de afgelopen vier maanden hun 

optieregelingen en aandelenplannen verzilverd om van een rustige oude dag te gaan genieten. 

Niets is echter minder waar. Het gaat deze topfunctionarissen helemaal niet om de oude dag 

maar om het voorkomen van gezichtsverlies. 1998 was namelijk het laatste jaar waarin je je 

winst en omzet doelstellingen hebt kunnen halen. In de komende jaren zal zich de ene na de 

andere financiële ramp voltrekken. En laten we eerlijk zijn is het niet mooier om herinnerd te 

worden als de man die zijn bedrijf naar de top heeft gevoerd dan bekend te worden als de 

manager die zijn bedrijf failliet heeft laten gaan. Wat deze heren echter vergeten is dat er in de 

komende jaren wel heel erg weinig van hun aandelen, optie regelingen, dure huis en pensioen 

zal overblijven als zij niet van bewustzijn veranderen.  

 

17.12 TOENAME AARDBEVINGEN EN VULKAANUITBARSTINGEN 

 

In de maanden februari, maart en april zijn de vulkanische activiteiten en de daaruit 

resulterende aardbevingen en temperatuursstijgingen van het water op de door ons in 1998 

aangegeven breukvlakken wederom toegenomen. Wanneer we deze verhoogde activiteit 

optellen bij de nog steeds toenemende ontbossing dan zal de temperatuur van het water en de 

daaruit resulterende temperatuur van de lucht steeds verder toenemen. Het gevolg is dat 

allerlei soorten ongewenste micro organismen de kans krijgen zich in een steeds sneller tempo 

te vermenigvuldigen en muteren. Hiernaast wordt het in het Middellandse zeegebied steeds 

onrustiger rond de Etna. In het daarmee in verbinding staande Caribisch gebied begint de 

Monteserrat ook steeds meer op te spelen. Met als klap op de vuurpijl zware aardbevingen in 

Taiwan op 3 april met een sterkte van 5,7 op de schaal van Richter en een aardbeving van 6,2 

in Peru op 5 april. We naderen steeds meer het moment waarop de planenten in ons 

zonnestelsel op een lijn met elkaar komen te staan en hevig aan elkaar zullen gaan trekken.    

 

 

 

ZULLEN WE OOK DIT KEER WEER ONBEWUST IN HERHALING VALLEN OF 

BEWUST VOOR HET LEVEN KIEZEN  
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18. JUNI 1999: DE NIEUWE GEZONDHEIDSLEER: HET VERVOLG DEEL 2C 

 

Na het boek De Nieuwe Gezondheidsleer en het vervolg 2A en 2B nemen wij u vandaag mee 

naar de volgende stap om een optimale gezondheid op secundair niveau te bereiken. Wij 

hebben speciaal gewacht met de behandeling van onderstaande onderwerpen omdat u anders 

met teveel zaken tegelijkertijd zou gaan experimenteren waardoor niet meer duidelijk zou zijn 

welk middel of therapie in uw individuele geval het beste maar vooral ook blijvende resultaat 

zou opleveren. Tevens willen wij u nogmaals op het hart drukken dat onderstaande middelen 

veel beter werken wanneer u al begonnen bent met het in evenwicht brengen van de 27 

geestelijke stress veroorzakers en 27 stress oplossers – dus de 99,9% versus 0,01% 

verhouding om te zetten in een 50%/50% aandachts dus afstemmingsbalans - zoals 

omschreven in hoofdstuk 11 van dit boek. De drie secundaire gezondheids onderwerpen die 

wij in dit hoofdstuk zullen behandelen zijn de volgende: 

 

1. Elektromagnetische straling in de praktijk 

2. Vet een weldaad voor lichaam en geest 

3. Het bed als stress veroorzaker 

 

18.1 Ad1: ELECTROMAGNETISCHE BESMETTING (EMC): DE NIEUWE PEST IN 

DE PRAKTIJK 

 

Storingen teisteren optiebeurs in Amsterdam, Familie kan niet aarden, Statische spoken waren 

rond in Alkmaar etc. etc. Zo maar een greep uit de krant waarbij de journalisten en 

slachtoffers nog steeds gissen naar de werkelijke oorzaak van al deze vreemde onnatuurlijke 

verschijnselen. In het boek De Nieuwe Gezondheidsleer en dit boek Van De Duisternis Naar 

Het Licht vindt u echter de volledige uitleg van bovengenoemde verschijnselen en tevens een 

omschrijving van de gevaren die kunstmatige elektromagnetische straling voor onze 

samenleving betekenen. Hieronder beperken wij ons echter tot de opsomming van de meest 

gevaarlijke door de mens ontwikkelde elektromagnetische stralingsbronnen plus de oplossing 

om deze straling te neutraliseren of beperken. 

 

De meest universele manier om alle nadelen van elektromagnetische stralingsbronnen te 

neutraliseren is natuurlijk het oplossen van het onverwerkte verleden in relatie tot deze 

straling zoals omschreven werd in hoofdstuk 11. U heeft immers al deze negatieve reacties 

(gevolgen) van lichaam en ziel op onderstaande straling immers eens zelf veroorzaakt door 

eenzijdig verdicht ofwel onderbewust gebruik te maken van deze straling producerende 

apparatuur in een (ver) verleden. Voor de meeste mensen is dit echter een te science fiction 

achtig antwoord en een te grote conceptsverandering in een keer. Daarom beperken we ons 

dan ook in dit hoofdstuk tot secundaire oplossingen die voor de meerderheid van de bevolking 

nog net wel te begrijpen en toe te passen zijn. 

 

Om de belasting per bron aan te geven vermelden wij Rood = zeer hoog (levensgevaarlijk 

onder alle omstandigheden), Geel = Hoog (gevaarlijk bij belasting langer dan 2 uur ) en 

Groen = laag (gevaarlijk bij belasting langer dan 4 uur). Natuurlijk gelden deze indicaties 

alleen maar voor mensen die hier emotioneel en/of allergisch op reageren (zie boek De 

Nieuwe Gezondheidsleer).     
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18.1.1 WAT TE DOEN AAN DE 19 GEVAARLIJKSTE ELECTROMAGNETISCHE 

STRALINGS BRONNEN IN UW HUIS EN OP HET WERK 

 

1. Straalzenders (rood 24 uur per dag)  

2. Mobiele telefonie (rood 24 uur per dag) 

3. Hoogspanningskabels en huisjes (rood 24 uur per dag) 

4. Transformators en opladers(rood 24 uur per dag) 

5. Waterbedden (geel 8 uur per dag) 

6. Wekkerradio (geel 8 uur per dag) 

7. TV en PC (rood variabel) 

8. Magnetron (rood variabel) 

9. TL buizen (rood variabel)  

10. Vliegtuig (rood variabel) 

11. Auto/Motor (geel variabel) 

12. Video games (rood variabel)  

13. Analoge telefoon (geel variabel) 

14. ISDN (rood variabel) 

15. Wasmachine (rood variabel) 

16. Stereo apparatuur (groen variabel) 

17. Huishoudelijke elektronica (rood-groen variabel) 

18. Elektriciteitsnet (groen 24 uur per dag) 

19. Mensen (rood-groen-violet) 

 

Oplossingen en opmerkingen: 

 

1. Verhuizen of overheid/pers inschakelen: Alleen wanneer deze door uw huis of bedrijf 

heenlopen. Meetbaar met diverse test en regelapparatuur die in iedere elektronica zaak te 

verkrijgen is. Vraag naar Spectrum en Netwerk Analyse apparatuur met bijbehorende richt en 

bronlocalisatieantennes. 

2. Opzeggen, verhuizen en/of overheid/pers inschakelen: Zowel de telefoon, oplaadapparaat 

als zendpalen (800-1600 Hz) zijn levensgevaarlijk omdat zij zeer dicht op het lichaam 

gedragen worden of hierbij in de buurt staan. Idem 1 inzake meetapparatuur.  

3. Verhuizen en/of overheid/pers inschakelen: Voor iedere electromonteur gelden zeer strenge 

eisen inzake de verblijfsduur in zwaar belaste omgevingen. Voor de particulier gelden deze 

eisen (nog) niet. Eenvoudig te lokaliseren met elektrische en elektromagnetische 

meetapparatuur (pestmeter) van rond de F. 300 gulden. Dit apparaat is ook te gebruiken voor 

de overige stralingsbronnen 4 t/m 16 (excl. 8).  

4. Vervangen: Nagenoeg alle elektronica uit Amerika en Azië wordt geleverd met een 

transformator welke zeer gevaarlijke straling verspreid. 

5. Vervangen: Levensgevaarlijk omdat het water de straling ook nog eens optimaal over uw 

lichaam verdeeld. 

6. Vervangen door opwindklok: Wordt nagenoeg altijd bij het hoofd geplaatst waardoor zowel 

het zenuwstel als hormoonhuishouding etc, geen tijd krijgt zich te herstellen gedurende de 

slaapperiode. 

7. Gebruik beperken en minimaal 3 meter (TV) afstand houden, LCD/TFT PC scherm 

aanschaffen: Tevens schuilt hier het extra gevaar van oogspier overbelasting hetgeen zowel 

hoofdpijn, tandpijn en zenuwpijn kan veroorzaken in uw hoofd, nek en schouders. 

8. Weggooien: Levensgevaarlijk omdat het al het voedsel letterlijk verbrand en beroofd van 

iedere vorm van voedingswaarde. Magnetron voedsel is dood voedsel. Te meten met 
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microgolf meter. Deze is vaak ingebouwd in elektriciteit en elektromagnetische meters of is 

als optie te verkrijgen.  

9. Vervangen door volspectrum elektromagnetisch afgeschermde TL balken. 

10. Beperken: Aangezien de meeste mensen weinig vliegen is dit over het algemeen alleen 

maar gevaarlijk voor piloten (statische gezien naast elektromonteurs de kortste levensduur) en 

stewardessen. 

11. Beperken, gebruik cruise control of vervangen door Volvo: Onze huidige auto’s zijn 

volledig volgebouwd met elektronica. Vooral het gaspedaal, airconditioning, inductie motor, 

licht, klok, stuur etc. zijn de gevaarlijkste stralingsbronnen of geleiders. 

12. Weggooien: Zeer slecht afgeschermde apparatuur die ook nog eens haar straling via het 

PC of TV scherm verspreid. Zie ook punt 7. 

13. Beperken en gebruik e-mail: Hoewel niet zo gevaarlijk als digitale telefoon verspreid onze 

telefoon infrastructuur alle elektromagnetische straling van de apparatuur die hierop 

aangesloten is. Tevens worden de emoties (positieve en negatieve gemoedstoestanden) van 

mensen op deze manier wereldwijd verspreid.  

14. Vervangen door analoog toestel: Een digitaal toestel c.q. digitale lijn propt nog meer 

positieve maar in de huidige elektronische wereld vooral negatieve frequenties per seconde 

over de telefoonlijn.  

15. Beperken, in de schuur zetten of tijdens boodschappen/werk aanzetten: Het gevaar van de 

wasmachine zit in het feit dat het door de programmering een zeer sterk wisselveld produceert 

waardoor het een zeer groot spectrum van wisselende dus uit balans brengende frequenties 

doorloopt.      

16. Beperken en minimaal 3 meter afstand houden: Het gevaar van stereo apparatuur zit 

vooral in het feit dat de jeugd steeds meer gebruik maakt van kop c.q. oortelefoons die de 

straling van apparaat als batterijen direct aan het hoofd doorgeven. 

17. Beperken, weggooien of vervangen: Er zijn zoveel verschillen in de kwaliteit maar vooral 

ook isolatie van huishoudelijke elektronica dat u altijd bij aanschaf het apparaat in de winkel 

met uw EM meter moet doormeten voordat u tot aanschaf overgaat.   

18. Net(onderbrekings/vrij)schakelaar aanschaffen of stoppen er s’avonds uitdraaien, CV en 

koelkast op aparte groep aansluiten. Vooral in huizen waar de leidingen slecht geïsoleerd zijn 

en zich dicht bij de slaapplaats bevinden kan het 50Hz netwerk voor slaapstoornissen en 

onrust (type 1 en 2 stress zie boek De Nieuwe Gezondheidsleer) zorgen. Dit komt net zoals bij 

de wasmachine vooral omdat we hier wederom over een wisselveld praten van 50Hz. 

Aangezien uw hersenen om te herstellen van de dag gedurende de slaap stapsgewijs 

terugschakelen van 15 Hz naar bijna 0,5 Hz (Theta en Delta hersengolven) mag wel duidelijk 

zijn dat 50 trillingen per seconde u behoorlijk uit uw slaap kunnen houden. Aangezien alle in 

uw huis aangesloten apparatuur door deze 50 Hz stroom gevoed worden mag wel duidelijk 

zijn dat ook deze rond uw slaapplaats voor de nodige onrust kunnen zorgen. Stekkers eruit is 

het advies.      

19. Door de menselijke ziel geproduceerde interdimensionale – onverwerkte verleden en 

EGO/OGE - straling in de vorm van de 27 geestelijke stress veroorzakers en oplossers. Ieder 

mens is in staat zijn medemens en zeker zijn of haar partner waar hij lief en leed mee deelt 

letterlijk ziek of gezond te stralen. Wij hebben in de afgelopen jaren al teveel gevallen gezien 

waar aan de buitenkant schijnbaar aardige mensen bezig waren hun man of vrouw door hun 

innerlijke boosheid, haat, jaloezie etc. letterlijk zonder dit te beseffen het graf in te wensen. 

Deze mensen die vaak al een jarenlange zoektocht achter de rug hebben van de reguliere tot 

de alternatieve gezondheidszorg beseffen niet dat de werkelijke oorzaak van hun 

gezondheidsproblemen nooit zal verdwijnen als zij hun innerlijke gemoedstoestand niet 

veranderen van onderbewust, hogerbewust naar eenheidsbewust.    
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* In de gevallen 1 t/m 3 is het verstandig om de overheid en de pers in te schakelen wanneer 

het desbetreffende bedrijf weigert maatregelen te nemen. Voor al deze zaken bestaan 

wetgeving en normen. Met de hierboven omschreven secundaire apparatuur is zeer eenvoudig 

en wetenschappelijk onderbouwd te bewijzen wat de problemen zijn. 

 

Tot slot moet u goed beseffen dat naast het elektriciteits- en telefoonnet ook uw centrale 

verwarming, metalen waterleiding, gewapend beton, metalen meubilair zoals lampen, banken, 

kachels, bedspiralen, bad en juwelen zoals horloges en sieraden uitstekende ontvangers, 

accu’s, geleiders en zelfs vaak versterkers zijn van zowel intern als extern geproduceerde 

elektromagnetische en interdimensionale onverwerkt verleden straling. Alle apparatuur die u 

en uw buren gebruiken wordt gebundeld verspreid en uitgezonden via deze ontvangers. We 

hebben gevallen gezien waar mensen letterlijk gekookt werden op hun bedspiraal die precies 

in het stralingsgebied van een straalzender stond. Voor zeer gevoelige mensen die dus nog 

niet de moeite hebben genomen om hun onverwerkte verleden en EGO/OGE op te lossen is 

het altijd verstandig om in een (klein) vrijstaand huis te wonen het liefst op het platteland. Een 

meer financieel praktische oplossing is uw elektronica onder te brengen (wasmachine, CV 

ketel, opladers etc.)  in een garage of schuur die minimaal 5-10 meter van uw woonhuis 

verwijderd is. Doe tevens eens met behulp van de bovenstaande meetapparatuur een site-

survey van uw huis en werkplek. U zult schrikken van de resultaten. Besef goed dat 

elektromagnetische straling net zoals alle verdichtende zaken verslavend werken en er dus 

sprake zal zijn van ontwenningsverschijnselen die 1-7 dagen kunnen duren. 

 

Als het goed is begint u zich langzamerhand af te vragen waar we ins hemelsnaam mee bezig 

zijn. Is het verstandiger om: 

 

1. Bovenstaande 19 tijdelijke lapmiddeltjes te gebruiken die uiteindelijk toch niets oplossen 

en alleen maar veel angst, geld en tijd kosten…  

 

of toch maar 

 

2. Te beginnen met het oplossen van uw onverwerkte verleden en het in evenwicht brengen 

van de 27 stress veroorzakers en 27 stress oplossers. 

 

Alleen keuze 2 is in staat al uw problemen permanent op te lossen, kost niets en neemt in 

verhouding veel minder tijd in beslag.  

 

Dit boek heet niet voor niks “Het Boek Der Verwarring”. De mens besteed immers 99,9% van 

haar tijd en ruimte om voor haar angsten te vluchten. En dan praten we niet alleen over de 

hierboven genoemde 19 electromagnetische angsten maar over alle angsten die in dit boek 

behandeld worden. Angsten die de mens in haar verleden veroorzaakt heeft maar waarvoor zij 

de gevolgen nog steeds niet onder ogen durft te zien. Wanneer we dan ook nog eens weten dat 

de mens deze angsten leven na leven op nagenoeg exact dezelfde manier met exact dezelfde 

mensen herhaalt begin je langzamerhand te begrijpen wat de oorzaak is geweest van deze 

krankzinnige maatschappij waar geen liefde maar alleen nog maar angst heerst. Wordt het niet 

de hoogste tijd om van bewustzijn te veranderen.   

 

18.1.2 DE MANNEN MET DE WITTE GEZICHTEN 
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Mensen die zichzelf veel aan onverwerkte elektromagnetische straling blootstellen zijn te 

herkennen aan hun witten gezichten waaruit letterlijk alle energie is weggetrokken. Vooral 

GSM gebruikers spannen de kroon waarbij na een eerste fase van verhitting in de vorm van 

een rood hoofd (allergische en afweer reactie van het lichaam tegen deze straling) de 

symptomen al snel omslaan naar een zeer witte gelaatsuitdrukking (overlevings en 

capitulatiefase van het lichaam). Wanneer deze laatste fase maar voldoende vaak herhaald 

wordt slaan de waarschuwingssignalen zoals hoofdpijn, nekpijn, schouderpijn, oorpijn, 

buikpijn etc. al snel om in allerlei chronische ziekten (zie boek De Nieuwe Gezondheidsleer).     

 

18.1.3 AARDSTRALEN VERSUS ELECTROMAGNETISCHE STRALING 

 

Hoewel er tegenwoordig terecht veel ophef wordt gemaakt over aardstralen is het aantal 

gevallen hiervan in verhouding tot de door de mens geproduceerde elektromagnetische 

straling tegenwoordig bijna te verwaarlozen. Bij maar een op de 100.000 gevallen zijn 

aardstralen de materiele hoofdoorzaak van de gezondheids problemen, de rest is allemaal 

terug te voeren naar de door de mens geproduceerde onverwerkte elektromagnetische straling. 

De werkelijk oorzaak van een allergie voor aardstralen ligt natuurlijk wederom in het 

onverwerkte verleden van deze mens. Nagenoeg iedereen die voor aardstralen gevoelig is 

heeft hier eens eenzijdig verdicht gebruik van gemaakt om hele planeten interdimensionaal te 

blokkeren, controleren of manipuleren. Dit laatste zal echter voor veel mensen nog iets te ver 

gegrepen zijn om te begrijpen laat staan geloven.  

 

Besef tevens dat de natuur (organische aan elkaar gekoppelde interdimensionale 0 punten) is 

gebaseerd op gelijkspanning en niet op wisselspanning. De mens is door de miljarden jaren 

geevolueerd in een gelijkspanningswereld (eenheid) en gedevalueerd in een 

wisselspanningswereld (gepolariseerde schepping). De wisselspanning technologie die in de 

afgelopen 100 jaar in hoog tempo is ingevoerd zorgt alleen maar door de constante wisseling 

van de veldrichting voor een constante onbalans, onrust, vlucht, verdichting en dus 

geforceerde polariteit en energieverlies in alles waarmee het in aanraking komt. De natuur en 

ook de mens streeft echter door haar afkomst welke de eenheid is constant naar evenwicht. In 

de laatste 100 jaar wordt dit evenwicht dus steeds vaker op een kunstmatige manier verstoord. 

Secundair gezien roepen wij dan ook op de elektronica van de toekomst alleen nog maar te 

baseren op gelijkspanning (zonne- en windenergie), bandbreedte migratie en fusie energie om 

het natuurlijke evenwicht te herstellen. Het mooie van wisselspanning is echter dat het ons 

herinnert aan het feit dat wij eens de polariteit geschapen hebben en onszelf de hele dag aan 

de gevolgen hiervan blijven herinneren totdat we weer in de eenheid zijn.       

 

18.2 Ad2: VET EEN WELDAAD VOOR LICHAAM EN GEEST: HET SARDINE 

INCIDENT 

 

In de afgelopen 30 jaar zijn zout en vet tot volksvijand No.1 uitgeroepen. Wanneer je volgens 

de reguliere c.q. tertiaire gezondheidszorg gezond wilt blijven dan eet je zo min mogelijk 

mineralen en vetten. Het gevolg van deze hetze is dat er steeds meer mensen chronisch ziek 

worden omdat ze steeds minder essentiële bouwstoffen binnenkrijgen. Zoals u in de vorige 

hoofdstukken gelezen heeft hebben wij de wereld inzake zouten (mineralen) al op zijn kop 

gezet door te verkondigen dat natuurlijke mineralen gezond zijn voor lichaam en ziel en dat 

deze zelfs van overlevingsbelang zijn om de verzuring (pH waarde) en veroudering van uw 

fysieke lichaam tegen te gaan. Vele mensen hebben door het innemen van extra mineralen 
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gemerkt dat hun fysieke gezondheid al met sprongen vooruit is gegaan in de afgelopen 

maanden. 

 

In hoofdstuk 14 hebben wij nogmaals het belang van Chlorella, Groene Gerst Extract, Q10, 

Zuurstof en Zuiver Water behandeld waarbij water als distributeur van alle in water oplosbare 

stoffen (levensmiddelen)  voor zowel uw zenuwen als bloedsomloop een centrale rol vervult. 

Naast water bestaat er echter nog een tweede distributeur van energie en informatie en dat zijn 

de vetten in ons lichaam. Het verbannen van al het vet uit ons dieet staat gelijk aan het 

letterlijk stilleggen van de helft van ons secundaire distributie- c.q. communicatienetwerk in 

ons lichaam. Beseft u goed dat al uw lichaamscellen vet bevatten, uw hersenen en zenuwen 

voor meer dan 50% uit vet bestaan en dat ons lichaam zonder dit smeermiddel (voor o.a. uw 

(oog)spieren) net als een auto letterlijk vastloopt. Zonder vet kunnen essentiële onderdelen 

van het lichaam dus in het geheel niet meer functioneren. 

 

De waarde van gezonde vetten werd ons pas duidelijk na het nuttigen van een blikje 

sardientjes. Na het eten van deze sardientjes die in plantaardige olie bewaard werden viel ons 

steeds op dat je hierna scherper en alerter ging denken en meer energie had. Dit kan ook niet 

anders omdat vet energie voor de lange termijn opslaat en gedoseerd aan het lichaam 

teruggeeft. Dit in vergelijking met suiker (insuline) dat het lichaam van snelle energie 

voorziet maar jammer genoeg wel in de vorm van verzadigd vet in ons lichaam wordt 

opgeslagen wanneer we er teveel van binnen krijgen. Vetten maar vooral gezonde vetten in de 

vorm van de meervoudig onverzadigde vetten (MOV) Omega 3 en 6 moesten dus naast de 

distributie van in vet oplosbare levensmiddelen nog meer belangrijke functies in het lichaam 

vervullen.  Welke dit waren werd ons pas duidelijk nadat wij het boek van Udo Erasmus 

genaamd Vitale en Fatale vetten ontvingen. Dit boek met ISBN nummer 9075888066 dat in 

geen enkele bibliotheek mag ontbreken bevestigde onze gevoelens op een wetenschappelijke 

manier. 

 

Kort samengevat concludeert dit boek het volgende. Vetten bestaan uit een koolstofatoom met 

een daaraan gekoppeld waterstofatoom en een zuurgroep (vergelijk scheikundige opbouw met 

die van melksuiker inzake energieopslag, houdbaarheid en afgifte). Deze zuurgroep bepaald 

trouwens ook de pH waarde van het vet iets wat wij niet in het boek konden terugvinden maar 

wel van zeer groot belang is voor het juiste gebruik van deze gezonde vetten in diverse op de 

natuur gebaseerde chemische samenstellingen. Tussen de koolstofatomen kunnen dubbele 

bindingen voorkomen. Zijn er geen dubbele bindingen dan is het een verzadigd vet. Is het een 

dubbele binding (fusie gericht) dan spreken we van een onverzadigd vet. Zijn er meerdere 

dubbele bindingen tussen de koolstofatomen, dan is het een meervoudig onverzadigd vet.  

 

Er zijn vitale en fatale vetten die wij kunnen consumeren. De vitale zijn onverzadigde en 

meervoudig onverzadigde plantaardige vetten (dubbele binding) zoals je deze kunt vinden in 

saffloerolie, lijnzaadolie, soja-olie, olijfolie, vis, noten en zaden. De fatale vetten (geen 

dubbele binding) zijn verzadigde vetten ofwel dierlijke vetten in zowel vlees, kaas en melk.  

De meervoudige onverzadigde vetten worden ook wel essentiële vetzuren genoemd omdat het 

lichaam ze nodig heeft maar niet in staat is ze zelf aan te maken.        

 

Aangezien we de afgelopen 100 jaar nagenoeg alle (meervoudig) onverzadigde vetzuren 

vervangen hebben door verzadigde (fast food) vetzuren is onze fysieke gezondheid in 

sneltreinvaart achteruit gegaan. Hier komt nog bij dat de weinige gezonde vetzuren die in ons 

dagelijks voedsel zijn overgebleven kwalitatief veel te lijden hebben van de huidige manier 

van zaaien, oogsten, opslag, produktie (hydrogeneren, raffineren, deodoriseren), verpakking 
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en distributie. Vitale vetten blijven alleen hun werking behouden wanneer ze koel, donker en 

luchtdicht (koelkast) bewaard worden en na opening binnen drie maanden zonder verhitting 

geconsumeerd worden. De realiteit van vandaag is echter dat de meeste gezonde vetten al 

maanden in de schappen bij de supermarkt staan waarna ze bij thuiskomst in het 

aanrechtkastje verdwijnen. Het resultaat is dat de zogenaamd geadverteerde gezonde olijfolie, 

saffloerolie, lijnzaadolie, soja-olie etc. zijn werking allang heeft verloren wanneer u het bij het 

bereiden van uw maaltijden gebruikt. Olie kan nog zo virgin, koudgeperst, biologisch, 

ongeraffineerd en plantaardig zijn, zonder het opvolgen van de bovenstaande aanwijzingen 

blijft er niets van waarde in deze eens zo vitale vetten over.    

 

Hoe kunt u nu herkennen dat u een tekort heeft aan vitale vetten. Een van de eerste indicaties 

is een droge en stugge huid hetgeen vooral tijdens de wintermaanden goed te merken is. 

Wanneer dit bij u het geval is wordt het zaak om deze tekorten op de juiste manier en in de 

juiste verhouding tussen omega 3 en 6 (eskimo’s 2,5:1) aan te vullen. Nu kunt u zelf aan het 

experimenteren gaan met het persen van verse olie uit saffloer, lijnzaad en soja maar dit is in 

de praktijk voor de meeste mensen onhaalbaar. Tevens kan een verkeerde mix en dosering bij 

inname hartkloppingen tot gevolg hebben. 

 

Neem trouwens olie nooit in combinatie met (veel) water in. Dit kan tot stuwing  leiden in de 

cellen die om deze olie zitten te springen. Olie drijft immers op water hetgeen al snel voor 

hoofdpijn kan zorgen. Laat de olie dan ook rustig tijdens de maaltijd zijn werk doen en neem 

het niet in op de nuchtere maag met water.  

 

Wat zijn nu de overige gevolgen van een tekort aan gezonde vetten.  

 

1. Gebrek aan energie 

2. Stroeve, verrekte en gekneusde spieren  

3. Suikerziekte 

4. Allergieen door lekkende darm syndroom 

5. Ontstekingen 

6. Vergiftigingen  

7. Schimmel infecties 

8. Virus en bacterie infecties 

9. Hart en vaatziekten door o.a. kleverige bloedplaatjes 

10.Kanker 

 

Voor hen die al langer deze geschriften lezen valt direct op dat u bovenstaande rijtje al eens 

eerder tegen gekomen bent bij de 7 lichamelijke stress veroorzakers en oplossers (zie boek De 

Nieuwe Gezondheidsleer), het zuren/basen ofwel pH stabilisator onderzoek, de Energie Super 

Stack etc.   

 

Na met diverse olien geexperimenteerd te hebben kwam de door Udo Erasmus samengesteld 

olie genaamd Udo’s Choice Ultimate Oil Blend als beste uit de bus (zie voor de gehanteerde 

test- en selectiecriteria het boek De Nieuwe Gezondheidsleer). Vooral het feit dat de versheid 

van de fabricage tot en met de wereldwijde distributieketens gegarandeerd wordt sprak ons 

zeer aan.   

 

18.2.1 DE BESTE SECUNDAIRE COSMETICA OP AARDE DIE BIJNA NIETS KOST 
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Op basis van bovenstaande informatie zou je toch zeggen dat de cosmetica industrie na deze 

ontdekkingen volop gebruik zou maken van Omega 3 en 6 in haar produkten. Ze verjongen 

immers letterlijk de huid van binnenuit, zijn 100% natuurlijk en hypoallergeen. Jammer 

genoeg zijn we echter nog geen enkel cosmetica bedrijf tegen gekomen dat deze stap 

genomen heeft. Dit komt hoofdzakelijk door het feit dat de distributiekanalen van de 

cosmetica industrie in het geheel niet op houdbaarheid en versheid zijn ingesteld. De Omega 3 

en 6 MOV’s zouden al hun werking al verloren hebben wanneer u het in de winkel zou 

aanschaffen laat staan op uw gezicht zou smeren. Wanneer je er als vrouw toch jonger en 

mooier uit wilt zien en alle mooie reclame middeltjes meer dan zat bent dan wordt het tijd om 

een flesje Udo’s Choice aan te schaffen. Naast het feit dat u er beter uit gaat zien verbeterd uw 

gezondheid ook nog eens. En dat alles voor een prijs die nog geen fractie is van de meest 

poeders en cremes die toch niet werken.        

 

18.3 HET BED ALS STRESS VEROORZAKER  

 

U voelt zich ziek en ongelukkig. U heeft nog nooit gehoord van De Nieuwe Gezondheidsleer 

of  het boek Van De Duisternis Naar Het Licht. U loopt al jaren in verwarring rond en uw 

beste vriend is uw bed. Want alleen uw bed het liefst opgesteld in een zo donker mogelijke 

kamer is uw laatste toevluchtsoord uit deze ellendige wereld. En zo worden de weken 

maanden en de maanden jaren. Allemaal verloren tijd. Iemand die immers het bed verkiest als 

letterlijk laatste rustplaats zal zien dat zijn lichaam zich na twee weken begint aan te passen 

aan deze nieuwe realiteit. Wekenlang horizontaal liggen wordt namelijk door het fysieke 

lichaam onderbewust gezien als een toestand van afsterven. Al na een maand begint het 

lichaam zichzelf stapje voor stapje op te lossen ofwel zichzelf klaar te maken voor de 

overgang naar een andere dimensie. Artsen die een beetje verstand hebben van dit proces 

zullen zien dat zowel het bloed als zenuwvloeistoffen steeds sterker beginnen te verzuren. En 

nu komt het. Omdat u horizontaal ligt worden uw hoofd en hersenen veel sterker dan normaal 

met dit stervenszuur belast. Het gevolg is een algehele aftakeling van alle organen omdat de 

communicatielijnen letterlijk kapot gebrand worden. 

 

Iedereen die NU besluit weer rechtop in bed te gaan zitten zal al grote verschillen waarnemen. 

Binnen twee weken worden uw hersenen en organen etc. weer gereactiveerd en 

gerevitaliseerd. Gebruik deze twee weken om De Nieuwe Gezondheidsleer te bestuderen en 

toe te passen. Besluit u echter om ook letterlijk weer uit bed te stappen dan vind er een klein 

wonder plaats. Uw onderbewustzijn herinnert zich dat vertikaal voor leven staat en alles 

wordt letterlijk in uw fysieke lichaam omgedraaid.  Dit is ook het moment dat u voor het eerst 

in lang tijd weer een goede nachtrust krijgt. Om nachtelijk plassen te voorkomen drinkt u 

voorlopig geen waterhoudende dranken meer 2-3 uur voor het slapen gaan. Bent u weer uit 

bed stop dan met vluchten en in herhaling vallen en begin om De Nieuwe Gezondheidsleer en 

Van De Duisternis Naar het Licht innerlijk toe te passen. Het wordt tijd om weer van het 

leven te genieten. En als u in het vervolg dan van uw welverdiende nachtrust gaat genieten zet 

dan uw bed in de Noord/Oost (hoofd) en Zuid/West (voeten) richting. De interdimensionale 

energie van de aarde stroomt immers ook van de Noordpool naar de Zuidpool en niet 

omgekeerd.    

         

18.4  DE TOP 10 DIE LETTERLIJK UW LEVEN VERZUURT 
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Iedereen die het boek De Nieuwe Gezondheidsleer en hoofdstuk 14 van dit boek heeft gelezen 

weet hoe belangrijk een goede pH waarde van rond de 7.0 is. Deze waarde geeft de optimale 

verhouding aan tussen zuren en zouten (basen) in uw fysieke lichaam. In de afgelopen 

maanden hebben wij een grootschalig onderzoek afgerond die allerlei vloeistoffen heeft 

doorgemeten op hun pH waarde. De resultaten van dit onderzoek spreken voor zich. Hoe 

meer u van de zaken met een pH waarde van onder de pH 7.0 drinkt hoe zuurder, verdichter 

ofwel zieker u wordt. 

 

1 - Cola pH 2.0 

2 - Wijn en vruchtensappen pH 3.0 

3 -  Bier pH 4.0 

4 - Koffie pH 5.0 

5 - Thee pH 5.0 

6 - Bronwater pH 5.0 

7 - Mineraalwater pH 6.0-7.2 

8 - Leidingwater pH 7.0 

9 - Melk pH 7.0 

10 - Meine Base pH 9.0 

 

 

 

ZULLEN WE OOK DIT KEER WEER ONBEWUST IN HERHALING VALLEN OF 

BEWUST VOOR HET LEVEN KIEZEN  
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19. PAASNUMMER JUNI-JULI 1999: HET ONTSTAAN VAN DE WERELD: 

LICHAAM, ZIEL  EN GEEST DEEL 2 

 

In navolging van het kerstnummer 1998 genaamd “Het ontstaan van de wereld: lichaam en 

geest deel 1” nemen wij u in dit paasnummer wederom mee in de wereld van De Nieuwe 

Wetenschap. Na de introductie van De Nieuwe Gezondheidsleer in 1996, De Nieuwe Wereld 

in 1997 en Het ontstaan van de wereld: lichaam en geest deel 1 in 1998, is dit de meest 

logische volgende stap in het ontwikkelingsproces van de mens in de komende 10 jaar. De 

Nieuwe Wetenschap omschrijft in detail de huidige stand van zaken in zowel de primaire, 

secundaire als tertiaire wetenschappelijke wereld en laat geen steen onberoerd wanneer het 

gaat om het verpletteren van de illusies waar we onszelf in de afgelopen 100 jaar mee 

omringd hebben. Hoewel de mens dus eigelijk qua kennis al in het jaar 2100 zou moeten 

leven zitten we door al deze illusies nog steeds in 1999. In de afgelopen vier jaar is het tempo 

der wetenschappelijke ontdekkingen echter zo snel gegaan dat we bijna kunnen spreken van 

een omwenteling in de geschiedenis van de mens.  

 

Nagenoeg alle wetenschappelijke disciplines zijn op hun kop gezet en vele wetenschappers 

bevinden zich vandaag in de twijfelzone. Wat vandaag immers gemeten wordt met het nieuwe 

instrumentarium dat de gemiddelde pionier, onderzoeker of wetenschapper ter beschikking 

staat is immers zo tegenstrijdig met hetgeen hij zijn hele leven als waarheid heeft beschouwt 

dat ontkenning, twijfel en het simpelweg veranderen of wegmoffelen van de resultaten 

schering en inslag zijn geworden. Vooral de door de oude industrie betaalde 3D 

wetenschappers hebben het op dit moment zeer moeilijk. Kiezen ze voor de waarheid en hun 

geweten dan is de kans groot dat ze hun baan, carrière en salaris op het spel zetten. Kiezen ze 

voor de achterhaalde schijnwaarheid dan blijft hun geweten opspelen zolang ze zich niet 

conformeren aan de nieuwe realiteit. Want of je nu voor of tegen bent, de huidige 

ontwikkelingen zijn niet meer tegen te houden en zullen binnen tien jaar voor een geheel 

nieuwe bewuste industrie zorgen die talloze mensen werk en echte levensvreugde zal 

bezorgen.  

 

Vind je als 3D wetenschapper de risico’s te groot blijf dan lekker zitten waar je zit en lees het 

navolgende absoluut niet omdat het u alleen nog maar meer in verwarring en twijfel zal 

brengen. Voor het handje vol pioniers en 4D+ wetenschappers die de stap al gezet hebben of 

op het punt staan deze stap te zetten presenteren wij een stuk Uni-resonantie theorie die zo 

verschrikkelijk tegenstrijdig is met hetgeen de meeste mensen vandaag als de enige waarheid 

beschouwen dat vandaag wederom maar 1 op de 100.000 mensen de moeite zal nemen dit 

paashoofdstuk van het begin tot het einde te lezen laat staan in de praktijk te brengen.  

 

Wij kunnen u echter verzekeren dat voordat het 2008 is geworden iedereen dit verhaal in 

allerlei vormen en verbasteringen tientallen malen zullen nalezen en tot vervelens toe zal 

herhalen voor zijn vakgenoten en leerlingen. Laten we daarom stoppen met elkaar napraten 

over dingen waarvan we in ons hart allang weten dat ze achterhaald zijn en geen enkel 

toekomstperspectief meer bieden dan alleen maar onwetendheid en ellende. Het wordt weer 

eens tijd het hoofd uit het zand te trekken om wat frisse lucht in te ademen en de ogen open te 

doen. Aangezien het niet mogelijk is om De Nieuwe Wetenschap in praktijk te brengen 

zonder een praktische handleiding vindt u in dit paasnummer alles wat u nodig heeft op uw 

eigen weg naar de eenheid. Want de weg naar de eenheid wordt in omgekeerde richting 

gelopen als de weg uit de eenheid. En met omgekeerde richting bedoelen wij het oplossen van 

uw onverwerkte verleden welke u en de eenheid vandaag nog van elkaar scheiden. Voor hen 

die vandaag echter nog niet het handboek  De Nieuwe Gezondheidsleer en het kerstnummer 
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1998 genaamd “Het ontstaan van de wereld: lichaam en geest deel 1” hebben gelezen en in de 

praktijk hebben toegepast heeft het absoluut geen zin om door te lezen aangezien het 

fundament van De Nieuwe Wetenschap is gebaseerd op de Uni-resonantie theorie die in deze 

werken als fundament behandeld wordt. Zonder deze basisbegrippen bent u dan ook in het 

geheel niet in staat De Nieuwe Wetenschap te begrijpen laat staan te doorgronden. De vraag 

die dan nog overblijft is of u na het lezen van het hierna volgende een onwetende toeschouwer 

blijft of speler wordt in het meest indrukwekkende schouwspel van de afgelopen 26.000 jaar.      

 

19.1 DE WERKELIJKE BETEKENIS VAN HET PAASFEEST 

 

In tegenstelling tot hetgeen de meeste mensen denken is het paasfeest een tijd waar men Het 

Eenheidsbewustzijn in zichzelf dankt voor de eerste oogst en niet de tijd van zaaien en eieren 

rapen. Het mag dan ook voor iedereen duidelijk zijn dat wij dit paasnummer pas in de maand 

juni uitgeven en niet in de maand april zoals het christelijke geloof ons foutief probeert te 

leren. Rond april is men immers nog druk aan het zaaien en valt er in het geheel nog niets te 

oogsten.  Wanneer we de tijd van zaaien en oogsten innerlijk onderzoeken blijken er echter 

nog een groot aantal ander dingen aan de hand te zijn die van het paasfeest een uitermate 

belangrijke gebeurtenis voor de mensheid maakt. 

 

Oorspronkelijk was immers het kerstfeest als voorbereiding op het nieuwe jaar en zaaitijd 

bedoeld. Deze gebeurtenis stond dan ook over het algemeen in het teken van wijsheid, 

woorden, denken, lezen, voorbereiding etc. Allemaal zaken die nog met het hoofd te maken 

hebben. Pas rond Pasen zouden al deze wijsheden, overdenkingen en studie tot rijping moeten 

komen waarna deze getransformeerd worden tot liefde, daden en aktie. Alleen deze 

transformatie maakt niet alleen de natuur maar ook de mens rijp voor de eerste 

wedergeboorte. Zonder deze transformatie is al hetgeen de mens bereikt denkt te hebben 

nutteloos en zonder enige waarde. Ieder mens en dat zijn er op het ogenblik velen wordt 

vandaag op een niet te misverstane manier duidelijk gemaakt dat het tijd wordt om uit de stoel 

op te staan en aan de slag te gaan. Er is immer nog maar weinig tijd in deze cyclus om u 

innerlijk voor te breiden op hetgeen komen gaat.  

 

DAAROM: STOP MET DENKEN EN BRENG HET VERDICHTE- EN VERLICHTE 

BEWUSTZIJN IN UZELF WEER IN EVENWICHT WAARNA AUTOMATISCH HET 

EENHEIDSBEWUSTZIJN ONTSTAAT 

 

GJE IX/100 Je hebt wel gevorst en gezocht, maar tot handelen ben je niet gekomen. Daardoor 

lijk je op een bouwmeester die het ene bouwplan na het andere maakt, maar wanneer het tot 

uitvoering moet komen zich laat afschrikken door de moeite en de kosten, waardoor er van 

bouwen  niets komt. Vriend, het denken, plannen, oordelen, vorsen en zoeken is geen doen, 

maar is alleen het voornemen om iets te gaan doen. Omdat echter het leven zelf geen 

voornemen is om te gaan handelen maar het handelen zelf leven is, daarom moeten de 

voornemens ook tot uitvoer komen als men het gezochte wil bereiken. 

 

19.2 DE INNERLIJKE WEG MAAKT EEN EINDE AAN DE GROTE MATERIELE 

VERWARRING 

 

Het kerstnummer van december 1998 heeft iedereen de mogelijkheid gegeven kennis te 

nemen van de werkelijk bedoeling die wij zelf met onze eigen schepping uit de eenheid 
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hebben. Dit vergaren van de juiste kennis is echter nog maar de eerste stap op de weg naar de 

wedergeboorte ofwel het afscheid nemen van zowel de onbewuste gepolariseerde materiele 

als gepolariseerde ziele wereld. Kennis en wijsheid zijn immers niets anders dan 

hulpmiddelen om wederom de innerlijke weg te vinden maar zullen een mens nooit in staat 

stellen om deze opnieuw hervonden weg ook daadwerkelijk in te slaan laat staan te 

bewandelen. Hiervoor zijn inzicht, begrip en doen nodig zaken die niet in het hoofd 

(uiterlijk/denken) maar alleen in het hart (innerlijk/voelen) te vinden zijn. Om dus van een 

uiterlijk naar een innerlijk besef over de dingen des levens te komen zult u in het vervolg alle 

vragen die u uzelf de hele dag stelt niet meer aan uw hoofd maar aan uw hart moeten richten. 

Hier komt nog bij dat u de antwoorden niet meer via uw hoofd maar ook via uw hart moet 

laten binnenkomen. 

 

Maar hoe leg je dit ins hemelsnaam uit aan mensen die de hele dag met hun hoofd (linker en 

rechter helft) i.p.v met hun hart (midden) en de daarbij behorende materiele i.p.v. innerlijke  

zintuigen bezig zijn om antwoord te krijgen op hun levensvragen. Voor hen die echter 

hoofdstuk 5 van De Nieuwe Gezondheidsleer en hoofdstuk 11 van dit boek hebben gelezen is 

het vrij simpel. Alles wat je vraagt en als antwoord terugkrijgt is te plaatsen in ofwel de 

linkerkolom van de 27 geestelijke stress veroorzakers, de rechterkolom van de 27 stress 

oplossers of het midden ofwel Eenheid van je eigen schepping.  

 

 

                                                    EENHEIDSBEWUSTZIJN 

 

                                                                      ^ 

GEESTELIJKE                            |                                     GEESTELIJKE 

STRESS VEROORZAKERS              |                                 STRESS OPLOSSERS 

    (VERDICHTINGS OBSESSIES)                                      (VERLICHTINGS OBSESSIES) 

                   (-10 tot 0)    -------------        (0)              ----------------    (0 tot +10) 

         ONDERBEWUSTZIJN              EVENWICHT               HOGERBEWUSTZIJN 

                                                                  

           1. Egoisme(Angst) en Hoogmoed      ^      1. Ogeisme(Liefde) en Deemoed 

           2. Woede en haat     |                 2. Vergeving en Barmhartigheid 

           3. Zelfzucht      |      3. Onbaatzuchtigheid 

           4. IJdelheid    |      4. Eenvoud   

           5. Heerszucht    |      5. Samenwerking 

           6. Eigenliefde     |      6. Naastenliefde 

           7. Jaloezie    |      7. Tevredenheid  

           8. Vloeken    |      8. Niet vloeken 

           9. Woeker                     9. Vrijgevigheid 

           10. Liegen en bedrog <LICHAAM- 0 - ZIEL>           10. Waarheid en eerlijkheid 

           11. Diefstal         11. Eerlijke broodwinning 

           12. Liefdeloosheid        12. Liefdevol  

           13. (zelf)Moordlust        13. Genade 

           14. Geilheid en ontucht          14. Reinheid 

           15. Echtbreuk en hoererij         15. Kuisheid 

           16. Vraat, Drank en Drugszucht                 16. Zuiverheid en Matigheid 

           17. Kwaadsprekerij en (ver)oordelen                            17. Introspectie 

           18. Ongeloof en wantrouwen                                        18. Geloof en vertrouwen 

           19. Eigenwijsheid        19. Innerlijk luisteren 

           20. Onwetendheid en ontkenning                 20. Inzicht en erkenning 
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           21. Onrust                    21. Innerlijke rust en geduld 

           22. Chaos         22. Orde  

           23. Verstrooiing        23. Richting en Concentratie 

           24. Traagheid en ledigheid       24. Positieve Activiteit 

           25. Woorden         25. Daden en Gedachten 

           26. Meerdere verdichte geloven                 26. Meerdere verlichte geloven 

           27. Vedicht bewustzijn                                        27. Verlicht bewustzijn 

 

Vraag je dus iets dat voorkomt in de linkerkolom of rechterkolom dan weet je dat dit een 

vraag uit het hoofd ofwel een uiterlijk gerichte vraag is. Vraag je iets dat voorkomt uit het 

midden ofwel evenwicht – waar verdichting en verlichting in elkaar oplossen - dan weet je dat 

dat dit een vraag uit het hart ofwel een innerlijk gerichte vraag is. Hetzelfde geldt voor de 

antwoorden. Zodra je een antwoord krijgt dat je kan plaatsen in de linkerkolom of 

rechterkolom dan weet je dat de bron uiterlijk dus op schepping dus verdichting of verlichting 

gericht is. Wanneer je een antwoord krijgt dat je kan plaatsen in het midden – waar oorzaak 

en gevolg een zijn - dan weet je dat de bron innerlijk ofwel op de eenheid gericht is. 

 

Wanneer je de juiste weg weet valt het dus allemaal best mee om je vragen en antwoorden 

ofwel het denken in het algemeen van je hoofd naar je hart te verplaatsen en waarheid van 

illusies te onderscheiden. Dit is inclusief het stemmetje in uw hoofd die u over het algemeen 

van alles en nog wat probeert aan te smeren. Door alles wat je zegt, denkt, doet en begeert dus 

bewust vooraf te toetsen aan de hierboven genoemde TOP27 geestelijke stress veroorzakers, 

oplossers en de eenheid sla je automatisch maar heel gestaag de weg  naar je hart in waar 

uiteindelijke alle vragen beantwoord zullen worden die nooit en te nimmer door het hoofd 

begrepen laat staan beantwoord kunnen worden. Uiterlijk gerichte mensen zullen tot het eind 

der tijden tegen zichzelf blijven vechten – verdichte tegen verlichte keuzes – en achter hun 

eigen materiele vragen aan blijven lopen. Vragen die nadat ze materieel beantwoord zijn weer 

nieuwe vragen zullen oproepen in een eindeloze en hopeloze cyclus van opperste verwarring. 

 

Wanneer iemand besluit de vijftig centimeter van het gepolariseerde hoofd naar het hart af te 

leggen door de hierboven genoemde zaken simpelweg in de praktijk te brengen dan worden 

alle antwoorden op deze innerlijke vragen in de omgeving van deze persoon gelegd waardoor 

de stappen in het proces naar wedergeboorte nagenoeg automatisch verlopen. Met de 

omgeving bedoelen we dat u mensen, gebeurtenissen, boeken etc. op uw weg zult vinden die 

uw vragen kunnen beantwoorden net op het moment dat deze vanuit de eenheid in uw hart 

verschijnen.  De innerlijke weg is dus de weg via het hart (innerlijk) die in de plaats komt van 

de oude weg via het hoofd (uiterlijk ofwel linker en rechter hersenhelften). Hoewel er maar 

een innerlijke weg bestaat zullen er echter miljarden manieren zijn om hem te bewandelen 

omdat iedereen een ander onverwerkt verleden en EGO/OGE heeft. Deze handleiding is dus 

de toetssteen die u ieder moment van de dag kunt gebruiken om te zien wat uw individuele 

vorderingen zijn. Vergelijk uzelf dus niet teveel met anderen omdat zij door de verschillende 

histories de innerlijke weg op hun geheel eigen manier moeten bewandelen om het einddoel 

van de wedergeboorte te bereiken. Hier komt trouwens bij dat zij die nog onbewust zijn alleen 

maar zichzelf in een ander kunnen zien.  

 

19.3 RICHTEN OF GERICHT WORDEN, WAAR UW HART (EENHEID) IS BENT U 

ZELF 
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Zoals we al in het boek De Nieuwe Gezondheidsleer en hoofdstuk 11 van dit boek gezien 

hebben is het van uitermate groot belang dat u zich altijd richt op hetgeen dat u wenst te 

ervaren middels oorzaak en gevolg in uw schepping. Dit kan dus een onderbewuste, 

hogerbewuste of eenheidsbewuste ervaring zijn. Wanneer u dit niet bewust doet stelt u 

zichzelf bloot aan allerlei verwarringen omdat het lijkt dat er met u gespeeld wordt en u niet 

meer zelf speelt ofwel kiest tussen de hierboven genoemde ervaringsmogelijkheden. Zij die 

onbewust spelen zijn zich dus niet meer bewust dat zij alles wat zij ervaren eens zelf 

veroorzaakt hebben. Dit wil zoveel zeggen dat u door uw onverwerkte verleden dus 

onderbewustzijn en hogerbewustzijn geleefd wordt in plaats van zelf in uw 

eenheidsbewustzijn te leven om daaruit bewust te scheppen.  

 

In deze situatie zit vandaag de overgrote meerderheid van de mensheid. Bijna iedereen wordt 

geleefd door zijn materiele woorden, daden, gedachten c.q. begeerten waardoor een absolute 

verblinding ontstaat van de innerlijke zintuigen. Alle intelligente vrije energie en aandacht 

van vandaag wordt in de vergankelijke en tijdelijke materie gestoken. Men is verliefd op of 

angstig voor een uiterlijk mooie vrouw, man, auto, huis, computer, kleding etc. etc. Materie 

die u na het verlaten van uw fysieke lichaam absoluut niet kunt meenemen. Wanneer u 

dezelfde energie en aandacht in het bereiken van de innerlijke dus tijdloze en oneindige 

waarde zou steken dan heeft u hier dus niet alleen iets aan gedurende de 100 jaar op aarde 

maar ook gedurende de miljarden jaren in de zielewerelden om maar niet te spreken over de 

tijd na uw wedergeboorte in de eenheid die pas werkelijk vrij en oneindig is. Het is dan ook 

ongelofelijk om te zien dat 99,9% van de mensheid 99,9% van haar tijd en energie steekt in 

zaken die ze tijdens en na dit fysieke aardse leven zeker zullen verliezen.  

 

Iedereen die iets van beleggen afweet zal het er toch mee eens zijn dat dit de allerslechtste 

belegging van uw leven is. Men is zelf in staat om na het bovenstaande gelezen te hebben 

zichzelf te rechtvaardigen met de opmerking “Omdat iedereen het doet zal het wel goed zijn”. 

Ons antwoord op dit soort kortzichtige opmerkingen is of u op de hoogte bent van de 

menselijke geschiedenis. Onze geschiedenisboeken staan vol van verhalen waar hele 

volksstammen een leider of illusie achternalopen om vervolgens in de afgrond te verdwijnen 

waarna men weer helemaal opnieuw kan beginnen. Niemand zal het in zijn hoofd halen om 

een ander die van een flatgebouw afspringt vrijwillig te volgen. Wanneer het echter om de 

rest van onze woorden, daden en gedachten gaat volgen wij nagenoeg alles en iedereen zonder 

onszelf ook maar een moment af te vragen of we dit waarlijk zelf willen dus zijn.     

 

Wanneer wij u dan ook nog eens zouden vertellen dat alleen de bewuste 0,01% van uw leven 

weer oplost in de eenheid en de overgebleven 99,9% als onverwerkt verleden wordt 

opgelagen in uw lichaam- en zieleprogramma’s (karma) welke bestaan uit alle onderdrukte 

dus herhaalde onderbewuste en hogerbewuste ervaringen dan wordt de tijd die u nodig heeft 

om meer bewust in uw schepping te leven wel heel erg lang. De onbewuste lichaamsdelen 

(fysieke lichaam) gaan na uw fysieke dood de cyclus van mineralen, planten en dierenrijk in 

om weer als voedsel opgenomen te worden in het menselijke bewustzijn terwijl de 

onderdrukte zieleprogramma’s leven na leven in de mens incarneren om wederom herhaalt of 

opgelost te worden. Voor alle elementen die dus in dit leven niet volledig bewust van zichzelf 

zijn geworden begint de race om weer onderdeel van een individuele verlossings- maar zeg 

liever eenheidsbewustzijnsmachine (de  mens) binnen uw 3D universum te worden opnieuw.  

De 3D mens kan dus kiezen om wederom onbewust, halfbewust of geheel bewust en alle 

gradaties die daar tussen liggen door het leven te gaan. Aangezien het op aarde door de 

bespeigeling van het lichaam een stuk eenvoudiger is om bewust te worden dan de 

zielewerelden omdat de lichamen aldaar een minder sterke maar zeg liever minder extreme 
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bespeigeling van oorzaak en gevolg laten zien is de 3D aarde een plek bij uitstek om weer bij 

uzelf te komen ofwel uzelf weer volkomen bewust te ervaren.   

 

19.4 DE WET INZAKE HET BEHOUD VAN EENHEID: 1 WAARHEID EN 6 

MILJARD ILLUSIES 

 

Een van de grootste problemen waarmee de mens geconfronteerd wordt op zijn zoektocht 

naar de waarheid is het vinden van De Innerlijke Weg die hem het snelst naar de eenheid 

(volledige gezondheid en geluk) kan terugbrengen. Tegenwoordig zijn er echter duizenden 

geloofsstromingen op deze wereld die allemaal wel een of andere uiterlijke weg hebben 

bedacht. Hier komt nog bij dat ieder mens door alle materiele verwarring ook nog eens zijn 

eigen wereld ofwel illusie bedacht heeft die hij ook nog eens met alle uiterlijke middelen te 

vuur en te zwaard verdedigd. Het probleem van al deze geloofsstromingen en individuele 

illusies is dat ze nagenoeg allemaal bij een of andere tussenpersoon terecht komen die zichzelf 

met het predikaat van de enige waarheid of weg behangen heeft. Hoe goed sommige van deze 

blinde meesters/priesters het ook bedoelen zij vertegenwoordigen over het algemeen niet meer 

dan de halve waarheid en verzinnen de rest er maar gewoon bij om hun aanhangers zoet te 

houden. 

 

Hier komt nog bij dat het merendeel van deze blinde meesters zelf nog in de grootste 

duisternis verkeren hetgeen al snel te zien is aan hun gepolariseerde rituelen, pracht en praal, 

schijnbare wonderen en zij bezit willen nemen over al uw aardse bezittingen en ziel. En dit 

allemaal onder het mom dat zij goed zijn en de rest van de wereld dom en slecht. En zo zie je 

witte meesters en volgelingen tegen zwarte meesters en volgelingen strijden en zwarte 

meesters en volgelingen tegen witte meesters en volgelingen. Ofwel een strijd die beide 

partijen nooit zullen winnen omdat ze uiteindelijk alleen maar tegen zichzelf en de reflecties 

van hun onverwerkte verdichte en verlichte verleden vechten.  

 

Wat gebeurt er met uw nieuwe huis dat maar op een half en vaak ook nog eens verrot 

fundament rust. Juist ja het begint al snel te verzakken om weldra volledig door de bodem 

verzwolgen te worden. Het is dan ook van het grootste belang dat u uw nieuwe huis op een 

goed en evenwichtig fundament bouwt. Dit fundament kan alleen maar De Eenheid in uzelf 

zijn omdat alleen de eenheid in uzelf niet strijd, oordeelt of schept maar is. Deze ene Eenheid 

in uzelf verkondigd ook maar een waarheid en deze waarheid is ook maar op een manier 

ofwel via een innerlijke weg te vinden. Alle overige uiterlijke wegen van verdichting en 

verlichting leiden wanneer u hiervoor onbewust kiest tot chaos en verwarring. Wilt u dus 

bewust leren leven in uw eigen schepping van schijnbaar goed en kwaad – welke een illusie is 

wanneer je beseft dat je deze alleen geschapen hebt om erin te spelen – dan wordt het tijd om 

van bewustzijn te veranderen ofwel uw onbewustzijn (onderbewustzijn plus hogerbewustzijn) 

te transformeren naar bewustzijn ofwel eenheidsbewustzijn. Voor hen die vanaf vandaag weer 

bewust willen leven wordt het tijd om middels De Innerlijke Weg de volledige waarheid over 

zichzelf te leren (er)kennenen om vervolgens de uitgesleten karresporen van het onverwerkte 

verleden te verruilen voor de innerlijke snelweg waar de ervaringen van oorzaak en gevolg 

niet meer herhaald worden maar steeds sneller ervaren worden zonder vasthouden.     

 

19.4.1 IEDEREEN KAN DE INNERLIJKE WEG VINDEN 
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Dat iedereen zonder onderscheid des persoons de innerlijke weg naar het hart kan vinden mag 

wel blijken uit het volgende. Bij de geboorte van ieder mens wordt in het hart een copie van 

het eenheidsprogramma (De Starvonk) geplaatst dat via uw geweten de hele dag met u 

communiceert (zie hoofdstuk 11 voor nadere uitleg). We hebben het immers allemaal 

GEWETEN maar door ons onderdrukte c.q. onverwerkte verleden zijn we het steeds meer 

gaan VERGETEN.  En alsof dit niet genoeg is wordt het innerlijke geweten ofwel levende 

woord om de zoveel jaar op aarde door diverse boodschappers en vertalers verkondigd. En 

met verkondigen bedoelen wij het verspreiden van het inzicht en kennis om ook zelf direct 

met de eenheid te kunnen communiceren ofwel een eind te maken aan al die tussenpersonen 

onzin. Wanneer dit niet voldoende is en u dus tegen beter weten of liever gezegd voelen in 

doorgaat op de oude onbewuste manier van lijden dan is het natuurlijk vragen om 

moeilijkheden, ellende en pijn in je eigen schepping.   

 

19.5 WAT IS NU EIGENLIJK ZELFVERWERKELIJKING 

 

Voor iedereen die enigszins in staat is bovenstaande zaken innerlijk te begrijpen mag 

duidelijk zijn dat je jezelf zowel in de materie als in de eenheid kan verwerkelijken. Het is dus 

niet voldoende om te zeggen, mijn uiteindelijke doel is zelfverwerkelijking. De vraag die je je 

altijd dient te stellen is of je deze verwerkelijking – jezelf volledig leren kennen - in de 

materiele- (27 stress veroorzakers en 27 stress oplossers) werelden of  in de eenheid wilt 

realiseren. En deze keuze van zelfverwerkelijking kan je pas weer echt goed maken wanneer 

je weer volledig bewust ofwel in evenwicht bent met je eigen schepping.   

 

De meeste mensen leven jammergenoeg nog in de illusie dat ze tegen de andere kant van 

zichzelf moeten vechten omdat deze goed of slecht zou zijn. Hoe kan nou iets dat uit de 

eenheid stamt en door jezelf geschapen is goed of slecht zijn. Alle verdichte en verlichte 

ervaringen zijn goed zolang je deze in jezelf maar niet ontkent ofwel onderdrukt. Pas door 

onderdrukking van je volledige zelf leer je de negatieve dus zich steeds herhalende kant van 

jezelf kennen. En mensen die verdichte en verlichte ervaringen maar blijven herhalen 

verdwijnen steeds dieper in het moeras dat zij van bewust naar steeds onbewuster om zichzelf 

heen scheppen.    

 

19.5.1 DE ILLUSIE VAN DE  “LET IT FLOW” GENERATIE 

 

De “Let It Flow” generatie wordt gekenmerkt door het feit dat zij zich laten leiden door alleen 

nog in de materie levende leermeesters. Deze leermeesters die in woorden wel de eenheid  

verkondigen maar in daden zich nog steeds in de kolom van de 27 stress veroorzakers of 27 

stress oplossers bevinden verwarren en verblinden zichzelf en hun leerlingen steeds meer. 

Wanneer u zich echter eerst in woorden, daden en gedachten zou afstemmen c.q. richten op 

het geheel ofwel al uw onderbewuste, hogerbewuste en eenheidsbewuste zaken dan zou u 

nooit in de val van deze onverwerkte reflectie van uzelf kunnen vallen.  

 

Wanneer uw huidige leermeester en assistenten dus eenzijdige verdichte of verlichte 

karaktertrekken beginnen te vertonen dan is het zaak per direct dit onverwerkte verleden in 

uzelf op te lossen waarna de meester en assistenten al ware het een wonder uit uw omgeving 

verdwijnen. Doet u dit niet dan wordt u wederom door het onverwerkte deel in uzelf steeds 

verder omlaag gezogen in het duister van extreme verdichting of verlichting.  
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Wanneer we naar het gedragspatroon van de nog verduisterde c.q. blinde mensen kijken valt 

altijd op dat zij nog in de veronderstelling leven dat stilte gelijk staat aan inactiviteit. Iemand 

die niets doet of zich alleen maar door schijnbaar hogere machten laat leiden maakt immers 

geen fouten en zal dus vanzelf de goede weg bewandelen. Zij die echter hoofdstuk 11 “Het 

Kerstnummer” goed begrepen hebben weten echter beter. Inactiviteit staat gelijk aan materie, 

uiterlijke waarden en kan uiteindelijk tot de tijdelijke ziele dood lijden. Inactiviteit en 

onbewust geleid worden door verdichte of verlichte zielen staat gelijk aan het vrijwillig 

opgeven en vernietigen van de Vrije Wil binnen uw eigen schepping. Hierdoor maakt de mens 

zich wederom ondergeschikt aan de wil van zijn onverwerkte verleden die hij slaafs en blind 

blijft volgen zolang hij deze illusie over zichzelf maar in stand houdt. Beste mensen de 

uiteindelijke verlossing uit uw eigen schepping is alleen te bereiken door hard te werken aan 

uw innerlijke gesteldheid en hierbij steeds meer bewust om hulp te vragen aan zowel uw 

onder- hoger als eenheidsbewustzijn welke door deze wens steeds meer een dus bewust in u 

zullen worden. Het eenzijdig afstemmen op uw onderbewustzijn (astrale werelden) of 

hogerbewustzijn (celestiale werelden) zonder eenheidbewustzijn levert alleen maar nog meer 

strijd en verwarring in uzelf en alles wat u om uzelf heen geschapen hebt op.    

 

Deze innerlijke weg zoals u in het boek De Nieuwe Gezondheidsleer en Kerstnummer heeft 

gelezen is alleen in woord en daad te bereiken door het oplossen van uw onverwerkte 

verleden welke het gevolg is van het veroorzakende en tegen elkaar vechtende EGO en OGE 

ofwel de 27 stress veroorzakers en 27 stress oplossers welke lichamelijk materialiseren in 

allerlei welvaartsziekten. De meeste schijnwijsgeren en goeroes van de 70-er jaren tot de dag 

van vandaag komen niet verder dan het verkondigen van uiterlijk liefde in de vorm van 

verlichting en het leren leven met al je onverwerkte ellende en EGO in het NU. Hierdoor bleef 

u maar in herhaling vallen om iedere keer wanneer u in de put zat uw ellende middels nog 

meer geld en wilsoverdracht aan deze schijnwijsgeer c.q. goeroe af te kopen.  

 

En aangezien geen enkele schijnwijsgeer c.q. goeroe – welke uw onverwerkte verleden zijn -  

u zal helpen om uw onverwerkte verleden en EGO/OGE op te lossen omdat zij anders 

zichzelf zouden oplossen bent u leven na leven vrijwillig de gevangene van de reflecties van 

uw onverwerkte verleden die u de naam wijsgeer en goeroe heeft gegeven omdat zij voor een 

onbewuste buiten zichzelf staan en niet meer onderdeel van het eigen zelf vormen. Het gevolg 

is schijngeloof, schijnvergeving, schijnverering en schijnliefde van iets buiten zichzelf wat in 

werkelijkheid in het zelf thuishoort. Niemand maar dan ook niemand kan de volle waarheid 

van zijn bestaan zien zonder eerst zijn onverwerkte verleden en EGO/OGE van al zijn 

voorgaande levens in zichzelf opgelost te hebben. Zij die vandaag nog met tussenpersonen 

werken – welke dus ook onderdeel van uw onverwerkte verleden zijn - die zitten allemaal op 

de uiterlijk weg ofwel de weg van nog meer ziekte, ellende en ongeluk. 

 

De ware boodschapper in uzelf – die bij onbewuste nog buiten zichzelf verschijnen - genaamd 

uw hart en geweten zal u alleen maar leren hoe u uzelf kunt genezen en kort helpen om deze 

innerlijke weg weer te vinden. Hierna gaat hij naar het volgende dorp – meer bewustzijn – om 

u weer tegen te komen wanneer u daadwerkelijk van bewustzijn veranderd bent. Alleen u en u 

alleen kunt uzelf verlossen uit uw eigen scheppingsspel om het daarna weer bewust te gaan 

spelen. Neem dan ook zo spoedig afscheid van de “Let It Flow” generatie omdat deze u geen 

enkele stap dichter bij uzelf brengt ja u zelfs alleen maar steeds verder verwijderd van de 

waarheid. Dit houdt dus ook in dat u geen tussenpersonen in de vorm van onverwerkt 

verleden zijnde uiterlijke religies, meesters, goeroes, rituelen, inwijdingen, mantra’s, yoga, 

hulpmiddelen meer tussen uzelf en de eenheid ofwel volledige zelf inplaatst.          
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19.5.2 HOE VER BENT U AL OP WEG: IQ OF EQ 

 

De moderne mens wil altijd weten of hij beter of slechter is dan een ander. Zo mogelijk op 

basis van een kwantificeerbare score die zijn hoogmoed- od deemoedswaazin voor zijn hele 

omgeving bevestigd. Voor dit doel zijn een groot aantal intelligentie ofwel IQ tests 

ontwikkeld. Deze testen geven aan hoeveel u meer of minder van de uiterlijke wereld ofwel 

de materie weet dan uw naaste welke de onverwerkte reflectie van uzelf is. De absurditeit van 

de IQ test mag tevens blijken uit het feit dat deze niet universeel is. Vraag een Amerikaan een 

Russische IQ test te doen en hij zal alle vragen foutief beantwoorden omdat hij de taal niet 

kent. Dit is wel even anders gesteld met eenheids zaken die niet op papier staan maar uit je 

gedrag t.o.v je medemens ofwel onverwerkte zelf blijken. Eenheids gedrag is universeel en 

kent geen (taal)grenzen of wat voor andere grenzen dan ook. Een hoge IQ score betekent over 

het algemeen een lage EQ ofwel Eenheids Quotient score ofwel een strikt persoonlijke 

zelftoets die aangeeft hoever u op de ladder van de wedergeboorte bent aangeland. Deze EQ 

test is anders dan de IQ test eenvoudig te doen. Allereerst schrijft u de 27 geestelijke stress 

veroorzakers en  27 stress oplossers op een papiertje. Hierna schrijft u per punt het aantal 

minuten op dat u per dag in woorden, daden, gedachten c.q. begeerten besteed aan deze 

activiteiten. 

 

Afhankelijk van uw instelling zult u verbaast staan bij de uitkomst. Mensen die zich voor de 

test nog als de meest wijze of domme wezens op aarde beschouwde bleken  eenzijdig 99,9% 

van hun tijd aan aktiviteiten in de linker of rechter kolom te besteden. Mensen die door de 

maatschappij vaak als achterlijk, idioot, anders, wereldvreemd en blind afgeschilderd werden 

blijken opeens zeer evenwichtig te scoren in beide kolommen. Deze anders dan andere 

mensen lopen echter niet met hun score te koop omdat zij het stadium van de hoogmoed en 

deemoed allang gepasseerd zijn omdat zij beide kanten en het daaruit geresulteerde 

onverwerkte verleden in zichzelf opgelost hebben en nu bewust van hun eigen schepping 

genieten. Je hoort ze niet, je ziet ze niet maar ze genieten wel. Hoe ziet uw EQ score er 

vandaag en morgen uit?  

 

19.5.3 DE INNERLIJKE BETEKENIS VAN UITERLIJKE ZAKEN: HOE BLIND BENT U 

NOG VANDAAG 

 

Op het moment dat u uw innerlijk oog opend gaat u geheel anders aankijken tegen een groot 

aantal zaken zoals deze in het dagelijks leven gebeuren en de betekenis die deze zaken hebben 

voor de individuele mens. Ook de uitleg van belangrijke geschriften zoals het levende woord 

zal nagenoeg volledig veranderen t.o.v. de materiele ofwel blinde uitleg die de meeste mensen 

er vandaag nog aan geven. Hieronder een aantal zaken die qua betekenis, waarde en 

afstemming veranderen zodra uw innerlijke oog geopend is. 

 

WOORDEN EN HUN                     UITERLIJK                   INNERLIJK BETEKENIS 

 

Osiris, Zoroaster, Boeddha, Jezus - Menszoon                            - Eenheids bewustzijn 

Wederkomst                                  - Fysiek                               -  Bewustzijns verandering 

Tweede zon                                    - Materie zon in                    -  De groei van het eenheids 

                                                       het zonnestelsel                        bewustzijn in het hart 

Materie en polariteit                     - Wakker en leven                  -  Bewust spelen 

Universum                                    - Oneindige realiteit               - Eindig scheppingsspel 

Eenheid                                        - Samen een geheel                 - Oplossen in het geheel 
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Fysiek oog                                    - Zien                                      - Verdicht zonnenlicht 

Herfst/Winter                               - Seizoen                                 - Voorbereiding en gisten  

Lente/Zomer                    - Seizoen                                - Ontwaken en bloeien 

Leven                                           - Hoofd en denken                  - Hart en bewust doen 

Pijn                                              - Door hogerhand                    - Waarschuwing dat bewust in  

                                                       opgelegd lijden                        onbewust gedrag vervalt                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                        

                                                                                                       

Hoe kan een blinde in het donker het licht beginnen te begrijpen laat staan verdragen wanneer 

hij niet meer op De Innerlijke Weg wandelt?.   

 

19.5.4 VLUCHTEN NAAR INDIA OF DE HIMALAYA’S HOEFT NIET MEER OM DE 

WAARHEID OVER UZELF TE VINDEN 

 

We zien het nog iedere dag. Mensen die over de hele aardbol heen vluchten om de waarheid 

over zichzelf te vinden. Goeroes, rituelen, mantra’s, oude talen, dikke boeken en nog meer 

van dat soort zaken die voor de gemiddelde mens niet te betalen laat staan te begrijpen zijn. 

De Innerlijke Weg is echter voor iedereen te vinden en wel op de plaats waar je vandaag al 

bent en met de middelen waarover iedereen al in ruime mate beschikt. De innerlijke weg is 

immers geen uiterlijke weg die je met het aardse verdichte en verlichte slijk zou moeten 

verwerven om er later alleen maar achter te komen dat je nog verwarder en blinder bent 

geworden dan dat je aan het begin al was. 

 

19.6 HET AFT(P)ELLEN IS BEGONNEN 

 

Zodra u uit vrije wil in woorden, daden, gedachten c.q. begeerten de innerlijke weg van 

inzicht, begrip en doen heeft ingeslagen beginnen geheel automatisch een aantal processen op 

gang te komen. Dit proces bestaat hieruit dat u voor u persoon passende situaties c.q. 

confrontaties met uzelf te verwerken krijgt die u afdoende moet oplossen om uw uiterlijke 

schil (onverwerkte verleden) laag na laag af te pellen totdat er alleen nog maar een innerlijke 

beleving overblijft in wat voor omstandigheid dan ook. De mogelijkheid om deze lagen af te 

pellen wordt zoals we al gezien hebben zelfwerkzaamheid genoemd. De volgorde van 

afpellen en het tempo waarin dit gebeurt is echter voor iedereen verschillend. Laten we liegen 

en bedrog als voorbeeld nemen. In onze huidige maatschappij zijn leugens en bedrog zo 

normaal dat het een tweede natuur van de eenzijdig verdichte mens is geworden. Het is zelfs 

zo extreem dat men de waarheid een leugen en de leugen waarheid is gaan noemen. Met dit 

soort kleine leugentjes bescherm je immers je medemens. 

 

Jammergenoeg moeten wij u uit de droom helpen door te melden dat u met ieder leugen 

uiteindelijk alleen uzelf voor de gek houdt omdat deze toegevoegd wordt aan uw onverwerkte 

verleden en dus blijft instaan tussen u en de eenheid ofwel volledige waarheid over uzelf. Het 

afpellen van de laag leugen en bedrog kan dan ook al simpelweg beginnen met een telefoontje 

naar een persoon waarmee u een afspraak moet afzeggen omdat u hem gewoon vergeten was. 

Op het moment dat u de hoorn opneemt zal u geweten dat in uw hart zeteld direct aan de bel 

trekken door te zeggen dat u deze persoon gewoon de waarheid moet vertellen. Direct daarna 

zal uw hoofd – onverwerkte verleden - u de meest creatieve smoes presenteren die hij 

vandaag voorhanden heeft. Op het moment dat uw afspraak de telefoon opneemt heeft u 

wederom de keus. Vertel ik de waarheid of vertel ik een leugentje om bestwil. Zodra u voor 
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de waarheid over uzelf kiest is er weer een stukje onverwerkt verleden in uzelf opgelost en zal 

het u de volgende keer in moeilijkere gevallen een stuk eenvoudiger afgaan. Kiest u voor de 

leugen dan valt u gewoon weer in herhaling en begint u weer van voren af aan.  

 

Een groot praktisch voordeel van niet meer liegen en bedriegen is dat u uw eigen leugens niet 

meer hoeft te onthouden en niet steeds als een paranoide idioot over uw schouder behoeft te 

kijken. U heeft immers niets meer te verbergen. Dit brengt niet alleen veel orde en rust in uw 

leven maar bespaart tevens veel energie. Energie die u in uw wereld waar de 27 geestelijke 

stress veroorzakers en 27 geestelijke stress oplossers elkaar de hele dag door bestrijden hard 

nodig zult hebben totdat u beide partijen weer in uzelf opgelost heeft dus vrede met uzelf 

heeft gesloten. Afhankelijk van uw instelling en wil zult u door de dagen, weken, maanden of 

jaren heen schil na schil ofwel onverwerkt leven na onverwerkt leven afpellen waarna 

uiteindelijk alleen nog maar een zuiver innerlijk besef overblijft. Dit steeds groeiende 

innerlijke besef stelt u in staat om onbevlekt dus steeds objectiever antwoord te krijgen op 

iedere vraag in uw leven en afscheid te nemen van de gepolariseerde grenzen van ruimte en 

tijd in zowel de materiele als ziele werelden.  

 

19.6.1 AF(P)TELLEN IN DE PRAKTIJK 

 

Kort samengevat moet u materieel afpellen en innerlijk opbouwen als volgt zien. Vandaag 

bent u een vervuilt stuk ijs. Nu kunnen we proberen alle verdichte en verlichte vuiltjes een 

voor een uit het ijs te halen maar dit zou nooit het gewenste zuivere eindresultaat kunnen 

opleveren omdat we altijd wel een vuiltje over het hoofd zien. Een betere methode is het ijs te 

laten smelten en zo nodig het water te laten verdampen (distellatie). Door deze methode 

kunnen we er 100% zeker van zijn dat het fundament weer volledig gezond is. Het verdampte 

water koelen we hierna stapje voor stapje af tot water en vervolgens weer tot ijs. Het resultaat 

is dat het gedistelleerde c.q. gezuiverde water een volledig heldere ijskristal opleverd. In 

menselijk opzicht zou dit betekenen dat lichaam en ziel door ontgifting en/of ziekteproces 

volledig gezuiverd dienen te worden om ze na deze schoonmaak opnieuw op te bouwen met 

een evenwichte verhouding tussen verdichte en verlichte zaken. In dit bewustwordingsproces 

zal het lichaam weer via de fysieke mineralen (pH), planten (greens en vetten), dieren 

(eiwitten) en mensenrijk (vrije wil) in combinatie met de 27 gepolariseerde 

bewustzijnsfacetten met als leidraad de eenheid weer evenwichtig opgebouwd worden. Dit 

proces is zoals u weet al zeer uitvoerig beschreven in het boek De Nieuwe Gezondheidsleer 

en hoofdstuk 11 van dit boek.          

 

19.6.2 DE WAARDE VAN BEWUST DROMEN 

 

Zoals we al in het kerstnummer van 1998 gezegd hebben zijn dromen de manier om te zien 

hoever je in je gedachten staat bij het oplossen van je onverwerkte verleden en EGO/OGE. 

Pas wanneer je zowel in je dagelijkse leven (woorden, daden en gedachten) als in je dromen 

(materialisatie van werkelijke gedachten en begeerten) in staat bent bewust voor het verlichte-

, verdichte of eenheidsgerichte in jezelf te kiezen is de tijd nabij dat de grenzen tussen 

verdichte, verlichte en eenheidservaringen wegsmelten en weer een geheel gaan vormen.  

Wanneer u u tijdens dit proces bewust afstemt op facetten die nog niet in evenwicht zijn en 

aan uw onder- hoger en eenheidsbewustzijn – welke u natuurlijk ook een naam kunt geven 

zoals aarde, water, bloem, maria, boedhha, rafael, elohim etc etc. - vraagt om u te helpen deze 

weer in evenwicht te brengen zullen er grote veranderingen in uw bewustzijn plaatsvinden. 
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Het gevolg is dat het er niet alleen overdag maar ook s’nachts een stuk rustiger en 

evenwichtiger aan toe zal gaan. Zowel overdag als s’nachts zult u door de wens naar 

bewustzijn geconfronteerd worden met de voor u op dat moment belangrijkste stress 

veroorzakende- en oplossende levens en ervaringen. Dit gaat zo door todat ze allemaal 

geanalyseerd, erkent en in uzelf opgelost dus losgelaten heeft. 

 

Van veel mensen horen we dat hun dromen vaak abrupt afgebroken worden. Dit afbreken 

heeft bijna altijd te maken met het feit dat uw wens niet meer in overeenstemming is met uw 

gedrag waardoor u niets van deze ervaring zou leren en alleen maar in herhaling zou vallen. 

Bewust overschrijft u dus uw onbewustzijn omdat dit niet meer voldoet aan uw 

levensverwachting op dat moment. Later wanneer u wat verder bent op De Innerlijke Weg zal 

u steeds meer in staat zijn bewust te dromen ofwel bewust te reizen en communiceren in alle 

ziele werelden die je zelf gecreeerd hebt en de eenheid.    

 

19.7 HET EENHEIDS BEWUST IJKEN ALS BEGIN VAN DE DAG 

 

Voor veel mensen kan het belangrijk zijn het volledige eenheidsbewustzijn aan het begin van 

de dag te ijken. Dit ijken voorkomt dat u al direkt na het opstaan vervalt in allerlei oude c.q. 

zich steeds herhalende verdichte en verlichte gewoontes welke u de rest van de dag weer als 

oud vuil achter u aan moet slepen en u steeds opnieuw verleiden. Het ijken op zich wil niets 

anders zeggen dan het afstemmen van u op uw volledige bewustzijn dus zowel onder- al 

hogerbewustzijn met als leidraad de eenheidsgedachte waarin beide oplossen tot een geheel. 

Hiermee legt u iedere morgen direkt na het opstaan een gezonde basis of fundament voor de 

rest van de dag.  Dit ijken kunt u op een aantal manieren bereiken. 

 

1. Innerlijk afstemmen op het volledige eenheidsbewustzijn in uzelf 

2. Lezen van een innerlijk afstemstuk c.q. eenheids gericht boek, muziek etc. 

 

19.7.1 DE NIEUWE INNERLIJKE KATHEDRAAL 

 

Ad1. Veel mensen hebben moeite met het afstemmen op iets dat ze met hun 5 zintuigen (nog) 

niet kunnen waarnemen. Allereerst is het niet meer van deze tijd. We zijn toch veel te modern, 

geciviliseerd en alwetend geworden om hulp te vragen aan iets schijnaar onzichtbaars. Dat de 

wetenschap van vandaag nog niet eens in staat is om zoiets simpels als een graankorrel na te 

bouwen laten we voor het gemak maar al te graag buiten beschouwing. Ten tweede verward 

iedereen innerlijk afstemmen maar al te vaak met aanbidden. Met innerlijk afstemmen wordt 

echter alleen bedoeld het je richten op een relatief hoge frequentie in uw universele 

scheppingsspel en/of de eenheid in uzelf. Zoals we hiervoor al gelezen hebben is de het 50/50 

evenwicht tussen onderbewuste (-) en hoger bewuste (+) ervaringen door zijn onverwerkte 

verleden en EGO/OGE volledig uit het oog verloren. Vandaag beweegt de gemiddelde aardse 

mens zich 99,9% in zijn onderbewustzijn en nog maar 0,01% in zijn hoger bewustzijn. 

Innerlijk afstemmen op het hoger bewuste gedeelte van je oude zelf en/of de eenheid is de 

eerste stap om het evenwicht binnen het universele spel weer te herstellen. Het is immers veel 

prettiger volledig bewust door het leven te gaan en dus ook bewust te kiezen voor verdichte 

en verlichte ervaringen binnen uw universum dan als een kip zonder kop door het leven te 

hinken. 
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Het tegenwoordig zeer populaire aanbidden van God stamt uit een tijd dat men Het Woord 

van God middels tussenpersonen ging gebruiken voor eigen gewin. Het materiele circus dat in 

de laatste 1500 jaar om de bijbel is heengebouwd heeft in zijn geheel niets meer met het 

innerlijke geloof te maken maar houdt ten koste van vele lichtgelovigen de zakken goed 

gevuld van een beperkte groep mensen die het geloof willens en wetens misbruiken. Heeft De 

Eenheid of wat voor bewustzijn (hoger- of onderbewustzijn) dan ook ooit gevraagd kerken te 

bouwen, sinterklaas kostuums te maken en allerlei op geldklopperij gebaseerde rituelen en 

aflaten te bedenken. En dan hebben we het voor het gemak maar even niet over de Inguisitie 

die een einde maakt aan de voor de tijd al aardig innerlijk bewuste mensen zoals de Gnostici 

en Katharen. Dit soort zaken zijn het onderdrukte verleden in uzelf dat zich maar keer op keer 

blijft herhalen en wacht om weer in uzelf opgelost te worden tot een bewust geheel.   

 

Met deze uitleg mag het ook duidelijk zijn geworden dat de Jezus Christus uit de materie 

geschriften en materie uitleg van de bijbel een geheel andere en nooit bestane persoon is 

geworden. Vindt u het vreemd waarom langzamerhand niemand meer begrijpt wie God, Jezus 

Christus of De Heilige Geest  zijn. God als de eenheid waaruit geschapen kan worden.  Jezus 

Christus maar zeg liever Christus- ofwel Eenheidsbewustzijn dat steeds weer de resonantie 

c.q. herinnering aan de eenheid in onze wereld uitzend waardoor + en – ofwel hoger- en 

onderbewustzijn weer tot een geheel ofwel 0 in uzelf opgelost kunnen worden. De Heilige 

Geest welke de startvonk ofwel het eenheidsbewustzijn in de mens is dat weer gewekt kan 

worden door de hiervoor genoemd zender van eenheidsbewustzijn. Door het materie geloof  

zijn Jezus Christus en vele andere eenheidsbewustzijnsfacetten zoals Osiris, Zoroaster, 

Boeddha etc. gebrandmerkt tot op de onderbewuste mens gelijkende oproerkraaier die zich 

voor veel geld laten vertegenwoordigen door geestelijke leiders (tussenpersonen) die het 

allemaal veel beter weten dan de hen volgende armzalige burgers.  

 

Het is tegenwoordig zelfs zo uit de hand – uit het evenwicht - gelopen dat sinds de zeventiger 

jaren de eerste de beste Goeroe of  Meester zichzelf met een Osiris, Zoroaster, Boeddha of 

Christus bewustzijn vergelijkt terwijl deze nog volledig blinde mensen niet eens weten wie ze 

zelf zijn. Dit soort hoogmoedswaanzin van de schijnheilige geestelijke leiders in uzelf – 

overwerkt verleden dat u maar blijft tegenkomen - heeft er in de afgelopen paar honderd jaar 

toe geleid dat iedereen is gaan twijfelen aan het bestaan van De Eenheid en zeker de 

eenheidsbewuste boodschappers die steeds opnieuw het evenwicht tussen onderbewustzijn en 

hoger bewustzijn in de mens proberen te herstellen. Met de wederopstanding wordt dan ook 

niets anders bedoeld dan het evenwichtig transformeren van het onderbewustzijn in hoger 

bewustzijn ofwel de derde dimensie (aardse en astrale werelden) in de vierde+ dimensies 

(celestiale werelden) om hierna in de eenheid weer volledig in elkaar op te gaan. En wanneer 

iets drie dimensionaals transformeert in een hogere dimensie dan verdwijnt dit – wordt 

onzichtbaar – lagere bewustzijn uit het bewustzijn van de schepper al ware het er nooit 

geweest. Het gaat dan ook in de bijbel niet om de kruisiging maar om de wederopstanding. De 

kruisiging staat immers alleen maar voor het kruisen van de onderbewustzijn en 

hogerbewustzijn degens tegen elkaar welke tot schepping lijdt. Dus Kruisiging en 

Wederopstanding verhouden zich als – (+) + = 0.  

 

De Eenheids  Startvonk (innerlijke weg) in uzelf en Boodschappers (innerlijke wegwijzers) 

zijn er vanaf het begin van uw schepping geweest omdat u ze allemaal voorafgaande aan uw 

uiterlijke en innerlijke weg al geschapen had. Een goed huisvader die voornemens is een 

schepping uit de eenheid te creeren zorgt er immers altijd voor dat de weg naar huis openblijft 

voor hemzelf, zijn kinderen en kleinkinderen. Tevens geeft hij het goede voorbeeld waarbij de 

goede woorden ook in daden en gedachten omgezet worden want het zijn immers de daden en 
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scheppende gedachten die de verdichte, verlichte en eenheids gerichte mensen van elkaar 

onderscheiden. Het leven van alle uit u vergeten grote boodschappers van eenheidsbewustzijn 

worden dan ook altijd gekenmerkt door het onwankelbare DOEN en DENKEN van het 

oplossen van het onverwerkte verleden en weer in evenwicht brengen van de 27 geestelijke 

stress oplossers en veroorzakers in uzelf. Het credo van deze vergeten boodschappers is: Ik 

zal alles zijn wat jullie zijn geweest zijn en nog zullen worden om de innerlijke weg naar huis 

te vinden. 

 

Het levende woord wordt dan ook iedere cyclus vele malen op aarde op aanvraag voorgedaan. 

Maar jammergenoeg doet een eenheids voorbeeld niet altijd volgen. Dit komt omdat iedereen 

in dit eindige universele spel nog steeds zelf kan bepalen wat hij speelt en wanneer hij begint 

en stopt met spelen. Vraag uzelf dan ook in de toekomst ook altijd af op wie – 

bewustzijnsfacet - in uw schepping u zich afstemt. Tot het vergeten bewustzijn in uzelf dat het 

hoger bewustzijn ofwel celestiale werelden in uzelf vertegenwoordigd of het vergeten 

bewustzijn in uzelf dat het onderbewustzijn ofwel astrale werelden in uzelf vertegenwoordigd 

of het vergeten bewustzijn in uzelf dat de eenheidswereld in uzelf vertegenwoordigd en beide 

polariteiten weer volledig in zichzelf tot 0 oplost. Het onderbewuste kent u vandaag al zeer 

goed omdat de meeste mensen 99,9% van de dag in woorden, daden en gedachten niets anders 

doet dan zich op deze verdichte zaken van hun onverwerkte verleden c.q. zelf af te stemmen. 

Wordt het niet weer eens tijd om minimaal de andere (99,9%) kant van uw universele spel te 

verkennen en ervaren voordat u een oordeel over u hele spel velt.  

 

Aan het einde van deze mega cyclus is gelukkig de meerderheid van de mensheid al tot het 

innerlijke besef gekomen dat je de toegang tot de hemel (hoger bewustzijn) niet kan kopen 

maar dat dit alleen te bereiken is door jezelf innerlijk te veranderen. De uiterlijke kerk van 

vandaag zal dan ook na de overgang veranderen in een innerlijke kerk maar zeg liever 

innerlijk (collectief) eenheidsbewustzijn zonder uiterlijke gebouwen etc. Hiermee willen wij 

niet zeggen dat alle materiele zaken van deze wereld opeens zullen verdwijnen. O nee want de 

materie zal op deze aarde tot het einde van uw schepping gebruikt worden als leerschool en 

spiegel van het eigen gedrag. Met de innerlijke kerk bedoelen we dat het inzicht weer op een 

meer eenheidsbewuste manier beleefd en uitgelegd zal worden en niet op de eenzijdige 

verdichte of verlichte manieren die wij vandaag kennen. Het zal ook de tijd zijn waar 

gepolariseerde woorden in eenheids daden omgezet worden waardoor de uiterlijke schijn 

stapje voor stapje zal verdwijnen. Stem u daarom voordat u opstaat, naar bed gaat, de telefoon 

opneemt, gaat eten, naar uw werk gaat, een brief schrijft, TV gaat kijken, gaat sporten of wat 

dan ook eerst op uw volledige ofwel eenheidsbewustzijn af waarbij alle facetten van 

bewustzijn weer tot een geheel samen komen. Hiermee zult u de eerste stap in het nieuwe 

innerlijke dus meer bewuste tijdperk van uw eigen schepping gezet hebben.  

 

19.7.2 LEZEN VAN EEN INNERLIJK AFSTEMSTUK 

 

Ad2. Afstemstukken gaan iets verder dan het afstemmen zelf omdat het de beginnende 

afstemmer wat langer afgestemd houdt op de hogere frequenties en dimensies van hun 

vergeten zelf. Bleef het bij het innerlijk afstemmen van Ad1. vaak nog beperkt tot het vragen 

om hulp ofwel energie en informatie ofwel inzicht om een bepaalde situatie in uw leven in 

uzelf op te lossen. Bij het lezen van een innerlijk afstemstuk vindt deze hoog bewuste energie 

en informatie tijdens het lezen geheel automatisch plaats. Het lezen van een innerlijk 

afstemstuk houdt het kanaal tussen u en het vergeten hogerebewustzijn en/of 

eenheidsbewustzijn immers langer open dan een korte innerlijke afstemming. En hoe langer u 
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de verbinding open heeft hoe meer lang vergeten inzichten er doorheen kunnen komen. Maar 

zult u zich afvragen welke energie en informatie is nu uit het onderbewustzijn en welke uit het 

hoger bewustzijn. Dat is heel simpel zoals u hierboven al herhaalde malen heeft kunnen lezen. 

Wanneer u begonnen bent met bewust het verdichte-, verlichte- en eenheidsgerichte te 

zeggen, doen en denken – en dit is alleen maar mogelijk wanneer u tevens de sluier van uw 

onverwerkte verleden en EGO/OGE aan het oplossen bent -  dan staat u constant in 

verbinding met uw volledige eenheidszelf. Zodra uw gedachten, daden en woorden weer eens 

onbewust afdwalen – en dat zal in het begin nog behoorlijk vaak gebeuren – naar de 27 stress 

veroorzakers of 27 stress oplossers dan valt u gewoon weer in herhaling omdat niet U 

(bewust) maar Uw onverwerkte verleden (onbewust) de leiding over u overneemt waardoor u 

niet meer bewust speelt maar het niet verwerkte spel met u onbewust aan het spelen is 

middels herhaling. Goed nu u dit weet wilt u natuurlijk ook horen welke boeken voor deze 

eenheidsafstemming kunnen zorgen. In de westerse wereld zijn er in de afgelopen paar 

honderd jaar maar 4 schrijvers van het innerlijke ofwel levende woord geweest waarvan de 

werken nog niet door onbewusten zijn vertaald of herschreven. Deze schrijvers zijn: Spinoza 

(Nederland), Swedenborg (Zweden), Lorber (Oostenrijk) en Ernest Norman (Amerika). En al 

die ander wijze boeken dan. In het meest gunstige geval zijn ze maar een keer vertaald ofwel 

mishandeld voor eigen gewin en in het ergste geval hebben ze de waarheid volledig 

omgedraaid. Met deze selectie blijft er dus maar heel weinig over van onze huidige 

bibliotheken zult u zeggen. Jazeker want 99,9% van wat er in onze bibliotheken staat is 

gebaseerd op het herhalen van onverwerkt verleden en EGO/OGE ofwel zoals de eenheids 

bewuste zeggen de bewusteloze bibliotheken van de drie dimensionale wereld. 

 

19.7.3 DE NIEUWE INNERLIJKE BIJBEL  

 

Zoals we al gezien hebben kan alles zowel vanuit drie perspectieven bekeken worden waarbij 

het eenheidsperspectief natuurlijk het onderbewuste en hogerbewuste in zichzelf tot 0 heeft 

geintegreerd. Met bekijken bedoelen we niet alleen onze ogen maar al onze zintuigen dus 

zien, horen, voelen, proeven, ruiken en vooral weten welke ook wel het zesde zintuig 

genoemd wordt. De originele bijbel werd door de apostelen en hun opvolgers zowel vanuit de 

geest als de materie opgetekend. Vanuit de materie door hen die er als apostel uiterlijk beter 

van wilde worden en vanuit de geest door hen die het levende woord verder wilden uitzenden 

op aarde. Al snel kwamen de Romeinen erachter dat het Christelijke geloof toch een aantal 

voordelen bood t.o.v. hun eigen vele goden. Wanneer je immers maar een God in je rijk hebt 

kan er dus ook maar een vertegenwoordiger ofwel hogepriester in dit rijk zijn en zet je de rest 

ofwel de concurrentie gewoon buiten spel. De Romeinse keizer Augustus had deze truc als 

snel door en was dan ook de eerste Romeinse keizer die zowel Overheid, Geloof en 

Technologie in een hand verenigde waardoor het eerste totalitaire regime genaamd dictatuur 

een feit werd en een einde gemaakt werd aan het uit de Griekse tijd stammende model der 

democratie van Anaxagoras en Socrates. Het enige dat Augustus en zijn opvolgers met het 

concept van een God deden was de innerlijke betekenis te veranderen in een uiterlijke 

betekenis waardoor het bestaan van wereldlijke tussenpersonen gerechtvaardigd werd. Dit 

nieuwe concept zou later door iedere dictator gebruikt worden om de volledige macht in een 

land te grijpen. Ausgutus werd later bekend als Augustus Maximus ofwel de Keizer die zowel 

geen meerdere op aarde als in de hemel kent. Augustus Maximus was de eerste moderne mens 

met een Godcomplex. Om deze waanzin verder te onderbouwen werden alle Christenen die 

het levende dus zuivere woord verkondigden uitgemoord en met de Christenen die het 

uiterlijke woord verkondigden een monsterverbond gesloten welke uiteindelijk tot de 

oprichting van de Rooms Katholieke Kerk zou leiden welke niet meer is dan een voortvloeisel 
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van het Romeinse Rijk en de leer van Augustus Maximus. Na de Inquisitie begon dit model te 

wankelen omdat het wel heel duidelijk werd waar deze kerk voor stond. Een monster dat 

volledig gebaseerd was op angst, macht, geld, drugs en sex. De Rennaissance zorgde er 

daarna voor dat een aanzet werd gegeven om de toen totaal vervalste bijbel weer te 

herschrijven naar het levende woord. Het resultaat was vele afsplitsingen die we vandaag 

kennen in de vorm van Protestanten, Hervormden, Engelse Kerk, Pinkstergemeente, Baptisten 

etc. Al deze afsplitsingen en de in de vorige paragraaf genoemde boeken van Spinoza, 

Swedenborg, Lorber en Norman vertegenwoordigen de zoektocht van de mens naar de 

innerlijke waarheid over het ware verhaal van de schepping van de mens ofwel het antwoord 

op de vraag: Wie Ben Ik? 

 

19.8 HAASTIGE SPOED IS ZELDEN GOED 

 

Een van de meest gestelde vragen die wij binnen krijgen is of dit proces van eenwording niet 

te versnellen valt. Deze vraag wordt meestal gesteld door mensen die wel over de kennis van 

De Innerlijke Weg  beschikken maar nog geen enkele praktische DOEN stap in de richting 

van hun innerlijke weg hebben genomen. Deze mensen proberen alles nog vanuit het hoofd 

dus materie te begrijpen en zijn alleen nog actief met hun doen in het onderbewustzijn. Het 

gevolg is dat zij ondanks hun inmense inspanning geen stap vooruit komen. Zodra zij echter 

de simpele tips van De Innerlijke Weg opvolgen zal het al snel beter met hen gaan. Tevens 

moet men beseffen dat de ene mens de ander niet is. Zodra u voor uzelf De Innerlijke Weg 

hebt open gezet hangt het van uw geloof (inzicht), overgave, flexibiliteit en 

aanpassingsvermogen af hoe snel u de ene na de ander schil kunt afpellen ofwel volledig van 

concept over uzelf kunt veranderen. Dit is te vergelijken met het ontgiftigen van een fysiek 

lichaam. Als dit te snel gebeurt kan dit tot vergiftingsverschijnselen lijden waarop in het 

ergste geval de fysieke dood kan volgen. Met de het onderbewuste en hogerbewuste deel van 

de ziel van de mens is het niet anders gesteld. Wanneer u ondanks beter (ge)weten in uw 

onverwerkte verleden en EGO/OGE te snel oplost dan kunnen er allerlei Psychische Schok 

reacties naar voren komen. Het is immers niet niks om alle onware concepten die je leven na 

leven herhaalt hebt te analyseren, erkenen, op te lossen (omdraaien) en los te laten. De meeste 

mensen op aarde zijn niet eens in staat om in dit leven schoon schip te maken laat staan al hun 

vorige onverwerkte levens. Loop dus in uw eigen tempo al luisterend naar uw geweten – u 

heeft immers vroeger toen u nog niet aan geheugenverlies leed alles GEWETEN - naar huis 

en niet als een doldrieste stier die nog meer ellende in de porcelijnkast ofwel uw 

onderbewustzijn en hogerbewustzijn veroorzaakt. Om dit herinneringsproces op gang te 

brengen kunt u natuurlijk altijd gebruik maken van heliopathische levensmiddelen en 

colloidiaal goud.  

 

Hoe meer u uit volle overgave in staat bent u aan uw werkelijke c.q. volledige ik te herinneren 

en uzelf van de materie te onthechten des te sneller het geestelijke afpelproces zal verlopen. 

Dit onthechten kunt u stapje voor stapje doen. Het concept van alles omdraaien kan hierbij 

zeer heilzaam zijn. Doe bijvoorbeeld eerst eens die dure auto die u eigenlijk voor uw buren 

gekocht heeft de deur uit. Koop hierna eens wat minder dure kleding die toch eigenlijk alleen 

maar bedoeld was om uw naasten te imponeren. Kijk eens uit naar een ander huis dat u wel 

kunt betalen en waardoor u nog wat geld overhoudt om de werkelijk belangrijke dingen in het 

leven aan te schaffen. Zoek eens een andere baan waar niet de woorden carriere, status, 

ellenbogenwerk en uiterlijk vertoon voorop staan maar het  woord kwaliteit in haar innerlijke 

betekenis. Sta eens op uit uw stoel en ga naar buiten om iemand zonder bijbedoelingen te 

helpen. Zie de wereld om u heen niet als de anderen maar als uw onverwerkte verleden ofwel 
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zelf. Alleen op deze manier kunt u ervoor zorgen dat u stapje voor stapje van een 

“Wasserbombe” in een echte tomaat veranderd. Uiteindelijk bepaald u dus volledig 

zelfstandig het tempo waarin u zich ontwikkeld tot een rijpe en smaakvolle tomaat waarbij de 

buitenkant even mooi is als de binnenkant. Geduld is hierbij vaak een schone zaak.  

 

19.8.1 EIGENLIJK ZOU HET IEDERE DAG ZONDAG MOETEN ZIJN 

 

In onze tijd staat de zondag (vrijdag) bekend als rustdag. Een dag die je in alle stilte met de 

familie en wijs liefdevol afstem boek in je hand al lezend en overdenkend doorbrengt. De 

echte zondag is echter bedoeld als een dag van goede werken en daden. Een dag welke je dus 

besteed om de hulpbehoevende medemens in de samenleving daadwerkelijk zonder 

bijbedoelingen te helpen. Op zondag breng je de woorden van je eenheidsbewustzijn in de 

praktijk en is het dus hard werken om het beste voor je medemens te bereiken. Wanneer 

iedereen op deze aarde maar een dag per week aan innerlijke zaken zou besteden dan zou de 

wereld er al eens stuk evenwichtiger uitzien. En laten we nu eerlijk zijn een dag per week is 

toch niet teveel gevraagd om eens een keer wat voor een ander – die uiteindelijk de 

onverwerkte reflectie van jezelf blijkt te zijn - te doen. Eigenlijk zou het iedere dag zondag 

moeten zijn.      

 

19.9 HET COMPLOT TEGEN DE MENSHEID 

 

U ziet het niet meer zitten, U lijdt de hele dag pijn. Uw leven heeft geen zin meer.  Alles wat 

u probeert gaat fout. Uw leven loopt niet zoals u het gepland heeft. Uw geduld raakt op er 

moet wat gebeuren. U bent de controle over uw leven kwijt. U raakt steeds verder in de 

knoop. Waar doe ik het eigenlijk nog voor. Dit is een greep uit de vele gedachten waarmee de 

gemiddelde mens een groot aantal malen in zijn leven zichzelf confronteerd. Zij die het boek 

De Nieuwe Gezondheidsleer, hoofdstuk 11 van dit boek en het bovenstaande gelezen hebben 

weten echter dat het alleen de mens zelf is die zich deze pijn en ellende door wat hij 

veroorzaakt in scheppende woorden, daden en gedachten op de hals haalt. Materie mensen 

leven de hele dag in een roes van vertwijfeling en angst van hoe nu verder. Verder betekent 

over het algemeen nog meer vluchten in allerlei materiele en uiterlijk gerichte genots en 

uiterlijke kennis middelen waardoor men steeds dieper in de door henzelf gecreeerde put 

raakt. Tot overmaat van ramp begint men dan ook nog zijn medemens van alle ellende de 

schuld te geven en als ook dat niet meer helpt bekoelen ze hun boosheid, haat en wraak 

gevoelens op God die ze vervloeken en uitmaken voor alles wat maar slecht is in deze wereld. 

Wordt het geen tijd dat u boos wordt op uzelf en u eindelijk eens ophoudt met uw 

kinderachtige zelfmedlijden en beschuldigingen aan het adres van uw naasten c.q. de eenheid 

die u uiteindelijk zelf om u heen gecreeerd heeft. 

 

19.9.1 HET ONHEIL DAT DE MENS OVER ZICHZELF AFROEPT 

 

Wanneer iemand echter zo diep is gevallen dat hij door zijn gedrag andere mensen of zelfs de  

wereld die hij om zich heen gecreeerd heeft in gevaar brengt  dan wordt het de hoogste tijd 

voor een waarschuwing vanuit zijn eigen vergeten eenheidsbewustzijn. Eenzijdig 

onderbewuste menselijke uitvindingen zoals atoomwapens, ontbossing, luchtvervuiling, 

mijnbouw, electromagnetische straling, hebzucht, haat en hoogmoed zijn immers zoals we in 

de vorige hoofdstukken gezien hebben uitermate schadelijk zaken wanneer je deze maar 
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eenzijdig (0,01%) blijft herhalen in de uiterste hoek van je eigen schepping. Wanneer het 

eenheids en hoger bewustzijn van de mens het onderbewustzijn de afgelopen 100 jaar volledig 

haar gang had laten gaan dan zou er al geen mens meer op de aarde hebben bestaan en de 

aarde zelf al volledig vernietigd zijn in een gigantische door het onderbewuste deel van de 

mens veroorzaakte ketting- en ontbrandings reactie. Hiermee zou de mens letterlijk zijn 

bespiegelings ofwel herinneringsschool van 3D onverwerkt verleden voor de zoveelste keer 

ten gronde richten om de volgende keer weer helemaal eenzijdig opnieuw te beginnen. 

Natuurlijk is iedereen vrij om te beslissen. Het feit blijft echter dat je veel gelukkiger bent 

wanneer je meer dan 0,01% van jezelf kent en ervaart in je eigen schepping.   

 

Blijkt men echter ook blind voor deze waarschuwingen – die men dus over zichzelf afroept - 

te zijn dan worden al naar gelang van uw eigen scheppingsspel andere middelen door het 

vergeten hoger- en eenheidsbewustzijn door u over uzelf afgeroepen met als enige doel het 

evenwicht weer te herstellen waarna u weer met volle teugen kunt genieten van uw eigen 

creatie. Ieder middel wordt dus altijd afgestemd op de behoeften – polariteits ofwel 

bewustzijns toestand - van een persoon of groep van personen op enig moment in zijn of haar 

leven. Vaak lijkt het erop dat hele groepen mensen tegelijkertijd getroffen worden door een 

ramp zonder aanziens des persoon. Dit is echter nooit het geval omdat mensen met een gelijke 

geaardheid dus ook ongeveer vergelijkbaar onverwerkt verleden elkaar zowel in de materie 

als in de zielewerelden opzoeken en als groep samenleven en samenwerken. 

 

De allerzwaarste middelen die de mens over zichzelf afroept om het evenwicht tussen 

verdichte en verlichte ervaringen te herstellen  zijn geldnood, honger, dorst, ziekte en in het 

uiterste geval oorlog. Over het algemeen geeft men zichzelf de eerste keer een jaar bedenktijd 

maar zeg maar liever confrontatietijd met het ware IK in de vorm van ziekte en ellende. 

Wanneer men dan nog niet ingezien heeft dat men het onderbewustzijn en hogerbewustzijn 

qua aandacht weer in evenwicht moet brengen om echt gelukkig te worden dan geeft men 

zichzelf nog een jaar confrontatietijd. Als ook dit niet helpt krijgt men vaak als laatste poging 

vier jaar confrontatietijd te verwerken welke vaak een periode is van chronische ziekten en/of 

ellende. Heeft ook dit niet geholpen dan sluit de oproerkraaier(s) zichzelf op in het donkerste 

kamertje van het huis om tot bezinning te komen. In deze geisoleerde omgeving kan hij 

zonder dat hij de nog verlichte- en eenheidsgerichte facetten in zichzelf – de anderen buiten 

hem - besmet dus volledig eenzijdig in het verderf maar zeg liever onverwerkte verleden stort. 

Wanneer hierop de fysieke dood volgt gaat dit spel in de lagere astrale werelden gewoon door 

totdat deze mens besluit om weer uit zijn eigen as te verrijzen tot een mooier en volledig 

bewust geheel.   

 

19.9.2 MATERIEEL EINDSTATION AARDE: EEN VAN DE GROOTSTE 

WEDERGEBOORTE SCHOLEN IN DEZE MELKWEG  

 

Voor hen die nog steeds denken dat het leven met de fysieke dood ophoudt te bestaan is een 

bovengenoemde waarschuwing – en dan ook nog aan jezelf - moeilijk te verteren en uitermate 

oneerlijk en kortzichtig te noemen. Deze mensen denken nog steeds dat iets of iemand anders 

de ellende in en om hen heen veroorzaakt heeft en niet zijzelf. De realiteit is echter dat de 

individuele 3D materie mens de eindfase van zijn ontwikkeling (reconstructie) van miljarden 

jaren van mineralen-planten-dieren-mensen in combinatie van een zich steeds bewuster 

wordend onderbewustzijn is dat hij op het punt staat zijn 3D wereld in te ruilen voor minimaal 

een 4D wereld ofwel meer evenwichtig bewustzijn in zichzelf. Deze innerlijke weg naar de 

eenheid kan in een mensenleven op aarde bereikt worden omdat hier als een van de grootste 
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leerscholen in de 3D melkweg alle middelen ter beschikking staan om dit proces zo snel 

mogelijk te laten verlopen. Op aarde wordt u immers 24 uur per dag omringd met uw eigen 

nog niet verwerkte scheppingen zijnde de wereld om u heen. Wanneer iemand alleen maar dit 

ene concept zou begrijpen dus doen zou zijn wereld omdat hij nu zelf gaat veranderen i.p.v. 

probeert de wereld om hem heen te veranderen een wonderbaarlijke metamorfose ondergaan.  

 

Aangezien deze reflectie in de astrale en celestiale werelden veel minder scherp is doet men er 

in deze zielewerelden vele miljoenen tot soms zelf miljarden jaren over om hetzelfde doel 

zijnde levensgeluk in de eigen schepping te bereiken. Honderd jaar pijn en moeite opofferen 

voor miljoenen ja soms zelfs miljarden jaren van pijn en ellende is een eenvoudige keus voor 

de meeste mensen in de lagere astrale werelden. Het mag dan ook duidelijk zijn dat er vele 

lagere astrale entiteiten in deze melkweg geheel vrijwillig staan te dringen om zo spoedig 

mogelijk geboren te mogen worden op een 3D aarde. Zeker in deze tijd -het einde van een 

mega cyclus van 26.000 jaar- waar alle omstandigheden om weer door erkenning van het 

ware zelf weer in evenwicht te komen optimaal zijn. En laten we eerlijk zijn wie zou er op 

deze aarde niet jaren van chronisch lijden willen inruilen voor een daadkrachtige behandeling 

van relatief enige seconden die je trouwens ook nog eens zelf bedacht en over jezelf 

afgeroepen hebt. Je blijft toch ook niet jarenlang met kiespijn lopen wanneer dit door het 

trekken van de zieke kies in luttele seconden genezen kan worden. Ja mensen zachte 

heelmeesters maken nog steeds stinkende wonden en die zijn er al genoeg op aarde en in de 

eenzijdig gepolariseerde delen van uw eigen universum.    

 

19.9.3 JA MAAR IK WEET NIETS MEER VAN MIJN VORIGE LEVENS 

 

Dat u na uw fysieke geboorte niets meer weet van uw vorige levens in de zielewerelden heeft 

met het simpele feit te maken dat u uw onverwerkte verleden en EGO/OGE nog niet in uzelf 

opgelost hebt.  En dat is maar goed ook. Zoals we hierboven al gezien hebben zou een 

gemiddeld mens deze stortvloed aan onverwerkte pijn en ellende in het geheel niet aankunnen 

tijdens zijn geboorte en wordt de herinnering aan het onverwerkte verleden dus heel 

gelijkmatig ofwel stapje voor stapje hersteld zover deze persoon vind dat hij dit aankan 

gedurende zijn herinneringsleven om hem heen gematerialiseerd. 

 

Iedereen wordt dus met een voor dit leven schone lei geboren en gedurende dit leven 

systematisch met onverwerkte energie en informatie omringd in de vorm van mineralen, 

planten, dieren en mensen c.q. ervaringen die hij wederom kan herhalen of oplossen in 

zichzelf tot een geheel. Natuurlijk blijft het aan de mens zelf om aan deze innerlijke roep naar 

waarheid –geweten - gehoor te geven. Pas na het fysieke overlijden van de mens wordt zijn 

ziel na de tussen- ofwel evaluatiefase weer verenigd met alle overige ervaringen en 

herinneringen van zijn voorgaande levens in het  gepolariseerde universum. De centrale 

individuele mens (individueel hoofdprogramma) vaardigd dus net zoals dit uit De Eenheid 

gebeurt een blanco copie (individueel sub-programma) van zichzelf af dat naar een van de 

belangrijkste 3D scholen maar zeg liever onverwerkt verleden en EGO/OGE uitwerkcentrale 

in deze melkweg wordt gestuurd. Zodra deze copie weer is teruggekeerd naar het origineel in 

de zielewerelden is zij in staat haar hoofdprogramma te updaten op basis van de meest recente 

informatie c.q. ervaringen. Tijdens deze update ofwel vereniging van informatie zal de mens 

de ervaringen die niet passen bij zijn steeds groeiend innerlijke besef in zichzelf oplossen 

waardoor een steeds grotere veredeling bereikt wordt door de jaren heen. 
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Nog niet eenheidsgerichte ofwel  in de eenheid wedergeboren mensen die zich vandaag met 

allerlei vormen van reincarnatie en regressie therapie bezighouden bereiken dus precies het 

tegengesteld van hetgeen waarvoor de aardeschool bedoeld is. Deze mensen komen immers 

zonder uitzondering terecht in hun onverwerkte verleden en EGO/OGE waarvan de therapeut 

en dus ook de patient denken dat dit de hele waarheid van hun bestaan vertegenwoordigd 

terwijl het in werkelijkheid alleen maar het speldeel in hunzelf is. Reincarnatie en regressie 

therapie zou dan ook alleen gegeven mogen worden door therapeuten die zelf al de moeite 

hebben genomen hun onverwerkte verleden en EGO/OGE in zichzelf op te lossen. Doen ze 

dit niet dan vallen zowel therapeut als patient voor de zoveelste keer in de universele 

herhaling van hun eigen spel. 

 

19.10 WEER EVEN WAT NUCHTERE OPMERKINGEN 

 

Voor hen die deze laatste paar zinnen als science ficton gebral beschouwen weer even wat 

nuchtere opmerkingen. Iemand die zijn onverwerkte verleden en EGO/OGE opgelost heeft en 

vanaf nu bewust gaat scheppen c.q. spelen in zijn eigen spel kan niet meer ziek, ellendig en 

ongelukkig worden. Ongeacht of u nu aan de halve of hele waarheid geloofd het feit is dat u 

er altijd beter van wordt en al doende en denkende vanzelf wel achter de hele waarheid over 

uw eigen scheppingsspel komt omdat niemand u deze meer behoeft te vertellen maar u deze 

zelf aan den lijve zal ondervinden. Wanneer u uw leven immers bewust richt op de 27 stress 

veroorzakers en 27 stress oplossers zonder ze vast te houden maar alleen om ze te ervaren 

staat u 24 uur per dag in verbinding met uw eenheidsbewustzijn van waaruit u dan ook 

daadwerkelijk bewust speelt als een geheel.  

 

19.10.1 VRAGEN IS ZO SLECHT NOG NIET: HET VERSCHIL TUSSEN LICHT EN 

ZWAARGELOVIGEN 

 

Op deze aarde is de mensheid globaal te verdelen in de licht- en zwaar gelovige facetten in 

zichzelf. Met geloof wordt hier niet alleen het geloof in De Eenheid maar in alle zaken waarin 

een mens kan geloven bedoeld. De licht gelovige facetten onderscheiden zich van de 

zwaargelovige facetten door het feit dat deze al snel door een teken of wonder overtuigd raakt 

en vrijwillig of uit vrees in de massa meeloopt zonder zelf na te denken of dit nu verlichtend 

of verlichtend is voor zijn eigen creatie. Zodra de tekenen, wonderen, angstveroorzakers en 

massa niet meer aanwezig zijn is het echter gedaan met het geloof van de licht gelovige en zal 

hij zich met dezelfde blindheid storten op de volgende illusie. Licht gelovigen zijn dan ook 

altijd de makkelijkste slachtoffers van het onverwerkte deel in zichzelf zijnde dictators, 

goeroes en valse profeten omdat zij simpelweg geen moeilijke vragen stellen en volgzaam 

keer op keer ofwel leven na leven massaal achter hun eigen eenzijdig verdichte dus 

onverwerkte verleden de afgrond inlopen zolang de druk maar op de ketel gehouden wordt. 

De lichtgelovige facetten van het zelf zijn ook het moeilijkst om de waarheid te onderwijzen 

omdat zij niet standvastig zijn, met alle winden meewaaien en hun gedrag gekenmerkt wordt 

door innerlijke traagheid en luiheid.  

 

De zwaargelovige facetten van het zelf onderscheiden zich door het feit dat zij overal een 

antwoord op moeten hebben voordat zij iets voor waar kunnen aannemen. Zwaargelovigen 

kunnen dan ook eindeloos vragen stellen waardoor ze vaak verstrikt raken in hun eigen 

materiele denkwereld waar maar geen einde aan schijnt te komen. Zodra deze vragers echter 

beginnen om hun vragen uit het hart i.p.v. het hoofd te stellen dan zijn zij in staat gigantische 
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sprongen voorwaards te maken. De zwaargelovigen verruilen immers het universeel 

gepolariseerde bewustzijn voor een eenheidsbewustzijn.  

 

19.10.2 DE 10 MEEST GESTELDE VRAGEN OVER DE EENHEID BEANTWOORD 

 

Welke vragen stellen de zwaargelovigen zich over het algemeen: 

 

Vraag 1:  

 

Wie ben ik. 

 

Antwoord 1: 

 

Je eigen schepper. 

 

Vraag 2: 

 

Wie is De Eenheid dan. 

 

Antwoord 2: 

 

Dat ben jezelf. 

 

Vraag 3: 

 

Maar ik kan toch niet hetzelfde zijn als De Eenheid. 

 

Antwoord 3: 

 

Als alles uit De Eenheid voortkomt is alles De Eenheid.  

 

Vraag 4: 

 

Wat is het verschil tussen mij en De Eenheid. 

 

Antwoord 4: 

 

Je schepping. 

 

Vraag 5: 

 

Schept De Eenheid dan niet. 

 

Antwoord 5: 

 

De Eenheid bestaat tegelijkertijd uit een scheppend en niet scheppend deel waarbij jij 

onderdeel bent van het scheppende deel zolang je dit wilt. 

 

Vraag 6: 
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Hoe kan je tegelijkertijd uit twee dingen bestaan. 

 

Antwoord 6: 

 

Door volledig bewust in je 0 punt ofwel eenheidsbewustzijn te blijven staan. 

 

Vraag 7: 

 

En als je dit niet doet. 

 

Antwoord 7: 

 

Dan kies je voor de vrije wil. 

 

Vraag 8: 

 

Bestaat de vrije wil dan alleen in een schepping. 

 

Antwoord 8: 

 

In de eenheid bestaat geen vrije wil omdat je alles tegelijkertijd bent. 

 

Vraag 9: 

 

Dus wanneer je je vrije wil opgeeft. 

 

Antwoord 9: 

 

Kan je pas weer alles zijn. 

 

Vraag 10: 

 

Wat is de eenheid. 

 

Antwoord 10: 

 

Waar je samen een bent. 

 

 

19.10.3 DE MILLENNIUM 1111 LEVENSVRAGENBANK     

 

Zodra deze zwaargelovigen zichzelf eenmaal overtuigd hebben over de bovenstaande 

innerlijke  waarheid dan is niets of niemand meer in staat hen van hun geloof af te brengen.  

Deze geschriften richten zich dan ook vooral op de zwaargelovigen onder ons. Voor dit doel 

wordt vanaf vandaag de 1111 vragenbank (gesprekken tussen onderbewustzijn, 

hogerbewustzijn en eenheidsbewustzijn) in het leven geroepen. U kunt vanaf nu al uw 

levensvragen aan UniNet stellen. In de komende maanden zullen de innerlijke vragen zoveel 

mogelijk beantwoord worden.  
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Vraag 11: 

 

Wat is de zin van het leven?  

 

Antwoord 11: 

 

Bewust genieten van je eigen scheppingen. 

 

Vraag 12: 

 

Waarom moeten de mensen pijn lijden? 

 

Antwoord 12: 

 

Omdat ze zich niet aan hun eigen schepping (spelregels) houden. 

 

Vraag 13: 

 

Heb ik door mijn vrije wil voor eeuwig de mogelijkheid de wil van De Eenheid te trotseren? 

 

Antwoord 13:  

 

Je hebt voor eeuwig de mogelijkheid jezelf te trotseren. 

 

Vraag 14: 

 

Wanneer wordt de schepping beindigd? 

 

Antwoord 14: 

 

Wanneer jij je onderbewustzijn en hogerbewustzijn ofwel je hele schepping weer volledig in 

jezelf hebt opgelost.   

 

Vraag 15: 

 

Komt er een nieuwe schepping na het beeindigen van deze schepping? 

 

Antwoord 15: 

 

Dat bepaald iedere schepper zelf.  

 

 

19.10.4 NA ONWETENDHEID EN ONTKENNING KOMT ERKENNING EN 

TERUGVAL 

 

Iedere zwaargelovige doorloopt de cyclys van onwetendheid en ontkenning naar erkenning en 

terugval. Nadat de zwaargelovige de moeilijke grens van De Innerlijke Waarheid uit vrije wil 

heeft overschreden zal hij nog een aantal malen terugvallen in zijn oude gedrag. Dit 

terugvallen resulteerd echter niet meer in een ontkenning van de waarheid en is dus lang niet 

zo erg als het vorige stadium waar terugval nagenoeg altijd resulteerde in de bekende 
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boosheid en het iedereen behalve zichzelf de schuld geven van deze terugval ofwel ellende. 

Kenmerkend voor deze mensen is dan ook dat zij berusten in het feit dat alleen zij 

verantwoordelijk zijn voor hun schepping. Dit komt omdat deze mens zich daadwerkelijk 

bewust is van zijn onwetendheid en blindheid van enig moment. Terugvallen in het stadium 

van erkenning en waarheid wordt u dan ook in het geheel niet meer kwalijk genomen omdat 

er in uw nieuwe eenheidsbewustzijn niemand buiten uzelf bestaat. Het is dus helemaal niet 

nodig dat u zich schuldig of slecht voelt wanneer u weer eens een blunder heeft begaan. Uw 

hart zit immers constant op de juiste plaats en het herstel is verzekerd. Het volgen van de 

innerlijke waarheid is voor u geen moeten meer omdat u allang overtuigd bent dat dit De 

Enige Waarheid is en u al uw zorgen, angsten en pijnen heeft overgegeven aan deze weg der 

volledige bewustwording. Het bereiken van het eindstadium van de eerste wedergeboorte is 

voor u immers een weten geworden en alleen een kwestie van tijd en stug doorgaan met het 

oplossen van uw onverwerkte verleden en 27 stress veroorzakers en oplossers in woorden, 

daden en gedachten c.q. begeerten.  Dat het verrichten van goede daden voor uw medemens – 

welke uw nog onverwerkte zelven zijn - in het begin zeer kunstmatig overkomt komt door het 

feit dat ieder mens de volgende stappen in het ONBAATZUCHTIG GEVEN doorloopt: 

 

A. Voorstellen dat je iets gaat geven 

B. Gevoelsmatig geforceerd/kunstmatig iets geven 

C. Op een natuurlijke manier iets geven 

D. Op een natuurlijke manier zonder bijbedoelingen iets geven 

E. Geven als tweede natuur 

F. Via het innerlijke woord iets geven 

 

De strijd die de lichtgelovige nog steeds tegen zichzelf strijd in de vorm van onwetendheid, 

ontkenning, angst, vrees, ongeloof en een constant vluchten voor de waarheid is voor u 

immers allang voorbij.  De Gordiaanse knoop van onwetendheid is immers allang verbroken. 

 

De cyclus van ontkenning tot erkenning die de meeste zwaargelovigen doorlopen ziet er 

globaal als volgt uit: 

 

1. Ontkenning  

2. Vragen, lezen en denken 

3. Herkenning en erkenning van de waarheid 

4. Geloof Aktief/Passief op een schaal tussen 0-100% 

5. Vertrouwen Aktief/Passief op een schaal tussen 0-100% 

6. Overgave Aktief/Passief op een schaal tussen 0-100% 

7. Testen, terugval en twijfel 

 

Wanneer de punten 4,5,6 op 100% staan is geen terugval en twijfel meer mogelijk en vindt de 

eerste wedergeboorte automatisch plaats. Volledige overgave heeft u pas bereikt wanneer u 

voor de volle 100% beseft dat het niet de tertiaire, secundaire en primaire medicijnen zijn die 

u beter maken maar alleen het oplossen van uw onderbewustzijn en hogerbewustzijn dus EGO 

en OGE in uw eenheidsbewustzijn. Kiest u dus om de weg van de hoop (materie) of de weg 

van de overgave (eenheid) te bewandelen. Bij de eerste weg van de hoop volgen 

hooggespannen verwachtingen en teleurstellingen elkaar constant en eindeloos op terwijl op 

de weg van de overgave zich steeds grotere inzichten via de nu voor u geopende innerlijke  

zintuigen plaats. Denkt u echter niet dat dit een makkelijke weg is. De twijfel en wanhoop 

zullen u eindeloos blijven lastig vallen zolang u uw gedrag niet daadwerkelijk radicaal ofwel 

180 graden veranderd. Totdat u deze beslissing heeft genomen blijft de weg naar huis een 
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smalle weg die opeens veranderd in een brede weg wanneer u  uw huidige waarheid volledig 

omdraait.  

 

Opvallend is trouwens dat veel mensen proberen de weg versneld te doorlopen door allerlei 

hulpmiddelen te gebruiken en/of dealtjes met De Eenheid af te sluiten. De hulpmiddelen zijn 

globaal te verdelen in de bekende drie klassen te weten: 

 

A. Tertiair: Grote mate van verdichting en chemisch. Succes is van grote mate afhankelijk van 

de mate waarin de dokter, therapeut en zusters verlicht zijn en niet van de medicijnen zelf. 

B. Secundair: Gemiddelde verdichting en natuurlijk. Succes is ook hierbij van grote mate 

afhankelijk van de mate waarin de dokter, therapeut en zusters verlicht zijn en niet van de 

natuurgeneesmiddelen zelf. 

C. Primair: Lage verdichting en gepolariseerd zielmatig gericht. Succes is ook hierbij van 

grote mate afhankelijk van de mate waarin de dokter, therapeut en zusters verlicht zijn en niet 

van de therapie zelf. 

 

Primaire therapien zijn over het algemeen te verdelen in de volgende opeenvolgende maar 

nog steeds gepolariseerde bewustzijns stappen: 

 

1. Fysieke frequentie generatoren, heliopathische middelen, pendels, roeden, stenen etc. 

2. Fysieke handoplegging 

3. Innerlijk gerichte handoplegging, locale wil en gedachten  

4. Innerlijk gerichte gepolariseerde universele wil en gedachten 

 

D. Eenheid: Volledig verlicht en eenheids gericht. Op basis van de eenheids connectie is het 

nu mogelijk om op basis van uw gerichte ideen, gedachten en  wil bewust te gaan scheppen 

uit de eenheid 

 

5. Innerlijk gericht eenheids ideeen, gedachten en wil.  

 

Vooral Ad 1. Is nog zeer sterk materie gebonden waarbij de therapeut vaak vergeet zich te 

ijken op een hoger bewustzijn en/of de eenheid en uit dit bewustzijn mensen te helpen 

zichzelf te genezen. Sommige mensen zijn voor hun zieleheil immers nog niet klaar om 

(fysiek) genezen te worden. Het gevolg is dat de meeste therapeuten met lagere verlichte 

zielen uit de astrale ziele werelden en in het ergste geval met duistere entiteiten uit hun eigen 

onverwerkte verleden in verbinding staan. Besef goed dat je alleen de kracht tot volledige 

genezing uit de eenheid kunt krijgen en nergens anders vandaan. Dit geldt trouwens ook voor 

de informatie en energie die je binnenkrijgt. Alleen de informatie uit de eenheid is 

waarheidsgetrouw, eeuwig en onveranderlijk. Alle overige informatie uit de gepolariseerde 

materie en ziele werelden zijn per definitie tijdelijk en vergankelijk. Pas daarom altijd goed op 

waar u uw informatie en energie vandaan haalt.  Verdichte en/of verlichte mensen die voor 

eigen gewin denken toegang te krijgen tot de eenheids informatie moeten wij teleurstellen. 

Iedereen die niet actief bezig is op De Innerlijke Weg ontzegt zichzelf simpelweg de toegang 

tot deze informatie en krachten (Access Denied) om misbruik te voorkomen. Hoe verder je op 

De Innerlijke Weg komt hoe beter uw informatie, innerlijke zintuigen en genezende krachten 

worden. Een patient zal dan ook altijd voorafgaande aan de behandeling de dokter of 

therapeut moeten vragen uit welk bewustzijn deze geneest. Voelt dit niet goed voor u dan is 

het tijd om op te stappen en voorlopig niet meer meer terug te komen bij deze man of vrouw. 

Voorkomen is in dit geval beter dan genezen.  
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Een extreem voorbeeld van een dealtje met De Eenheid sluiten is het volgende voorstel. 

Wanneer u (De Eenheid) nu zorgt dat ik de loterij win dan zal ik in ruil hiervoor aan uw 

bestaan gaan geloven. Voor alle duidelijkheid De Eenheid zal aan geen enkel onder- of 

hogerbewust verzoek gehoor geven omdat de afstemming gewoon niet klopt. Wanneer je 

verdicht gericht bent krijg je automatisch antwoord van je onderbewustzijn, wanneer je 

verlicht gericht bent krijg je automatisch antwoord van je hoger bewustzijn en wanneer je 

eenheids gericht bent krijg je automatisch antwoord op alles wat op dat moment voor je 

bewustzijn nodig is. Onder- en hogerbewuste mensen houden zichzelf dus de hele dag voor de 

gek door hulp te vragen aan iets wat maximaal maar de halve waarheid kan vertellen. En we 

weten allemaal dat de waarheid alleen maar 100% kan zijn en niets minder.    

 

19.11 DE WONDEREN ZIJN DE WERELD NOG NIET UIT: BIG BANGS EN ZWARTE 

GATEN 

 

Ook vandaag nog vragen veel mensen om een teken of wonder die het bestaan van De 

Eenheid zou moeten bevestigen. Dit is wat wij noemen een echt licht gelovige opmerking van 

mensen die nog steeds denken dat De Eenheid buiten henzelf staat ofwel nog steeds de illusie 

van scheiding instandhouden. Staan we er wel eens bij stil dat wij zelf in den beginnen alles 

van atoom tot hoogste gepolariseerde dimensie geschapen hebben maar dat we dit door uit 

ons EGO/OGE geresulteerde onverwerkte verleden gewoon vergeten zijn. Staan we er wel 

eens bij stil dat de deciljoenen planeten, sterren en dimensies in een perfecte gepolariseerde 

harmonie van oorzaak en gevolg om elkaar heen draaien en dat dit allemaal gebeurt binnen 

een eindige universum cel (huls) waaruit geen licht en vrije energie kan ontsnappen totdat het 

weer volledig is opgelost in de Eenheid waar geen polariteit meer bestaat. Wist u dat door ons 

uit de eenheid in deze universum cel in den beginne van de derde dimensie een oerzon (3D 

fysiek licht) werd geinjecteerd (bevruchting) om de verduisterde derde dimensie het drie 

dimensionale leven in te blazen. Wist u dat deze oerzon zich nog steeds deelt in helper 

zonnnen, planeten en kometen en dat aan dit proces geen einde komt voordat deze dimensie 

weer bewust getransformeerd wordt in een hogere vorm van intelligente vrije energie in 4D+ 

dimensies. Staat u er wel eens bij stil dat zwarte gaten niet meer zijn dan in de vierde 

dimensie opgeloste drie dimensionale materie waarin niet al het licht gevangen is maar al het 

drie dimensionale licht getransformeerd is in een meer bewuste vorm van intelligente vrije 

energie. Wist u dat kanker niets meer is dan het ontkennen van onze verdichte en verlichte 

woorden, daden en gedachten. Wist u dat alle kanker te genezen is door meer eenheids bewust 

te gaan spelen in dit universum waardoor woorden, daden en gedachten van verdichting en 

verlichting weer in balans gebracht worden. Wanneer alle cellen weer in evenwicht zijn is niet 

alleen de mens maar ook het door hem geschapen universum weer in balans en kan weer in 

haar volheid beleefd c.q. genoten worden. Wat een wonderbaarlijk spel dat eens door ons uit 

de eenheid geschapen is en overal in dit eindige universum ervaren kan worden. Wordt het 

niet weer eens tijd om de volledige verantwoordelijkheid voor uw scheppingen op u te nemen 

en hier nooit en te nimmer meer andere mensen c.q. entiteiten van de schuld te geven. Wordt 

het geen tijd dat u een einde maakt aan al uw verwarringen die buiten u zijn en alleen maar de 

basis vormen van uw geheugenverlies. 

 

Ondanks dit alles blijven wij om wonderen buiten onzelf vragen die eens door onszelf uit de 

eenheid geschapen zijn. Niet een buitenstaander maar de mens zelf kan wanneer hij zijn 

geheugenverlies opheft weer over gaan tot de orde van de dag welke het Bewust scheppen is 

binnen het door hem gecreerde spel. Beseffen wij mensen niet dat ieder keer dat wij om een 

wonder buiten ons vragen dit ons maakt tot een afhankelijke lichtgelovige die alleen maar 

(tijdelijk) overtuigd kan worden door angst, vrees en schijnbare eerbied. Zou een werkelijke 
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zwaargelovige zich ook maar iets aantrekken van dit soort buiten hemzelf staande tekenen en 

wonderen waarvoor hij niet meer de volle 100% verantwoordelijkheid neemt voor zijn eigen 

scheppingen. Wij denken het niet omdat het aantal wonderen dat hij of zij per dag zelf creeerd 

door de innerlijke schoonmaak al zo groot is dat dit soort goocheltrucen niet de minste indruk 

meer op hem zullen maken. Echt geloof is niet gebaseerd op externe uiterlijke verschijnselen 

die door ieder eenheids gericht mens dagelijks bewerkstelligd kunnen worden maar op 

innerlijk realisatie waarbij kermis attracties alleen maar lachwekkend zijn en de mens 

veroordelen tot primitieve verafgoderij buiten zichzelf. Een echt eenheids gericht mens 

beleeft zijn wonderen overal en altijd.              

 

19.11.1 HET GEVAAR VAN UITERLIJKE WONDEREN BIJ HET INNERLIJKE 

ONTWIKKELINGSPROCES VAN DE MENS 

 

Aan het einde van een megacyclus van 26.000 jaar nemen de uiterlijke wonderen sterk af en 

de innerlijke wonderen sterk toe. Dit heeft alles te maken met de transformatie van de mens 

van de derde naar de vierde+ dimensies waarbij de vijf zintuigen uitgebreid worden met een 

of meer zintuigen welke het interdimensionale ervaringsveld van de mens aanzienlijk 

verrijken. In deze laatste jaren van deze cyclus zullen vele mensen twee levens gaan leiden. 

Een leven waar zij met het ene been nog ervaren in de derde dimensie terwijl zij met het 

andere been al ervaringen hebben in de vierde+ dimensies tot en met de eenheid toe. Laat het 

hierbij duidelijk zijn dat deze nieuwe mensen hun herhalingen in de onderbewuste ofwel 

astrale werelden waartoe ook de materiele en astrale aarde toebehoort langzamerhand 

verruilen voor ervaringen in meer hoger bewuste ofwel celestiale werelden. In uw taalgebruik 

wordt dit transformatieproces ook wel de weg van de verlichting genoemd. Verlichting is dus 

de weg die de mens binnen dit gepolariseerde universum doorloopt in de hoger bewuste 

dimensies ervan. Verlichting heeft niets te maken met de wedergeboorte. Wedergeboorte 

wordt in de New Age nog te vaak verward met verlichting. Wedergeboorte is echter de fase 

waarin een mens bewust besluit zijn eigen schepping te verlaten en weer volledig op te lossen 

in de eenheid. In een gepolariseerd universum waar oorzaak en gevolg ofwel onderbewustzijn 

en hoger bewustzijn elkaar constant door scheppings woorden, daden en gedachten cyclisch 

afwisselen is op geen enkel niveau wedergeboorte mogelijk omdat deze schepping niets te 

maken heeft met het progressieve evolutieproces van de eenheid welke in tegenstelling van 

deze schepping niet herhalend maar belevend gericht is. Het enige verschil tussen 

onderbewuste ervaringen en hoger bewuste ofwel meer verlichte ervaringen is de mate van 

bewustzijn dat je aan het herhalen bent door een meer of minder mate van geheugenverlies. 

Voor hen die dit concept begrijpen mag het duidelijk zijn dat positief en negatief binnen een 

schepping niet bestaan omdat het niets met het onbegrensde dus vrije leven in de eenheid te 

maken heeft maar alleen met een tijdelijk spelletje in een geheel of gedeeltelijk begrensde 

schepping waar de mens zelf de eerste oorzaak is geweest. Nogmaals: De mens is het 

scheppende deel van en uit de eenheid terwijl de eenheid zelf niet schept maar gewoon IS. In 

de komende jaren zullen de meest extreme interdimensionale tegenstellingen elkaar hier op 

aarde ontmoeten en er wederom uit vrije wil een tijdelijke innerlijke scheiding plaatsvinden 

tussen hen die zich afstemmen op onderbewuste (bokken) en hoger bewuste (schapen) 

ervaringen. Naast deze twee groepen mensen zullen er ook een aantal besluiten om de gehele 

schepping te verlaten en terug te keren naar hun ware thuis welke de eenheid in henzelf is. 

Welke weg u dit keer gaat kiezen is wederom aan U en U alleen.     

 

19.11.2 DE EINDELOZE HERHALING VAN HETZELFDE 
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Wanneer alles op de eenheid gebaseerd is kan het ook niet anders zijn dat al hetgene hieruit 

voortkomt – dus geschapen is - een exacte copie is van deze eenheid. Je kan immers iets niet 

uit het niets vormen. Iemand die ooit door een microscoop gekeken heeft zal opmerken dat de 

kleinste deeltjes steeds de vorm van een ronde cel hebben. Dit is het geval bij de menselijke 

cel maar ook bij moleculen, atomen, electronen, fotonen etc. Wij leven dus in de derde 

dimensie in een bollen universum. Deze bollen kennen echter een eindeloze variteit in grote 

en samenstelling ofwel polariteit ofwel  –  en + c.q. verdichting en verlichting.  Wanneer we 

een mes onder de microscoop leggen kunnen we bij een sterke vergroting zien dat ook zelfs 

het scherp van de snede uit bollen bestaat. Een mens kan zich hieraan snijden maar een 

beestje van een miljardste millimeter loopt rustig over dit wat bobbelige en voor hem ruige 

oppervlakte heen. Wanneer u de dingen dus steeds meer in perspectief gaat zien gaat er een 

geheel nieuwe wereld voor u open. Ons 3D universum is dus niet meer dan een uit de vierde 

dimensie verdichte c.q. bevruchte eicel ofwel bol. Want uit iets wat gewoon IS kan alleen 

maar een dualiteit gecreeerd worden waarbij het onveranderde deel de relatieve + positie 

inneemt tegenover het nu gecreerde meer verdichte – deel. Dus polariteit ontstaat pas na 

scheiding ofwel deling. Voor de deling was de eenheid niet + of – maar gewoon ALLES.    

 

19.12 RUIMTESCHIP AARDE 

 

Iedereen die de vorige hoofdstukken bestudeerd en gedaan heeft weet dat de aarde net zoals 

alles in de natuur en schepping met zekere regelmaat en orde een mega, macro en vele mini 

cycli doorloopt. De snelheid waarmee de aarde het universum doorkruist verloopt echter zo 

gelijkmatig dat de mens die relatief maar voor korte duur op aarde is hier niets van merkt.  De 

winter ofwel ijstijd van de macro cyclus verloopt zo traag dat de mens duizenden jaren de tijd 

heeft om zijn hebben en houden tijdelijk naar een andere streek of land te verhuizen. Deze 

ijstijd die een zuiverend effect heeft op onze aarde omdat zij een teveel aan verdichting in de 

vorm van virussen, bacteriën schimmels, parasieten en prionen weer tot de orde roept en tot 

meer evenwichtige proporties terugbrengt is van uitermate groot belang voor de mensheid als 

geheel. Wat deze macro wintercyclus in het groot doet doen onze jaarlijkse winters in het 

klein. Zo is dit ook bij de zomer van de macro cyclus het geval welke de waterstand over de 

gehele wereld geleidelijk verhoogd waardoor deze grote hoeveelheden vruchtbaar slib op het 

land aanbrengt waardoor de oogsten in de daarop volgende millennia gegarandeerd zijn voor 

het 3D menselijk nageslacht. Wat deze macro zomercyclus in het groot doet doet de Nijl 

bijvoorbeeld jaarlijks in het klein. Wanneer echter de mens besluit roofbouw te plegen op de 

evenwichtige aarde cycli door ontbossing, luchtvervuiling, atoomproeven, mijnbouw en nog 

meer van dit soort op verdichting dus hoogmoed, macht en geld gebaseerde activiteiten wordt 

dit evenwicht tussen verdichting en verlichting geleidelijke verstoord en in het ergste geval 

dramatisch versneld. Deze zaken zijn algemeen bekend in de wereld.  

 

Wanneer we dit afbraak proces echter i.p.v. met het uiterlijk nu met het innerlijke oog 

bekijken is er echter veel meer aan de hand. Net zoals ieder mens op aarde zijn werk heeft is 

dit ook het geval in de ziel. De activiteiten in de ziel beperken zich niet alleen tot de grote 

lijnen in het heelal maar zijn ook gericht op de instandhouden van de natuur op aarde 

(natuurzielen). Iedere aardlaag, mineraal, boom, dier, mens is interdimensionaal gekoppeld 

aan een of meer van deze zielen welke de atomen waaruit de materie is opgebouwd het leven 

schenken. De atomaire ofwel drie dimensionale vorm vertegenwoordigd immers maar 0,01% 

van de intelligente vrije energie binnen dit universum.  Wat denkt u dat er zou gebeuren 

wanneer je deze zielen – welke indirect uzelf zijn - door ontbossing bijvoorbeeld hun werk 

c.q. spel afneemt. Wat denkt u dat deze zielen die net zoals u nog steeds een gepolariseerde 

natuur hebben zullen doen. Ja u raad het al zij worden ontevreden en beginnen zich danig te 
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roeren omdat u zich niet meer aan uw afspraken van goed vaderschap houdt. Over het 

algemeen ontaarden deze interdimensionale ziele opstandjes in scherpe veranderingen in de 

aardkorst en het weer. De normale orde en geleidelijke afwisseling van de seizoenen wordt 

opeens verstoord door steeds heftigere schommelingen in de weersomstandigheden.  

 

Hiermee heeft u naast de uiterlijke uitleg nu ook de innerlijke uitleg van de steeds extremer 

wordende weersomstandigheden op onze aarde. Deze worden helemaal niet veroorzaakt door 

de natuurlijke cyclus maar volledig door het wanbeheer van de mens op aarde. Wanneer we 

op deze voet doorgaan zullen we nog spectaculaire weersveranderingen meemaken in de 

komende jaren. Maar ja een mens met geheugenverlies kan zich natuurlijk niets meer 

herinneren van de afspraken die hij in de astrale- en celestiale werelden en de eenheid met 

zijn broeder en zuster scheppers gemaakt heeft.       

 

19.13 HET OVERAL TEGELIJKERTIJD ZIJN: REIZEN IN RUIMTE EN TIJD 

 

Voor hen die als mens al in een eenheids bewuste dus evenwichtige wereld leven is het 

absoluut geen probleem om zielmatig op meer dan een plaats relatief tegelijkertijd te zijn. Hoe 

gaat dit in zijn werk. Zoals u weet uit voorgaande hoofdstukken is de mens opgebouwd uit 

diverse bandbreedte gebieden c.q. dimensies. Zo vertegenwoordigd ons drie dimensionale 

verdichte/verlichte lichaam de laagste bandbreedte terwijl de startvonk uit de eenheid in ons 

innerlijke hart de hoogste ofwel eenheid vertegenwoordigt. Aangezien het de individuele ziel 

is die tussen deze twee uitersten van derde dimensie en eenheid heen en weer beweegt en in 

staat is volledig onafhankelijk van het lichaam te bestaan kunt u zich voorstellen dat deze 

afhankelijk van haar innerlijke ontwikkeling in staat is met een grotere snelheid in ruimte en 

tijd te bewegen dan ons uitermate trage lichaam. Uw ziel is dus in staat zich miljarden malen 

sneller te verplaatsen dan uw lichaam in ruimte en tijd. Het is dus niet zo dat een nog niet in 

de eenheid wedergeboren ziel overal tegelijkertijd is maar door zijn relatief hoge snelheid lijkt 

dat voor de materie mensen onder ons wel zo. Hoe hoger je ziele frequentie ofwel plaats in de 

nog verdichte gepolariseerde bandbreedte ordening is hoe meer plaatsen je dus relatief 

tegelijkertijd kunt bezoeken. Dit laatste is van zeer groot belang. Wanneer je als entiteit 

bijvoorbeeld de taak op je hebt genomen om een planeet te managen dan moet je om deze 

volledig te kunnen ervaren altijd over een hogere bandbreedte c.q. frequentie beschikken dan 

alles wat er op en in die planeet in de materie en ziel leeft. Is dit niet het geval dan breng je de 

ordening dus stabiliteit van het totaal in gevaar.  

 

Een president die dus alleen maar gebruik maakt van materiele (verdichte + verlichte) zaken 

om de orde in zijn land te handhaven weet dus eigelijk al vooraf dat dit gedoemd is te 

mislukken. In al zijn materie gedrevenheid is hij gewoonweg te traag om overal tegelijkertijd 

te zijn en na verloop van tijd stort het vaak op hoogmoed, geld en macht gebaseerde 

kaartenhuis volledig in elkaar. Hoewel levensvormen uit de meer bewuste delen uit de 

verdichte- en verlichte bandbreedtes door hun relatief hoge snelheid op vele plaatsen 

tegelijkertijd kunnen zijn is het toch alleen aan hen die over een eenheidsbewustzijn 

beschikken voorbehouden om daadwerkelijk overal middels de startvonk in mineraal, plant, 

dier, mens etc. tegelijkertijd te bestaan. Alleen in de eenheid bestaan ruimte en tijd immers 

niet meer. Dit komt door het simpele feit dat ruimte en tijd (constante beweging dus 

verandering) in de eenheid in elkaar zijn opgelost en dus tot rust zijn gekomen. In de eenheid 

ben je geen onbewuste gepolariseerde speler meer maar een bewuste ontwerper, speler en 

toeschouwer tegelijkertijd van je eigen schepping.  
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Aangezien bovenstaande voor de meeste mensen niet duidelijk is leeft nog steeds het gevoel 

dat God met zijn gevallen zoon hier op aarde en het hele universum strijd om de macht. Dit is 

in het geheel niet waar. Deze schepping is alleen tot stand gekomen omdat de gevallen zoon 

en al zijn kleinkinderen een spelletje tijdelijk buiten de eenheid wilde spelen om zichzelf nog 

meer te ervaren, hetgeen natuurlijk een illusie is omdat je binnen een schepping niet meer 

maar alleen minder dan alles kan ervaren. In deze schepping strijden de gevallen zoon en zijn 

kleinkinderen dus tegen zichzelf omdat de schepping niet meer is dan een spiegel die het 

eenheids deel (startvonk) in de verdichte- en verlichte mens steeds opnieuw belicht totdat hij 

zichzelf weer herkent en de weg naar huis in zichzelf inslaat. De mens heeft naast deze 

schepping oneindig veel andere scheppingen in het leven geroepen. Scheppingen die 

schijnbaar dan weer rustiger en dan weer onrustiger zijn dan deze schepping maar uiteindelijk 

toch allemaal hetzelfde.  

 

Aangezien onbewuste verdichte en verlichte mensen niet in staat zijn de hogere bandbreedtes 

laat staan de eenheid te bereiken zonder zichzelf te veranderen mag duidelijk zijn dat een 

militaire overheersing of wat voor soort machtsmisbruik in de maatschappij dan ook altijd 

maar van korte duur kan zijn. Het is immers geen strijd tussen tanks en vliegtuigen of fysiek 

sterke en zwakke mensen maar een bewustzijnsverschil tussen verdichte-, verlichte- en 

eenheids gerichte zielen. Aangezien de eenheids gerichte zielen op deze aarde al op een veel 

hoger niveau trillen dan de verdichte- en verlichte zielen zijn er dus ook minder nodig om de 

uiteindelijke overwinning (herstel evenwicht in een schepping) te behalen, wanneer deze 

verdichte- en verlichte zielen na het ondergaan van veel leed en pijn de hulp van hun broeders 

uit meer bewuste verdichte en verlichte bandbreedtes en eenheid gaan inroepen. En deze roep 

om hulp zal altijd in een voor 99,9% verdichte wereld zoals de aarde plaatsvinden omdat geen 

enkel verdicht mens lang in staat is deze pijn en ellende op aarde en na zijn fysieke overlijden 

in de lagere astrale werelden te blijven ervaren. Iedere massamoordenaar – ofwel helden van 

de materiele werelden - zoals Julius Caesar, Atilla de Hun, Piet Hein, Napoleon, Hitler etc.etc. 

zullen vroeg of laat de over henzelf afgeroepen ellende van oorzaak en gevolg niet meer 

kunnen dragen omdat hun woorden, daden en gedachten zover van het evenwicht tussen 

verdichting en verlichting in staan dat het spanningsverschil deze entiteiten letterlijk de hele 

dag als een constante “Nervous Breakdown” ofwel overspannenheid/depressie door elkaar 

schudt. Uiteindelijk keert iedere dictator dus weer terug naar huis om het evenwicht in zijn 

eigen schepping te herstellen. Dat er vele ex-dictators vandaag op aarde leven mag wel 

duidelijk zijn door het aantal psychosomatische ziekten dat vandaag onze schijnbare 

samenleving teistert.    

 

19.14 EEN NIEUWE KIJK OP EINSTEINS RELATIVITEITS THEORIE. MET DE 

SNELHEID VAN HET LICHT IS TOCH WEL ERG LANGZAAM 

 

Dat we het overal tegelijkertijd zijn ook gelijk kunnen stellen met communiceren mag nu wel 

duidelijk zijn geworden.  Iedere bandbreedte kent immers haar eigen communicatie 

mogelijkheden (zintuigen) en snelheid waarbij zelfs in de menselijke bandbreedte welke de 

laagste bandbreedte binnen dit eindige universum is nog steeds alle communicatie 

mogelijkheden ter beschikking staan. Dat we deze mogelijkheden door ons materie c.q. 

uiterlijk gericht  zijn maar voor een minuscuul gedeelte door ons dramatische geheugenverlies 

gebruiken is wel duidelijk geworden in dit boek. Hierbij dient wel opgemerkt te worden dat 

de communicatie- ofwel verplaatsingssnelheid binnen de derde dimensie beperkt wordt door 

de lichtsnelheid. Alle atomaire materie komt immers uit het drie dimensionale zonnenlicht 

voort dus kan zich daarom ook niet sneller verplaatsen dan het zonnenlicht. Hier komt nog bij 

dat al het zonnelicht tegengehouden c.q. weerkaatst (behouden) wordt door de spiegelwerking 
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van de interdimensionale celwand welke zich tussen iedere dus ook tussen die van de derde en 

vierde dimensie bevindt. In de eenheid is dit niet het geval omdat daar alle beperkingen van 

ruimte en tijd zijn weggevallen. In de eenheid bestaan er dus geen reistijden en afstanden 

meer omdat deze onderdeel van het wezen van de eenheid zijn ofwel door deze eenheid in 

zijn totaliteit geabsorbeerd worden. Zodra een ziel alle ervaringen van zowel + en – in 

zichzelf opgelost dus erkent en losgelaten heeft drijft zij als een luchtbel in een fles 

mineraalwater naar het oppervlakte waarna zij openbarst en oplost in de eenheid. Alle 

pogingen die de oude 3D wetenschap vandaag onderneemt om middels de materie en op de 

materie gebaseerde eindige wiskundige formules de barrière van de lichtsnelheid te slechten 

zijn dan ook gedoemd te mislukken. Eenheids gerichte mensen op aarde doorbreken dagelijks 

alle barrieres van ruimte en tijd. Alleen op basis van De Nieuwe Wetenschap en de door haar 

gehanteerde nieuwe maar zeg liever oude en vergeten inzichten en concepten zijn deze 

barrières relatief eenvoudig te overbruggen. Het tijdperk van op fossiele en nucleaire 

brandstof gebaseerde aandrijvingen zal dan ook na de overgangstijd voorgoed voorbij zijn 

voor hen die niet meer in herhaling willen vallen.  

 

19.14.1 EEN NIEUWE GENERATIE VAN BANDBREEDTE SURFERS 

 

Iedere eenheids gerichte entiteit kan o.b.v. zijn ziel door alle onder hem bevindende 

bandbreedtes c.q. dimensies heensurfen. Dus hoe meer eenheids gericht je bent binnen dit 

universum hoe meer ervaringsmogelijkheden je hebt. Hoe bereik je als bandbreedte surfer 

echter een stabiele verbinding tussen de bandbreedte van waaruit je vertrekt en waarheen je 

wilt. Dit is alleen mogelijk wanneer je je op de juiste manier afstemt en aan je onder-, hoger 

en/of eenheids bewustzijn hulp vraagt om dit vergeten gebied opnieuw te verkennen. Richt je 

je onbewust direct op een verdichte of verlichte gids – welke je zelf bent geweest - dan is de 

kans zeer groot dat deze door zijn relatieve onwetendheid je alleen maar een fragmentarisch 

beeld (foto na foto i.p.v een film) van je onverwerkte verleden kan geven waarvan deze nog 

gedeeltelijk blinde gids in je onverwerkte zelf nog zelf denkt dat het de hele waarheid 

vertegenwoordigd. Hierdoor raken steeds meer mensen in verwarring en vervallen zowel gids 

als reiziger wederom in herhaling. Zij die vandaag nog niet begonnen zijn zich innerlijk 

schoon te maken, dus hun onverwerkte verleden en 27 stress veroorzakers en oplossers in 

zichzelf op te lossen vallen zonder uitzondering in handen van deze verdichte- en verlichte 

gidsen die uiteindelijk de monsters uit hun eigen onverwerkte verleden ofwel hun eigen 

onbewuste zelf blijken te zijn.       

 

19.14.2 BANDBREEDTE SURFING EN  HET RELATIEF ONZICHTBAAR ZIJN 

 

Over het woord onzichtbaar heerst nogal wat verwarring in onze wereld. Laten we het begrip 

daarom eens op een eenvoudige manier beschrijven. 

 

- Totaal onbewuste verdichte/verlichte entiteiten kunnen met hun zintuigen alleen hun eigen 

   bandbreedte aanschouwen hetgeen automatisch betekend dat alle andere meer eenheids 

   gerichte c.q. bewuste bandbreedtes onzichtbaar voor hen zijn. 

 

- Meer bewuste verdichte/verlichte entiteiten kunnen afhankelijk van hun relatief meer 

   eenheids gerichte bewustzijn lagere bandbreedtes waarnemen omdat zij door hun 

   verinnerlijking automatisch vanuit de eenheid uitgerust worden met de juiste voor een 

   specifieke bandbreedte benodigde zintuigen.     

 

- Iedereen die een of meerdere bandbreedtes kan waarnemen is in staat om met zijn ziel als 
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  drager middels zijn wil, woorden, daden en gedachten dus AFSTEMMING zich ook 

  daadwerkelijk naar deze bandbreedtes te verplaatsten en aldaar met de daar aanwezige 

  entiteiten – welke zijn eigen verwerkte en/of onverwerkte zelven  zijn - te verkeren en 

  communiceren.   

 

19.15 DARWINS ORIGIN OF BEINGS THEORIE ACHTERHAALD: HET EINDE VAN 

TOEVALLIGE GENETISCHE VARIATIE EN NATUURLIJKE SELECTIE 

 

Na het bovenstaande gelezen te hebben mag duidelijk zijn dat dit eindige universum niet 

alleen fysiek gevuld is met allerlei wezens maar dat deze ook nog eens in ruimte en tijd naast 

elkaar kunnen bestaan zonder dat ze elkaar opmerken maar tegelijkertijd wel onbewust dus 

verdicht en/of verlicht kunnen lastigvallen c.q. beinvloeden. Aangezien echter alle entiteiten 

uit de eenheid voortkomen moet je je afvragen of er wel echte buitenaardse – buiten jezelf - 

wezens bestaan. Wanneer je immers allemaal uit dezelfde bron voortkomt kunnen we beter 

spreken over jezelf, broers, zussen en verre neven en nichten. Wat echter wel vaststaat is dat 

in dit universum de mens op aarde het laagste stadium in het infolutieproces is en de 

makkelijkste weg naar huis. Dieper dan de aardse werelden kan je immers niet vallen in deze 

schepping. In ons DNA zijn dus alle strings vanuit het gehele universum terug te vinden. Dit 

wil dus zeggen dat niet alleen de mineralen, planten en dieren genen van de aarde in de mens 

terug te vinden zijn maar alle interdimensionale intelligente vrije energie vormen van dit 

universum.  We spreken doelbewust ook over de genen van mineralen omdat deze uiteindelijk 

ook bestaan uit levende organismen die jammer genoeg vandaag met onze 3D materie 

microscopen nog niet waar te nemen zijn. Het mag ook duidelijk zijn dat aan deze schepping 

niets aan het toeval wordt overgelaten en er dus in het geheel geen toevallige genetische 

variatie waar dan ook in het heelal tot stand is gekomen maar alles voorafgaande aan deze 

schepping door onszelf keurig geprogrammeerd was van A tot Z ofwel 3D t/m ND. 

 

Ook het absurde idee dat de mensen van de apen zouden afstammen is met de uitleg van het 

werkelijk scheppingsproces allang achterhaald. Het enige dat de mens met de apen gemeen 

heeft is dat zij in haar lichaam de genen ofwel spelvarianten van de aap in zich draagt. Dit is 

in het geheel niet bijzonder omdat zoals we hierboven al gezien hebben de mens alle genen uit 

het universele mineralen, planten en dieren rijk in zich draagt. Het grote verschil tussen alle 

infolutiestappen binnen de derde dimensie en de mens zit in het feit dat hij een bewuste 

overgangsvorm tussen de derde en vierde dimensie vertegenwoordigd. De natuur selecteert 

dus helemaal niets omdat alle naturen keurig beperkt zijn binnen hun eigen bandbreedte en 

pas toegelaten worden tot het volgende ontwikkelingsnivo wanneer zij zichzelf hiervoor rijp 

achten.Ook de eeuwige vraag wie er eerder was de kip of het ei kan nu eenvoudig beantwoord 

worden. Kip en ei werden tegelijkertijd in hun specifieke bandbreedte uit de eenheid door de 

mens geschapen en de ziel bepaald op enig moment binnen dit universele spel van welk 

omhulsel zij zich nu weer zal bedienen om bepaalde ervaringen te ervaren. Het ontwikkelen 

van een computer zonder software programma is toch ook zinloos. Pas wanneer beide 

tegelijkertijd bedacht of gedacht worden hebben zij enig spelnut in dit universum.Geen enkele 

entiteit in het gehele eindige universum is zonder levens- c.q. voortplantingscyclus maar zeg 

liever interdimensionale transformatie keuze geschapen. Zonder interdimensionale 

transformatie zou een ziel maar van een omhulsel gebruik kunnen maken en dat is wel een 

zeer beperkte ervaringswereld. Het transformatieproces zelf zorgt maar voor een ding en dat 

is het verhogen of verlagen van de ziele frequentie om van een bepaald omhulsel binnen je 

spel gebruik te kunnen maken.    

 

19.16 DE MATERIE WAANZIN VAN CLONEN: HET DOLLY SYNDROOM 
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In al zijn op materialisme gebaseerde waanzin denkt de mens ook nog eens dat hij in staat is 

mensen te kunnen clonen. Hoewel het clonen van het fysieke deel van de mens voor de 

huidige wetenschap geen enkel probleem meer is zal ontdekt worden dat de ziel door iemand 

met chronisch interdimensionaal geheugenverlies in het geheel niet te clonen valt met 3D 

technologie. 3D’ers hebben geen flauw benul meer van wat deze schepping inhoudt laat staan 

dat ze hier wat nuttigs aan toe kunnen voegen. Laat mij de eerste wetenschapper zien die een 

graankorrel kan clonen en deze zal waarlijk de eerste stap hebben gezet in De Nieuwe 

Wetenschap. Alles wat een ziel bevat is dus niet te clonen zonder de volledige kennis uit de 

eenheids wereld ofwel nieuwe wetenschap. 

 

19.17 VOOR DE STAR TREK EN STAR WARS FANS ONDER ONS 

 

Al bijna vijftig jaar proberen nagenoeg alle science fiction schrijvers de grenzen van ruimte 

en tijd te verkennen en overschrijden. Hoe hard Captain Kirk en al zijn andere Star Trek 

opvolgers dit ook geprobeerd hebben het bleef bij absurde pogingen met namen als Warp 

Speed, Worm Holes, Teleporteren etc. De eerste de beste science fiction schrijver die zou 

beseffen dat alleen de ziel de grens van ruimte en tijd kunnen overschrijden en hierover een 

meer populair boek schrijft met praktische handleiding om het ook zelf eens te proberen 

verwijst nagenoeg de gehele science fiction literatuur naar het rijk der 3D fabeltjes. 

Interdimensionaal gerichte dus 4D+ mensen zullen nooit in ruimteschepen de grenzen van 

ruimte en tijd overschrijden omdat dit alleen maar overtollige ballast is. Alleen zij die in de 

derde dimensie leven zullen totdat ze gaan begrijpen hoe de schepping echt in elkaar zit van 

dit soort sardineblikjes gebruik maken. Besef dan wel 3D ers dat het fysieke lichaam in het 

geheel niet bestand is tegen hogere bandbreedtes, frequenties c.q. (electromagnetische) 

straling die er in het universum aanwezig zijn. Kosmonauten die langer dan 6-12 maanden in 

de ruimte vlak boven onze planeet verblijven zijn al nagenoeg op sterven na dood als ze 

terugkomen op aarde. Al deze reizen zijn zonder ons lichaam niet alleen veel sneller maar ook 

een stuk goedkoper en gezonder te maken. Iedereen die denkt dat een reis naar de Maan een 

grote prestatie is moet eens proberen twee maanden innerlijk i.p.v. uiterlijk te leven en hierna 

de vergelijking nog eens maken. In de nieuwe tijd zullen ruimte en bandbreedte reizen door 

nog gedeeltelijk in de derde dimensie verkerende dan ook exclusief door de ziel ondernomen 

worden met achterlating van ons lichaam op aarde. De echte avonturiers onder ons blijven het 

natuurlijk op de Star Trek en Star Wars methode doen.     

        

19.18   10 + 1 = ONEINDIG 

 

Het mag duidelijk zijn dat door het hierboven genoemde steeds verder toenemende 

materialisme (uiterlijk verdichting en verlichting) de afstemming op hogere (innerlijk) 

bandbreedtes laat staan de eenheid steeds moeilijker is geworden. Vooral de afgelopen 100 

jaar zijn bijna alle natuurlijke eigenschappen uit de mens verdwenen om plaats te maken voor 

steeds trager wordende materialistische technologie. Deze vertragende onwetenschap trekt 

ons dus steeds verder mee in een naar beneden gerichte spiraal van de ultieme eenzijdige 

verdichting. Een eindpunt waar de mens door haar handelen zich alle bewegingsvrijheid in 

ruimte en tijd ontneemt. Het boek De Nieuwe Gezondheidsleer en dit boek dienen dan ook als 

bewustwording en aandrager van oplossingen om stapje voor stapje uit deze gevangenis te 

ontsnappen en te voorkomen dat u nog dieper wegzakt in het moeras der uiterlijke illusies. De 

belangrijkste laag van de Millennium Crisis Pyramide is dan ook de elfde laag ook wel 

Bewustzijns Crisis genoemd ofwel het gevecht tussen innerlijk en uiterlijk. Want pas op het 

moment dat u weer over het volle geloof, vertrouwen en overgave beschikt dat dit aan u zelf 
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gegeven leven wat anders moet zijn dan een eindloze jacht naar en vlucht in de materie en 

tijdelijk geluk dan pas opent u zelf de weg naar de meer bewuste bandbreedtes en eenheid. 

 

Wanneer u en vele anderen over de hele wereld in deze crisistijd der crisistijden De Innerlijke 

Weg weer inslaan zal aan de overige 10 materiele lagen van de Millennium Crisis Pyramide 

alle energie en kracht ontnomen worden om haar destructieve werk in de komende jaren te 

verrichten. Hoe meer uni-resonantie netwerken ofwel bruggen er in de komende jaren tussen 

gelijken van eenheids ziel geslagen worden hoe groter de kans dat deze laatste crisis van korte 

duur zal zijn. De tijd om dit nog in deze cyclus te bereiken is echter nog maar zeer kort en 

vraagt dus alle inspanning en energie om u collectief op het eenheids bewuste in uzelf af te 

stemmen. En om u hierbij te helpen incarneren er steeds opnieuw mensen die overschaduwd 

worden door dit eenheidsbewustzijn op aarde om u deze innerlijke weg naar huis te wijzen. 

En NEE, deze mensen komen niet op aarde om u te genezen, maar alleen om u te leren 

UZELF TE GENEZEN. Iemand die u ook probeert te helpen zonder u de innerlijke weg te 

leren kan maar beter gemeden worden in de laatste jaren van deze cyclus. Hoeveel 

helderzienden kent u vandaag die u leren om ook zelf helderziend te worden. Bent u al 

uitgeteld. Dan weet u dat u deze mensen voortaan beter Helderblinden kunt noemen.    

 

19.18.1 DE NIEUWE WISKUNDE 

 

De nieuwe wiskunde zal uitgaan van de volgende vergelijkingen: 

 

1 = oneindig (niet gepolariseerde geestelijke bandbreedte ofwel eenheid) 

>< 1 = eindig (gepolariseerde fysieke en ziele bandbreedtes in dit universum) 

 

Alles in dit eindige universum is WAAR of NIET WAAR er zal geen 99,9% waarheid meer 

bestaan omdat de beste oplichters u altijd 99,9% van de waarheid vertellen maar nooit de hele 

waarheid. Die houden ze liever voor zichzelf om nog meer macht, geld en sex om zich heen te 

verzamelen.  

   

19.19 HET NIEUWE INNERLIJKE VERBOND 

 

Al meer dan driehonderd jaar zijn de tekenen dat er een nieuwe tijd op komst is te 

aanschouwen. De overgang naar de nieuwe tijd verloopt dus niet plotseling maar gelijkmatig. 

Alleen het bereiken van het daadwerkelijke hoogtepunt ofwel breekpunt waarbij de aarde en 

de mensheid als geheel een meer bewuste innerlijke bandbreedte zal betreden zal voor de 

materie mensen onder ons even plotseling zijn als een donderslag bij heldere hemel. Mensen 

waarbij het innerlijk gevoel de afgelopen jaren enigszins ontwikkeld is kunnen al globaal – 

door herhaling - voorspellen wanneer dit kookpunt ongeveer bereikt zal worden (1998-2034). 

De mens zelf echter bepaald nog steeds of dit kookpunt met een sisser zal aflopen of 

gekenmerkt wordt door allerlei vormen van door mensenhanden overmatig aangezwengeld 

natuur en oorlogs geweld. Het Nieuwe Innerlijke Verbond bestaat uit mensen die met elkaar 

via De Innerlijke Weg in de eenheid verbonden zijn door een innerlijke besef. Mensen van 

Het Nieuwe Innerlijke Verbond zullen zich dan ook in de komende jaren met de directe hulp 

van hun hervonden zelven collectief geroepen voelen om dit besef in alle lagen van de 

bevolking – welke hun eigen schepping is - uit te dragen. Omdat het om een innerlijk verbond 

gaat dat geen uiterlijke kenmerken zal vertonen zal deze groep van mensen niet zichtbaar zijn 

voor hen die nog in de materie leven en waarbij de innerlijke zintuigen nog niet geopend zijn. 

De communicatie van de leden onderling zal buiten tijd en ruimte in de eenheid middels 

UniNet plaatsvinden waarbij het enige toelatings criterium het vrijwillige ontwikkelings 
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niveau van het innerlijke besef ofwel eenheids bewustzijn zal zijn. Wanneer per land 1 op de 

100.000 mensen dit niveau in de komende jaren zal bereiken is dit voldoende om een hoop 

door de mens zelf veroorzaakte ellende te voorkomen. Wanneer dit aantal niet of maar 

gedeeltelijk bereik zal worden is de materieel ingestelde mens overgeleverd aan de gevolgen 

van wat hij zelf de afgelopen 100+ jaar heeft geschapen. Wij wensen dan ook iedereen veel 

innerlijk besef en eenheids bewustzijn toe in de komende maanden. Niet alleen voor uzelf 

maar evenzeer voor uw naasten die ook uzelf zijn.  

   

19.20 HET GULDEN INZICHT        

 

Het gulden inzicht zegt dat eenheidsbewuste ofwel innerlijke frequenties de verdichte- en 

verlichte ofwel uiterlijke frequenties altijd zullen overstemmen ofwel ontwapenen. Het is dan 

ook goed te onthouden dat het vele uiterlijke vertoon en kabaal waarmee de astrale en 

celstiale sferen zich omringen alleen maar gedaan is om hun angst en vrees voor de meer 

eenheids gerichte sferen ofwel de andere kant van henzelf te verbergen en camoufleren. 

Aangezien iedere ziel de startvonk (eenheid) in zich draagt weten ook de meeste 

verdichte/verlichte entiteiten dat hun bestaan met een knip van de vinger door concept 

verandering beëindigd kan worden en hun huidige gedrag c.q. emotionele reacties op alles en 

iedereen alleen maar dient als uitwerkingsspiegel voor hen die op weg zijn naar de eenheid 

dus hun volledige zelf.    

 

19.21 HET JEZUS COMPLEX 

 

In de afgelopen 2000 jaar hebben er nogal wat mensen met een Jezus complex op deze aarde 

rondgelopen. Deze vaak in volledige duisternis verkerende mensen leefde in de 

veronderstelling dat zij de incarnatie van Jezus Christus waren. Vooral vandaag nu we het jaar 

2000 naderen is de beer weer los en staan er dagelijks van dit soort individuen op. Laat het 

voor eens en voor altijd duidelijk zijn. Het Christus dus eenheids gerichte bewustzijn is voor 

iedereen op elk moment van de dag te bereiken wanneer hij al zijn onverwerkte onder- en 

hogerbewuste ervaringen in zichzelf oplost ofwel de uiterlijke wereld buiten voor de 

innerlijke wereld binnen zichzelf inruilt. Voor hen die hiertoe nog niet bereid zijn blijft het 

rommelen met omhulsels, rituelen, kruizen en nog meer van dat soort uiterlijk vertoon zonder 

enige inhoud.   

 

19.22 NA DE WEDERGEBOORTE 

 

Zo nu iedereen weet dat de innerlijke wereld niet uit materie maar uit afgestemde ideen, 

gedachten, daden, woorden, richting en wil bestaat is de vraag hoe deze zijn ontstaan en waar 

ze vandaan komen. Om dit te begrijpen is het eerst nodig dat uw innerlijk oog c.q. zintuigen 

geopend worden. Met behulp van het boek De Nieuwe Gezondheidsleer, hoofdstuk 11 

(Kerstnummer), 19 (Paasnummer) en de rest van dit boek bent u hier binnen een paar 

maanden toe in staat. In de volgende hoofdstukken zult u meegenomen worden in de wereld 

van het het nog niet verwerkte collectieve verleden van de mensheid en het ZIJN van de 

relatieve oneindigheid.  

 

19.23 DE NIEUWE INZICHTEN: HET VERVOLG 

 

PAASBOODSCHAP 1999: DE NIEUWE LEVENSFILOSOFIE ZEGT:  

 

19.23.1 DE AANWIJZINGEN 
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DNI 117: dat de tijd van oogsten is aangebroken in deze cyclus. 

DNI 118: dat alleen wijsheid en kennis van de innerlijke wereld volstrekt 

                onvoldoende is om te weten wie u daadwerkelijk bent.  

DNI 119: dat alleen het doen en zijn van de wijsheid hiertoe in staat is zodat weten veranderd 

                 in begrijpen.  

DNI 120: wat u vandaag voor uw medemensen ofwel eigen creaties gedaan heeft zal bepalen 

                wie u morgen zult zijn. 

DNI 121: wanneer u van uw eigen creaties niet kunt houden ontkent u steeds meer van uzelf 

                en vervagen uw eigen scheppingen in geheugenverlies over uzelf. 

DNI 122: dat alleen zij die hun naasten (h)erkennen als zichzelf in staat zijn zichzelf weer 

                 volledig te leren kennen. 

DNI 123: dat het je medemensen vergeven hetzelfde is als jezelf vergeven. 

DNI 124: dat het je medemensen onvoorwaardelijk lief hebben hetzelfde is als jezelf 

                onvoorwaardelijk liefhebben.  

DNI 125: dat als iemand zijn onverwerkte verleden en EGO/OGE op aarde in zichzelf oplost 

                dit overal binnen en buiten ruimte en tijd zal gelden.    

DNI 126: dat ieder die zich vanaf nu op het eenheidsbewustzijn in zichzelf richt toegang zal 

                krijgen tot alle energie en informatie over zichzelf en de daarbij behorende creaties. 

  

19.23.2 OVER DE WEDERGEBOORTE 

 

DNI 127: dat het eenheids bewustzijn pas volledig zijn intrek in het hart van de mens zal 

                nemen als deze door het oplossen van zijn onverwerkte verleden en EGO/OGE deze 

                opnieuw heeft gevormd, gereinigd en gezuiverd. Dan pas is de hele mens in de 

                eenheid -welke hij zelf is- wedergeboren en kan hij weer bewust kiezen.  

DNI 128: dat er geen enkele ziel in dit universum door hulp buiten zichzelf 

                wedergeboren kan worden. De ware hulp is de hoogst eigen innerlijke wil en 

                werkzaamheid. 

DNI 129: dat de roep om hulp buiten u de eerste stap was om uzelf weer te leren kennen. 

DNI 130: dat het luisteren naar de innerlijke stem als antwoord op uw hulpverzoek het eerste 

                contact was tussen de uiterlijke en innerlijke wereld van uzelf.   

DNI 131: dat u door dit luisteren naar uw innerlijke zelf de illusie van het laatste oordeel heeft 

                doorbroken.  

DNI 132: want iedereen die innerlijk over zichzelf oordeelt door de volledige waarheid over 

                zichzelf te zien en accepteren zal nooit meer door iets buiten zichzelf geoordeeld 

                worden.  

DNI 133: dat er na de eerste wedergeboorte van de ziel binnen het door de ziel zelf geschapen 

                 universum nog een tweede wedergeboorte in de eenheid zal plaatsvinden.  

DNI 134: dat u en de eenheid een en dezelfde zijn na deze tweede wedergeboorte.  

 

19.23.3 ALGEMEEN 

  

DNI 135: aan het einde van deze cyclus zal u oogsten wat u eens gezaaid heeft.   

DNI 136: en aangezien zaaien en oogsten innerlijk geen ruimte en tijd kennen kan iedereen 

                vandaag nog bepalen wat hij morgen wil ontvangen.  

DNI 137: dat zij die het hervonden innerlijke bewustzijn aan zichzelf uitdragen de 

                wereld om hen heen zullen zien veranderen al ware zaaien en oogsten een en 

                hetzelfde.  

DNI 138: dat in de ziel de onder- en hogerbewuste delen elkaar weer zullen (h)erkennen als 
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                de twee gezichten van de eenheid wanneer deze begint de hele schepping in zichzelf 

                op te lossen.    

DNI 139: dat de Belzebub niets anders is dan een voorstelling van maar een van de twee 

                 kanten van de eigen schepping buiten zichzelf.  

DNI 140: dat niets uit de eenheid slecht kan zijn zolang het de andere kant in het zelf maar 

                niet ontkent.   

DNI 141: dat er geen slachtoffers zonder daders kunnen bestaan en geen daders zonder 

                slachtoffers.  

DNI 142: dat wij allen slachtoffer van onze eigen scheppingen zullen worden wanneer wij de 

                dader in onszelf ontkennen. 

DNI 143: dat het alleen de scheppers zijn die door het ontkennen van een van de twee kanten 

                goed of slecht creeren in hun eigen schepping.   

DNI 144: het goede of kwade zit nooit in de dingen der schepping maar altijd in de schepper 

                der dingen die niet meer alles (beide kanten) over zichzelf wil weten en begrijpen.  

DNI 145: dat wanneer de ouders zouden beginnen om hun kinderen te zien als de onverwerkte 

                delen van zichzelf dit grote gevolgen zou hebben voor de wereld om hen heen. 

DNI 146: dat iemand die dom en onwetend is steeds zal denken dat de anderen 

                 nog dommer zijn dan hij totdat hij zal beseffen dat de anderen de creaties van 

                 hemzelf zijn.    

DNI 147: dat alle zogenaamde zieners en profeten die hun woorden onduidelijk en 

                in verwarrende geheimtaal  presenteren niet geloofd moeten worden omdat zij 

                niet de eenheid maar het nog verwarde deel in uzelf vertegenwoordigen.  

DNI 148: dat de woorden van ware zieners en profeten altijd direct begrepen zullen 

                worden omdat er bij deze woorden niets meer tussen u en uw volledige zelf in zal 

                staan. 

DNI 149:  dat de waarheid altijd gratis is terwijl de leugens duur betaald worden.  

 

19.23.4 GEZONDHEID 

 

DNI 150: dat alleen hij die weet wie hij volledig is zichzelf voorgoed kan genezen. 

DNI 151: en zodra hij zichzelf genezen heeft zullen ook de anderen buiten hem voor eens en 

                altijd genezen zijn. 

DNI 152: waardoor het wonder der eigen schepping wederom ervaren zal worden.   

DNI 153: want alleen hij die alles om hem heen als zichzelf ziet kan waarlijk genezen.  

DNI 154: sta op en ga uzelf genezen. 

DNI 155: want zij die blijven zitten zullen dag na dag in herhaling vallen.  

 

19.23.5 NATUUR EN WETENSCHAP 

 

DNI 156: alle calamiteiten, epidemieen, allerlei zieketen, slechte weersgesteldheid, mageren 

                onvruchtbare jaren, verwoestende hagel, grote alles vernietigende overstromingen, 

                orkanen, zware stormen, grote sprinkhanenplagen en dergelijke meer, zijn louter 

                gevolgen van de handelswijze van de alleen uiterlijk ingestelde mens. 

DNI 157: dat door het ontbossen grote aantallen ruwe natuurzielen de luchtlagen 

                zijn gaan bevolken. Omdat de mensen hen hun huis, werk en eten hebben 

                ontnomen zullen zij zich verenigen en met alle natuurgeweld proberen de mens 

                met gelijke munt terug te betalen om zo de rekening te vereffenen.  

DNI 158: dat de mensen voordat zij kennis vergaren en wetenschap bedrijven eerst 

                 echte innerlijke mensen moeten worden. Alle kennis en wetenschap die door 

                 uiterlijke mensen wordt bedreven is als een eenzijdige vloek voor de mensheid en 
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                 een illusie voor haar volgers. 

DNI 159:  de echte wetenschap en al haar wonderen ligt besloten in het eenheidsbewustzijn 

                 van alle dingen en niet in het onderbewuste of hogerbewuste van de mens. Een 

                 eenheidsbewuste mens kan meer wonderen aanschouwen dan alle elkaar 

                 tegenwerkende verdichte en  verlichte zielen samen.    

DNI 160:  hoe kan het ware zelf positief zijn over een uitelijke wereld die alleen maar in stand 

                 gehouden wordt door de strijd tussen goed en slecht ofwel verlichte en verdichte 

                 mensen.  

DNI 161: dat alle innerlijke wetenschappelijke ontdekingen door het eenheidsbewustzijn van 

                 het zelf ingefluisterd worden. 

DNI 162: dat geen enkel mens in staat zou zijn zich te verheffen boven een primitief 

                 wezen zonder deze influistering die in overeenstemming zijn met het ware zelf. 

 

19.23.6 DE AARDE EN HAAR OVERGANGSTIJD 

 

DNI 163: dat door het hulpgeroep van de mensen er velen overschaduwd zullen worden door 

                het nu wederom ontluikende eenheidsbewustzijn van het zelf waardoor de 

                transformatie haar aanvang zal nemen.    

DNI 164: nagenoeg alle eenheidsbewuste delen van het zelf van de afgelopen 26000 jaar zijn 

                teruggekeerd op aarde om de overgang van een uiterlijke naar een innerlijke mens te 

                 vereenvoudigen en bespoedigen.   

DNI 165: dat het innerlijke bewustzijn na het zaaien door wasom duizenden malen is 

                toegenomen waardoor het innerlijk oogsten zovele malen makkelijker zal worden. 

DNI 166: en zij die begrijpen dat het oude zaad door het nieuwe meer bewuste zaad 

                vervangen zal worden zullen het oude loslaten waardoor zij opnieuw kunnen 

                bloeien. 

DNI 167: waardoor angst en hoop vervangen worden door aandacht en zelfwerkzaamheid 

                binnen het zelf.   

DNI 168: dat er geen oorlogen in hemel en aarde meer mogelijk zijn waneer de mens met 

                deze aandacht en zelfwerkzaamheid zou gaan beginnen. 

DNI 169: want zoals de mens op aarde is zo zal hij ook in de hemel zijn totdat hij hemel en 

                aarde verruilt voor de eenheid in zichzelf.     

DNI 170: dat de aarde door geen enkele komeet, zonnenuitbarsting of atoomexplosie 

                vernietigd zal worden omdat het niet de atomaire aarde is die leeft maar de 

                oneindige intelligente vrije energie die achter haar schuilt. 

DNI 171: dat hoewel twee mensen uiterlijk gezien hetzelfde geloof beleiden alleen 

                zij die zichzelf innerlijk hebben leren kennen en begrijpen van bewustzijn zullen 

                veranderen waardoor zij een meer evenwichtige wereld zullen betreden.   

DNI 172: dat de wisseling van het millennium niet de grote verandering teweeg zal 

                brengen omdat niet de uiterlijke jaartelling en wisseling maar alleen uw innerlijke 

                jaartelling en wisseling de grote verandering in en buiten uzelf zal inluiden.    

DNI 173: het nieuwe millennium kan dan ook voor iedereen vandaag beginnen.  

 

19.24 DE WARE BETEKENIS VAN HET HUWELIJK TUSSEN MAN EN VROUW 

 

In het huwelijk tussen man en vrouw worden de wijsheid (verstand/waarheid) en liefde 

(wil/doen) met elkaar verbonden. Dit wil niet zeggen dat mannen alleen de wijsheid en 

vrouwen alleen de liefde zouden vertegenwoordigen maar dat deze specifieke eigenschap bij 

mannen en vrouwen de boventoon voert en als zodanig de hoofdverantwoordelijkheid is die 

zij gedurende hun leven kunnen (uit)dragen. In het werk van alledag zien we dan ook vaak dat 
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de vrouw op liefde gerichte werkzaamheden verricht en de man op wijsheid en denken 

gerichte werkzaamheden waarbij de opvoeding van de kinderen natuurlijk een gezamelijke op 

de eenheid van man en vrouw gerichte werkkring is. Wanneer in een huwelijk geen liefde aan 

de man gegeven wordt is hij niet in staat om deze te beantwoorden en zal verworden tot een 

boos en ontevreden mens, zo ook de kinderen die uit hen voortkomen. Als de vrouw dus haar 

man liefheeft heeft deze haar automatisch wederkerig lief. De vrouw en niet de man bepaald 

dus de mate van liefde en dus ook binding in het huwelijk. Ware liefde kan alleen opbloeien 

in een huwelijk van 1 man en 1 vrouw omdat anders de lusten en splitsing de innerlijke liefde 

doet verblinden. Een innerlijk liefdeloos huwelijksleven mag de vrouw dan ook aangrekend 

worden als tekortkoming in haar streven naar wedergeboorte ofwel eenheid. Wanneer in een 

huwelijk geen wijsheid is dus aan de vrouw gegeven wordt dan zal de vrouw verdwalen 

richting verdichte/verlichte i.p.v. eenheids gerichte werken en zo ook de kinderen die uit haar 

voortkomen. Als de man wijs is wordt de vrouw dus automatisch wijs. Een geestelijk dom 

huwelijksleven mag de man dan ook aangerekend worden in zijn streven naar wedergeboorte 

ofwel eenheid. De liefde van de echtgenote voor de echtgenoot kan zijn tekortkoming in 

wijsheid echter aanvullen en richten. Zonder de liefde van zijn echtgenote kan de man niet 

echt wijs worden. Omgekeerd geldt dit natuurlijk ook voor de wijsheid. Een innerlijk huwelijk 

bestaat alleen maar wanneer man en vrouw hun liefde en wijsheid aan elkaar uitdragen en 

delen en dit tevens overdragen op hun kinderen waardoor zij samen weer een kunnen worden. 

Alleen op deze manier houdt een huwelijk dat ooit op aarde gesloten is stand in de wereld van 

de ziel waarbij zij een ziel en vlees kunnen vormen. Dit samengaan maakt de mens tot een 

evenbeeld van de Eenheid en wordt vooral gezien bij mensen die op innerlijke waarden een 

huwelijk zijn aangegaan. Alle overige huwelijken zullen doordat man en vrouw van een 

andere innerlijke geaardheid zijn door hun eigen vrije wil opgesplitst worden in andere wegen 

en realisatievormen. Hierna staat het iedereen natuurlijk weer vrij om in de zielewerelden een 

meer passend innerlijk huwelijk aan te gaan waar wijsheid en liefde wederom verenigd 

kunnen worden. Zowel mannen en vrouwen zijn dus op aarde in staat om de ander en 

tegelijkertijd zichzelf te gronde te richten of tot de hoogste hoogten welke de 

gemeenschappelijke eenheid is te verheffen. In de huidige materiele samenleving zijn 

bovenstaande zaken allang vergeten en beschuldigen man en vrouw elkaar de hele dag van 

een gebrek aan liefde en wijsheid. Wanneer zij zouden terugkeren naar wie zij daadwerkelijk 

zijn en de rol die zij spelen in het totale wedergeboorteproces dan zouden er veel minder op 

uiterlijke basis gesloten huwelijken dus ook echtscheidingen plaatsvinden. Het leven is het 

begrijpen van de waarheid (wijsheid) en het doen van het ware (liefde) en dit kan alleen tot 

volle wasdom komen wanneer de partners elkaar helpen om hun wederzijdse onverwerkte 

verleden en EGO/OGE uit te werken en op te lossen. Want alleen door de vrouw zal de man 

de eenheid in zichzelf kunnen bereiken en alleen door de man zal de vrouw de eenheid in 

zichzelf kunnen bereiken.   

 

19.25 IS ER LEVEN NA DE DOOD 

 

Natuurlijk is er leven na de fysieke dood. Het bestaan van een lichaam, ziel en eenheid 

impliceert immers dat er meer is dan de materie die de meest mensen met hun lichamelijke 

zintuigen plegen te zien. Maar wat gebeurt er dan op het moment dat de fysieke dood intreed. 

De fysieke dood treed in op het moment dat de oergeest (startvonk) en de zielevonken het 

lichaam hebben verlaten. Zoals u weet huist de oergeest ook wel het hoofdprogramma of  

heilige geest genoemd in het hart van ieder mens. Iedere lichaamscel bevat tevens een 

zielevonk die deze cel het leven schenkt. Tijdens het stervensproces verzamelen alle 

zielevonken zich stapsgewijs rond het hart waarna ze aangevoerd door de oergeest het 

lichaam via de borst of hoofd verlaten. Het proces waarbij alle zielevonken zich rond het hart 
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verzamelen wordt ook wel het stervensproces genoemd. Voor hen die al in dit leven 

wedergeboren zijn zal dit proces zonder slag of stoot verlopen omdat de zielevonken al geen 

enkele verbinding meer met de materie in de individuele cellen hebben. Voor nog sterk 

materie gerichte en dus blinde mensen vindt in iedere cel een grote strijd plaats omdat het 

lichaam de zielevonken niet wil loslaten uit lijfsbehoud, angst en vrees voor hetgeen komen 

gaat. Over het algemeen wordt het stervenproces (on)bewust begeleid door 1-3 

bewustzijnsfacetten die je zelf voorafgaande aan je overgang gekozen hebt om je bij deze 

transformatie te begeleiden. Deze relatief hoger bewuste facetten van je oude zelf hebben 

maar een verantwoordelijkheid en dat is zoveel mogelijk eenheidsgerichte zielevonken 

verzamelen voordat de fysieke dood daadwerelijk haar intrede doet. Hoe meer zielevonken 

door de oergeest gelouterd (getransformeerd) en verzameld zijn hoe groter de kans dat de 

mens in de meer eenheidsgerichte gepolariseerde wereld van de ziel of zelfs eenheid terecht 

kan komen.  

 

Zodra de band met het fysieke lichaam daadwerkelijk is verbroken hetgeen dus betekent dat 

de oergeest en alle zielevonken uit het fysieke lichaam zijn verdwenen openen zich bij de 

meeste mensen voor het eerst de innerlijke ogen waarbij ze hun tijdens het aardse leven 

vergeten bewustzijnsfacetten weer gewaar worden. De vorm die zij op dat moment aannemen 

hangt af van het in deze mens gedurende het aardse leven opgebouwde verdichte-, verlichte of 

eenheids gerichte bewustzijn. De ene kan er dus gewoon weer figuurlijk gesproken als een 

mens uitzien terwijl de andere toch weer meer dierlijke trekken vertoont. Maar een volledige 

intelligente vrije energievorm aannemen behoort natuurlijk ook voor de meer 

eenheidsgerichte tot de mogelijkheden. Voor hen die al in dit leven wedergeboren waren is de 

keuze vrij of zij nog enige vorm willen aannemen of niet  De bewustzijnsfacetten van het 

oude eenheidsgerichte zelf zullen de mens uitleg geven over wie zij op deze aarde werkelijk 

innerlijk zijn geweest (openbaren onverwerkt verleden en EGO/OGE structuur middels 

bespiegeling) en vragen om hen – hun oude zelf - te volgen op de innerlijke weg naar hun 

wedergeboorte. Zij die aan dit verzoek met heel hun hart gevolg geven en hun onverwerkte 

verleden en EGO/OGE op deze aarde erkennen, oplossen en loslaten zullen zonder 

uitzondering in relatief bewustere sferen t/m de eenheid toe terecht komen. Voor hen die 

echter ontkennen dat zij zoals deze bewustzijnsfacetten voorspiegelen storten zichzelf in een 

wereld van wederom illusies, zelfbedrog en door henzelf opgeroepen ellende welke in uw 

taalgebruik ook wel de hel of lagere astrale werelden genoemd worden waarin zij wederom in 

herhaling vallen. 

 

Deze wereld komt trouwens volledig overeen met de innerlijke toestand waarin ze op dat 

moment verkeren. Dit soort mensen bouwen over het algemeen in gedachten een wereld om 

zich heen die lijkt op de wereld die zij net verlaten hebben. Een wereld echter die op alle 

mogelijke manieren duister is en kraakt in al haar voegen. In deze wereld komen zij over het 

algemeen gelijkgestemden tegen waarbij zij zich aansluiten om samen te leven. Aangezien 

deze mensen allemaal ongeveer dezelfde afstemming hebben worden ze zonder dat ze dit in 

het begin beseffen constant geconfronteerd met hun eigen problemen. Innerlijk vooral boze 

mensen bijvoorbeeld sluiten zich aan bij andere boze mensen en kiezen over het algemeen een 

leider die de duivelse boosheid zelve is. Dit soort groeperingen is over het algemeen te 

herkennen aan hun rode gloed waarmee ze over de donkere vlakten doelloos heenrazen om 

hun woede op iets of iemand te koelen. Het enige dat zij vinden zijn andere groepen (die later 

de refelecties van hun eigen woede blijken te zijn) met boze mensen waar ze eindeloos strijd 

mee voeren. Het mag duidelijk zijn dat dit soort mensen honderden soms duizenden jaren 

doelloos en nutteloos ronddwalen zonder ook maar een stap in de eenheids gerichte richting 

vooruit te komen. Voor hen die echter naar zichzelf (oude zelf) geluisterd hebben en hun 
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onverwerkte verleden en EGO/OGE analyseren, erkennen, oplossen en loslaten is de kans 

groot dat zij in dezelfde tijd de eenheid al bereikt hebben en in de oneindigheid binnen 

zichzelf zijn opgenomen.  

 

De keus die u dus vlak na uw fysieke dood vrijwillig maakt is van doorlaggevend belang voor 

de snelheid waarmee u uw eindoel van de wedergeboorte, rust en vrede bereikt. Hoed u dan 

ook voor uw onverwerkte verleden en 27 stress veroorzakers in woorden, daden, gedachten 

c.q. begeerten zowel op aarde als aan gene zijde. Niet De Eenheid maar alleen de eenheid in u  

heeft uw eigen lot in handen.        

 

19.26 DE VLO, EEN EINDELOOS VERHAAL 

 

Hoe plant een vlo zich voort. Een vlo plant zich voort door steeds van geslacht (polariteit) te 

wisselen waardoor hij geheel zelfstandig in staat is zijn eigen eicellen met zaad te bevruchten. 

Door constante celdeling groeien de embryo vlooien steeds meer tot het moment van geboorte 

is aangebroken. Bij de massale geboorte zien honderden, duizenden ja misschien wel 

miljoenen nieuwe vlooien het levenslicht. Hierna begint de hele cyclus opnieuw. Hoe denkt u 

dat er uit de eenheid geschapen wordt. Juist ja door een copie uit zichzelf te zetten. Hoe ziet 

de baarmoeder van de eenheid eruit. Juist ja dat zijn de scheppingen. Wie zijn de cellen buiten 

de eenheid. Dat zijn alle scheppingen en de zich daarin bevindende zielen van mineraal tot 

interdimensionaal mens. Is een cel de eerste dag na zijn bevruchting al een baby. Nee dit 

duurt 9 maanden bij een mens en misschien wel 12 miljard jaar bij een schepper. Kan een 

mens tegelijkertijd meerdere kinderen ter wereld brengen. Ja. Hoeveel kinderen denkt u dat de 

mens uit de eenheid tegelijkertijd kan voortbrengen. Hoe zien de bijna volgroeide embryo’s 

uit de eenheid eruit. Juist ja dat zijn de dimensies en later mensen. Wat gebeurt er bij de 

(weder)geboorte van de mens in de eenheid. Zij lossen weer volledig op in het geheel.  Zijn 

menselijke babys na hun geboorte gelijk al volwassen. Nee ze worden eerst liefdevol door hun 

ouders opgevoed om vervolgens op school de fijne keepjes van het menselijke of vaderlijke 

vak te leren. Krijgen de mensenkinderen op school wel eens de opdracht de aarde te tekenen. 

Ja. Zouden de tijdelijk uit de eenheid gestapte mensen zichzelf wel eens een vrije opdracht 

geven om een aarde of universum te scheppen en in stand te houden. U mag het antwoord 

geven. Hoe lang moet een kind aan het tekenen van de aarde werken. Todat hij aan zichzelf 

hiervoor een voldoende heeft gegeven. Hoelang denkt u dat een aankomend schepper de 

gedachte aan een universum moet volhouden. Totdat hij vindt dat hij geslaagd is voor zijn 

opdracht. Wie is de schepper van een universum. Een uit de eenheid stammend kind en niet 

de eenheid als totaal. Wat gebeurt er met een kind dat in de pubertijd geraakt. Hij zet zich af 

tegen de gevestigde orde welke zijn eigen spelregels zijn. Wat gaat een jonge volwassenen 

doen met zijn vergaarde innerlijke kennis. Hij gaat op zoek naar de waarheid in zichzelf om 

wederom in volledige vrijheid en bewustzijn dingen te scheppen. etc. etc.    

 

19.27 EEN NIEUW PERSPECTIEF 

 

Zij die de kern van deze paasboodschap hebben begrepen weten wat hen te doen staat. 

Allereerst zullen zij weer de volledige verantwoordelijkheid voor hun eigen scheppingen op 

zich nemen en niemand buiten zichzelf de schuld geven van deze scheppingen. Ten tweede 

zullen zij besluiten in het vervolg alles eerst vanuit de innerlijke waarden en zintuigen – dus 

bewust - te bekijken en scheppen om hierna pas de evenwichtige uiterlijkheden eraan toe te 

voegen. Ten derde zullen zij besluiten om hun gepolariseerde gedachten, woorden en daden in 

eenheidsgerichte gedachten, woorden en daden om te zetten waardoor de 27 stress 

veroorzakers en 27 stress oplossers dus EGO en OGE weer in evenwicht met elkaar komen 
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waarna de wedergeboorte automatisch volgt. Dit nieuwe perspectief gekoppeld met de uitleg 

van het onverwerkte verleden opent voor iedereen daadwerkelijk de geheel eigen innerlijke 

weg om wederom op te lossen in de eenheid en vanuit deze eenheid in volledige vrijheid zijn 

eigen progressieve evolutie voort te zetten. Deze drie punten zijn dus de enige verschillen 

tussen uw huidige wereld en De Eenheid. 

 

 

ZULLEN WE OOK DIT KEER WEER ONBEWUST IN HERHALING VALLEN OF 

BEWUST VOOR HET LEVEN KIEZEN  
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20. SEPTEMBER 1999: HERBERT HOOVER, PRESIDENT VAN DE VERENIGDE 

STATEN, 25 OKTOBER 1929.  

 

20.1 “WALL STREET 29 OKTOBER 1929 “ZWARTE DINSDAG” 

 

In een paar uur tijd verloren miljoenen particuliere beleggers MILJARDEN  guldens. Een golf 

van paniek die binnen een dag de gehele wereld bestreek en nooit meer vergeten zou worden. 

De depressie van de jaren dertig was een feit geworden. 

 

Waarom herinneren wij u aan deze “Zwarte Dinsdag”. Het antwoord is eenvoudig. Volgens 

een aantal van ’s werelds TOP Beleggingsexperts kan het ieder moment opnieuw gebeuren! 

 

Gaat u nu niet lachten. In 1929 geloofde ook NIEMAND dat een dergelijke beurscrash zou 

plaatsvinden. Zelfs op 25 oktober 1929, nog geen vijf dagen voor de crash zei de toenmalige 

President van de Verenigde Staten Herbert Hoover het volgende: 

 

    “The fundamental business 

          of the country, that is 

    the production and distribution 

    of commodities, is on a sound 

           and prosperous basis” 

 

Maar zoals we nu weten, had President Hoover en vele van zijn adviseurs die dachten dat het 

feest van eindeloos stijgende aandelen maar door zou gaan, het bij het verkeerde eind. 

 

20.2 OOK VANDAAG ZITTEN DE ZOGENAAMDE EXPERTS ER WEER 

VOLLEDIG NAAST 

 

Ja, of u het nu geloven wilt of niet, we staan aan de vooravond van de volgende kolossale 

beurscrash. Deze crash zal niet identiek zijn aan die van 1929, maar de gevolgen zullen de 

manier waarop u en ik over beleggen en vermogensbeheer denken totaal veranderen. Ivoren 

beleggingstorens, fondsen en gehanteerde methoden en technieken die de afgelopen jaren al 

sterk onder een negatief rendement hebben geleden, zullen als sneeuw voor de zon 

verdwijnen, samen met uw vermogen. Eén ding is echter zeker, iedereen die zich niet tijdig 

laat informeren zal wederom volledig verrast worden en zeer veel geld verliezen. 

 

20.3 LOPEN WE NIET TE HARD VAN STAPEL MET DEZE VOORSPELLINGEN 

 

Stel dat wij u TWINTIG JAAR GELEDEN een blauwdruk had gegeven van de negentiger 

jaren, waarin heel specifiek, punt voor punt, de belangrijkste gebeurtenissen opgesomd 

zouden zijn, dan is de kans groot dat u de volgende voorspellingen met veel argwaan zou 

bekijken. Vooral als u weet dat in de zeventiger jaren de Dow Jones nog niet eens, de toen 

magische grens van 1000 had doorbroken. Het goud op bijna $ 850 per troy ounce stond en de 

verwachtingen waren dat dit wel eens $ 3000 zou kunnen worden. Beleggingsexperts een 

inflatie van, schrik niet, 20% voorspelden en de olieprijs $ 30 per barrel bedroeg. Kunt u dat 

zich nog herinneren? 
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20.4 BLAUWDRUK VOOR DE NEGENTIGER JAREN 

 

- De Dow Jones door de magische grens van 10.000 zou schieten. 

 

- Een in (financiële) schandalen verwikkelde oud gouverneur van Arkansas genaamd Bill  

   Clinton tot twee maal toe de presidents verkiezingen zou winnen.  

 

- Dat de prijs van goud in de negentiger jaren tot onder de $ 257 per troy ounce zou zakken.  

 

- Bijna iedere Nederlander zou beschikken over een draagbare (GSM) telefoon, portable 

   computer en mini flipperkast (game-boy) ter grootte van een stuk zeep. 

 

- Een Russische President genaamd Boris Jeltsin ondanks zijn positie niets meer te vertellen 

   heeft in eigen land en functioneert als marionet van de communistische partij die na de val   

   van de Berlijnse Muur weer volledig in ere is hersteld. 

 

- De olieprijs zou dalen tot onder de $ 10 per barrel om ondanks wat tijdelijke productie 

   beperkingen nooit meer helemaal te herstellen.  

 

- Grote delen van Amerika en het Verre Oosten van de aardbodem zouden verdwijnen door 

   wervelstormen (Mitch), aardbevingen (Colombia), overstromingen (China en Japan) etc. 

   etc. met een hevigheid die in de menselijke geschiedenis nog nooit vertoond is. 

 

- Heel Europa te kampen krijgt met overstromingen en aardbevingen in het Middellandse Zee 

   gebied (Cyprus).  

 

- Er rond mei 1999 een stille beurscrash zal plaatsvinden die uiteindelijk de voorloper zal 

   blijken te zijn van de grote beurscrashes van eind 1999, 2002 en 2003.   

 

- Zowel Het Verre Oosten, Rusland, (Zuid)Amerika, China voor het einde van dit Millennium 

  op de rand van een faillissement zullen balanceren hetgeen tot de grootste uitverkoop aller  

  tijden zal leiden. 

 

- De Millennium Software Bug het meest onderschatte technische probleem van de eeuw zal 

  blijken te zijn en honderden miljarden zal kosten om op te lossen. 

 

- Er weer oorlog zal komen in Europa (Joegoslavië). 

 

Zou u deze blauwdruk in 1979 serieus hebben genomen. Wij denken het niet. Al deze en nog 

veel meer voorspellingen voor de komende 10 jaar (1998-2008) heeft u echter al gedetailleerd   

kunnen lezen in “The Millennium Wave” TMW nieuwsbrieven.  

 

Ondanks al deze signalen blijven de overheid en banken constant met rooskleurige berichten 

komen. Ze zijn gewoon NIET waar. De waarheid is dat de markt na de laatste rally boven de 

10.000 op het punt staat in te storten tot een niveau van 2000. Deze ineenstorting zal anders 

dan in 1929 in een aantal etappes geschieden waarbij crashes en kunstmatig gecreeerde korte 

rally’s elkaar in moordend tempo zullen opvolgen in 2002 en 2003.  

 

Wat moet u doen? Krijgt u het ook zwaar te verduren? Hoe kunt u zichzelf beschermen? Is er 

een manier om te profiteren van de komende ineenstorting van de markt? 
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Maakt u zich geen zorgen. Geloof  het of niet , maar er is ook een zonnige kant aan de 

naderende crash. Er zijn zelfs meerdere manieren om uw vermogen te beschermen en tevens 

bestaat de mogelijkheid te profiteren van deze situatie. In een dalende markt kunt u immers 10 

keer zo snel geld verdienen – wanneer u over de juiste en tijdige informatie beschikt – als in 

een stijgende markt. 

 

Terwijl miljoenen particuliere beleggers alles zullen verliezen in de komende crashes, zult u 

tezelfdertijd in staat zijn uw vermogen te verdubbelen misschien zelfs te vertienvoudigen. 

Hoe kunt u ervoor zorgen dat u aan de winnende kant staat wanneer de storm losbarst? Hoe 

krijgt u de beschikking over de feiten die u nodig heeft, niet alleen om financieel te overleven, 

maar ook om er beter van te worden. Om op deze en vele andere vragen antwoord te krijgen is 

het verstandig om alvorens verder te lezen de volgende zin goed tot u door te laten dringen: 

ER WORDT EVENVEEL GELD VERDIEND IN STIJGENDE ALS IN DALENDE 

MARKTEN 

 

Het verschil tussen het wel en het niet op tijd  zien aankomen van veranderingen op politiek, 

economisch,  sociaal en financieel gebied, is het verschil tussen behoud of verlies van uw 

vermogen. Dit op tijd inzien heeft niets te maken met het voorspellen van de toekomst. Het 

simpel feit doet zich voor dat mensen die dicht bij het vuur  zitten nu eenmaal eerder weten 

wat er komen gaat (en dus posities op de beurs kunnen innemen), dan degenen die het de 

volgende dag in de krant moeten lezen. Historisch gezien zijn de particuliere beleggers dan 

ook altijd de verliezers geweest. Bij vermogensbeheer draait alles dus om TIMING en tijdige 

informatie. Informatie die 24 uur per dag beschikbaar moet zijn en waarop direct actie 

ondernomen kan worden. Tijdens de coup in Rusland bijvoorbeeld , zijn gigantische winsten 

gemaakt door vlak voor CNN het nieuws van de coup wereldkundig maakte, short te gaan op 

de optiebeurs. Iedere seconde telt in deze wereld en niemand is in staat om 24 uur per dag 

wereldwijd alle ontwikkelingen te volgen. Het is derhalve zaak om te behoren tot een 

wereldwijd NETWERK van informatieverstrekkers en Top Beleggingsexperts 

(Moneymanagers) die elkaar continu op de hoogte  houden van de laatste ontwikkelingen. Als 

wij u vertellen dat er in Nederland niet meer dan 50 van dergelijke experts zijn en dat die ook 

nog eens voor het overgrote deel in dienst zijn van Institutionele Beleggers als 

pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen en banken, dan mag het duidelijk zijn dat er 

maar heel weinig keus is voor de particuliere belegger. Toch kan je vandaag op bijna iedere 

hoek van de straat (er zijn meer dan 350 beleggingsinstellingen in Nederland) je geld kwijt 

aan goedwillende amateurs en onrendabele beleggingsfondsen die vaak meer verdienen aan 

de transactiekosten op de beurs dan aan het daadwerkelijk rendement dat voor u gemaakt zou 

moeten worden. Het ene schandaal volgt het andere dan ook in rap tempo op. Alleen al in 

1999 verschenen er meer dan 500 artikelen in dag- en weekbladen over de wantoestanden bij 

een groot aantal beleggingsfondsen in Nederland.  

20.5 HOE BESCHERMT U UW VERMOGEN TEGEN DE KOMENDE RECESSIE 

EN BEURSCRASH 

 

1. Allereerst moet u een onafhankelijke Moneymanager zien te  vinden die zowel in stijgende 

als in dalende markten een positief rendement kan genereren. 

 

2. In de tweede plaats moet u in staat zijn om de zes valkuilen die u in de beleggingswereld 

tegenkomt te omzeilen. 
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3. In de derde plaats is het verstandig om de alternatieven voor beleggen eens nader te 

bekijken. 

 

4. In de vierde plaats moet u uw risico's tot een minimum beperken. 

 

 

Ad 1. HOE KIEST U EEN MONEYMANAGER 

 

Iedere door u gekozen Moneymanager moet minimaal voldoen aan de volgende criteria: 

 

1. De Moneymanager moet in staat zijn zowel in stijgende als in dalende markten een positief 

rendement te genereren. In de negentiger jaren kon iedereen die een beetje verstand had van 

aandelen geld verdienen met beleggen. Vanaf 1998 zijn de spelregels echter drastisch 

veranderd. De beleggingswereld maakt moeilijke tijden door hetgeen valt af te leiden uit de 

omzetten op de beurs. Juist in deze jaren onderscheiden de Top Beleggingsexperts zich van de 

goedwillende amateurs. 

 

2. De Moneymanager moet minimaal een gemiddeld netto rendement van 10% over de 

afgelopen drie jaar hebben gerealiseerd. Dit rendement moet aan het eind van iedere maand 

herberekend worden. Blijkt dit rendement onder de 10% te vallen, dan zal u moeten besluiten 

uw vermogen permanent of tijdelijk te onttrekken aan het beheer van deze Moneymanager. Er 

zal dan opnieuw naar een Moneymanager gezocht moeten worden die wel aan de hier 

gestelde criteria voldoet. 

 

3. De Moneymanager moet beschikken over een gedocumenteerde en door hemzelf aan deze 

tijd aangepaste methode waarop hij zijn beleggingsbeslissingen baseert. De methode moet 

persoonlijk en uniek zijn. Dit om te voorkomen dat derden die gebruik maken van deze 

methode het beleggingsresultaat negatief kunnen beïnvloeden. 

 

4. De Moneymanager moet in de afgelopen drie jaar in staat zijn geweest de EOE en S&P500-

indexen te outperformen. 

 

5. De Moneymanager moet de Institutionele Beleggers op de voet volgen en zich in zijn 

strategie baseren op technisch en fundamenteel onderzoek. 

 

6. De Moneymanager moet beschikken over een wereldwijd netwerk van 

informatieverschaffers en collega Moneymanagers voor up-to-date informatie. 

 

7. De Moneymanager moet iedere maand het behaalde resultaat rapporteren in de vorm van de 

huidige waarde en de procentuele stijging of daling. 

 

8. De Moneymanager mag naast zijn beleggingsactiviteiten geen andere zakelijke activiteiten 

ontplooien. Zijn inzet moet 100% gericht zijn op beleggen en behalve bewustzijnsverandering 

mag niets zijn discipline verstoren. 

 

9. Moneymanager moet gespecialiseerd zijn in meerdere beleggingscategorieën. Een te 

eenzijdige specialisatie, in aandelen bijvoorbeeld, zal op lange termijn altijd leiden tot verlies. 

Over het algemeen beleggen de topexperts de aan hen toevertrouwde vermogens in twee of 
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meer categorieën. Gaat het in de aandelen slecht dan valt er met opties en financiële 

termijncontracten over het algemeen nog veel te verdienen. 

 

10. De Moneymanager moet onder controle staan van een onafhankelijke deskundige 

registeraccountant en dient lid te zijn van de Vereniging van Beleggingsanalisten. 

 

11. De Moneymanager moet op een “NO CURE NO PAY”-basis willen werken. Dit betekent 

dat de Moneymanager niets verdient zolang hij geen positief rendement voor u heeft 

gerealiseerd. Beleggingsinstellingen die niet van deze manier van werken gebruik maken en u 

dus opzadelen met kosten als managementfees, verkoopkosten en te hoge transactiekosten, 

moeten gemeden worden. Vooral bij beleggingsfondsen kunnen deze kosten al snel oplopen 

tot meer dan 20% van het door u ingelegde vermogen. De kans op een positief rendement is 

met deze werkwijze dan ook snel verkeken. 

 

12. De Moneymanager moet beschikken over een risico-managementsysteem op basis 

waarvan hij uw portefeuilles kan afstemmen op het door u gewenste risicoprofiel. 

 

13. De Moneymanager moet over minimaal vijf jaar praktijkervaring beschikken op zijn 

vakgebied. 

 

14. De Moneymanager moet beschikken over FINGERSPITZENGEFÜHL”. Omschrijf het 

als geluk of wat dan ook; er zijn nu eenmaal beleggingsexperts die het nooit leren en bij 

anderen lijkt het vanzelf te gaan. 

 

15. De Moneymanager moet geheel zelfstandig zijn beleggingstrategie kunnen bepalen. Dit 

houdt automatisch in dat een Moneymanager niet gebonden mag zijn aan een organisatie die 

zijn handelen kan beïnvloeden. Ook de vaak goedbedoelde adviezen van particulieren hebben 

vaker een negatief dan een positief effect op het rendement van hun eigen vermogen. We 

kunnen het niet genoeg herhalen. 

 

20.6 WORDT UW EIGEN MONEYMANAGER 

 

In de aankomende zeer turbulente tijden raden wij u aan het beheer van uw geld niet meer uit 

te besteden aan goedwillende derden maar om u te abonneren op The Millennium Wave 

nieuwsbrief waar een aantal TOP Moneymagers uw dagelijks, wekelijks of maandelijks 

advies geven wat wel en niet te kopen. Hiermee houdt u het heft in handen en is alleen het 

openen van een beleggingsrekening bij uw lokale bank nodig om de adviezen c.q. orders uit te 

voeren. Toegepaste informatie is vermogensgroei.  

20.7 HOE VERDUBBELT U ZELF UW VERMOGEN IN 1,2,3,4,5 JAAR: AAN U IS 

DE KEUS! 

 

De hoeksteen van de beleggingsfilosofie van een TMW Moneymanager beleggingsfilosofie is 

het behoud van kapitaal en de realisatie van snelle beurscrash winsten. Als uitgangspunt 

hierbij wordt een 80-20 verdeling inzake uw vermogen geadviseerd waarbij 80% belegd 

wordt in zekerheden zoals goud, staatsobligaties, deposito’s (nee geen enkel aandeel) met een 

netto rendementsstreven van 10% per jaar en 20% in speculatieve instrumenten met een 

beperkt – dus vooraf bekend – risico zoals opties met een netto rendementsstreven van tussen 

de 50-100%+ per jaar. Afhankelijk van de belegger kan inzake de hiervoor genoemde 20% 

gekozen worden voor een verdeling in korte en lange termijn opties. Waarbij geldt dat zij die  
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niet de hele dag gekluisterd willen zijn aan TV, PC en/of GSM geadviseerd wordt alleen in 

lange termijn opties te investeren ofwel opties met een minimale resterende looptijd van 6 

maanden of langer waarbij relatief een groot aantal contracten uitstaan c.q. verhandeld 

worden.  

 

Deze beleggingsfilosofie is niet weggelegd voor hen die niet in staat zijn 10-20% van hun 

vermogen risicovol te beleggen. Natuurlijk kunt u het geluk hebben dat er in de eerste maand 

dat u de TMW informatie toepast een uitzonderlijk hoog rendement wordt behaald. Dit is 

echter geen garantie dat het in de maanden die daarop volgen ook wel zo zal zijn. Het zal er 

immers in 2002 en 2003 zeer heftig aan toe gaan. We gaan er immers vanuit dat er in de 

periode 2002-2008 globaal 8 crashes zullen plaatsvinden waarbij de jaren 2002 en 2003 de 

grootste klappen zullen laten zien en in het jaar 2004 de voorlopige bodem voor de oude 

economie bereikt zal worden. Naast deze 8 crashes kunnen tijdelijke oplevingen en stiltes 

optreden die echter geen enkel fundament blijken te hebben naar de toekomst. Als vuistregel 

wordt dan ook gesteld dat u 10-20% van uw geld voor minimaal één tot drie jaar binnen deze 

strategie reserveert.  

 

Wat zijn nu precies de instrumenten die de overheid, banken en blue chip bedrijven zullen 

gebruiken in de komende jaren. Zodra het rente wapen is uitgespeeld zullen Japan, Amerika 

en Europa nieuwe wapens in de strijd gooien om het huidige financiele systeem van de 

ondergang te redden. In volorde van verschijning in de komende jaren noemen wij: inkopen 

van eigen aandelen, drukken van nog meer geld “Money Supply” zonder enig fundament, het 

manipuleren van de media en boekhouding om de goed nieuws show nog even te rekken, 

handelsoorlogen inzake invoerbeperkingen “Trade Wars”, valuta oorlogen tussen Japan, 

Amerika en Europa, in navolging van de beurzen het tijdelijk en regelmatig sluiten van de 

banken “Bank Holidays”, het aantreden van een nieuwe Amerikaanse President “New Deal” 

en als klap op de vuurpijl het afschrijven van de nationale overheid en bedrijfsschulden op de 

collectieve spaartegoeden van de burgers.  

 

Natuurlijk valt er in het hierboven genoemde scenario evenveel met Put’s als met Call’s te 

verdienen omdat extreem op en neer gaande bewegingen (Volatility) elkaar steeds extremer 

en sneller zullen gaan opvolgen wanneer we het marktmechanisme van vraag en aanbod niet 

haar natuurlijke werk laten doen. Het is immers niet de markt maar het ingrijpen en 

manipuleren van de markt door de overheid, banken en Blue Chip bedrijven die voor deze 

extreme, snelle en hierdoor langdurige pijnperiode voor onze economie zal zorgen. Tellen we 

hierbij ook nog eens een aantal incidenten c.q. rampen die als donderslagen bij heldere hemel 

zullen plaatsvinden dan zien wij in de hieruit resulterende paniek niet 8 maar minimaal 16 

(Put + Call) winstkansen voor de geinformeerde TMW belegger waarbij natuurlijk de “Buy 

Low and Sell High” strategie voor al uw beleggingen de leidraad zal zijn.    

 

Hoewel er in de TMW nieuwsbrief ook adviezen worden gegeven inzake Amerikaanse 

aandelen en opties met beperkt risico adviseren wij de nieuwkomers voorlopig alleen de 

adviezen inzake de Nederlandse c.q. Europese beurzen uit te voeren. Dit heeft vooral te 

maken met de aankomende wisselkoersrisico’s – The Lag Effect - tussen de Euro en de Dollar 

die in de periode 2002-2008 zullen plaatsvinden. Het rente instrument van zowel de 

Amerikaans, Japanse als Europese overheden is immers uitgespeeld waardoor vroeg of laat 

door het valuta instrument als redmiddel van de eigen economie ingezet zal worden. Inzake de 

valuta risico’s neutraliseren wij deze met tegenwaarde contracten in Dollars/Yen’s versus 

Euro’s af te sluiten voor elke belegging in Dollars/Yen’s. 
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Abonnees die zowel in Europa, Amerika en Japan gaan beleggen kunnen tevens gebruik 

maken van het “Three Frontier Effect”. De niet in de hoofdindexen genoteerde bedrijven 

zullen immers vertraagd op elkaar reageren. Net zoals bij de rente verlagingen zal de 

Europese Centrale Bank (ECB), de Amerikaanse Centrale Bank (FED) en deze de Japanse 

Centrale Bank nu in relatie tot de andere instrumenten vertraagd met enige dagen, weken tot 

zelfs maanden gaan volgen. Door het “Three Frontier Effect” is het dus mogelijk om niet een 

keer maar drie keer van de aankomende 16 crashes te profiteren ofwel uw netto jaarrendement 

te verdrievoudigen. Bij deze strategie wordt vooral gekeken naar de ontwikkeling der 

bedrijfstakken in de komende jaren ofwel “Three Frontier  Industry Ripple Effect”. Na de 

ineenstorting van de High-Tech en Utility sectoren zijn nu de banken (dumpen dereviaten en 

obligaties) aan de beurt waarna de rest sectorgewijs zal volgen. Allemaal gestaffelde 

mogelijkheden om winst te maken. Zij die dus naast hun index opties ook sector opties in 

diverse daaraan gelieerde bedrijven nemen kunnen het aantal winst mogelijkheden aanzienlijk 

uitbreiden. 

 

Hoelang The Millennium Wave’s (TMW) onze samenleving op haar grondvesten zullen laten 

schudden is nog niet geheel duidelijk. Wij denken minimaal 7 (2002-2008) jaar maar hopen 

op maximaal 3 jaar omdat een ontwrichting die langer dan drie jaar zou duren een te grote 

destructieve impact zou hebben op onze samenleving als geheel. Het is echter aan de 

overheid, banken en Blue Chip bedrijven om te beslissen voor het 3 jaar of 7+ jaar scenario 

omdat zij vandaag de enige zijn die de waanzinnige manipulaties een halt kunnen toeroepen.  

 

Vele beleggers zullen een 7 jaar plus scenario veel aantrekkelijker vinden dan de 3 jaar 

durende teloorgang van onze economie. Dit is echter een zeer kortzichtige gedachte en zou 

vervangen dienen te worden door de “Cyclic Recovery Mindset” ofwel na regen komt altijd 

zonneschijn. Het is immers veel beter om het zieke deel snel uit onze economie te snijden dan 

het nog jaren te laten doorzieken met alle ellende van dien. Zachte heelmeesters maken 

immers nog steeds stinkende wonden die vroeg of laat onbeheersbaar exploderen. Wanneer de 

mensheid als geheel nog verstandiger wordt veranderd zij haar streven van “Bears” en Bulls” 

ofwel de eindloze afwisseling van cyclisch stijgende en dalende marketen in een “Balanced 

Economy” waarbij alles vernietigende uitschieters naar boven en beneden voorkomen 

worden. Om een “Balanced Economy” te bereiken is het nodig om wederom het principe van 

“Balanced Budgets” ofwel niet meer uitgeven dan je binnenkrijgt in te voeren (Tally Systeem) 

en wereldwijd de rente af te schaffen waardoor inflatie, deflatie, begrotingstekorten etc. als 

sneeuw voor de zon zullen verdwijnen.  

 

Voor de “hard-line” beleggers onder ons is dit natuurlijk een gruwel om te horen. Het wordt 

echter anders wanneer Bears en Bulls je letterlijk in de komende jaren de kop kosten omdat 

het spel van up- en down volledig uit de hand loopt. Voor welk scenario er dan ook door onze 

overheid etc. gekozen zal worden, voor u als goed geinformeerde belegger zal er financieel 

weinig veranderen. Je kan immers net zoveel geld verdienen in dalende als in stijgende 

markten. In dalende markten gaat het alleen iets sneller totdat je zegt stop. Nu is het genoeg..   

 

20.8 WAT IS HET GEHEIM VAN EEN MONEYMANAGER 

 

Het geheim van iedere succesvolle Top Beleggingsexpert (Moneymanager) ligt niet alleen in 

het feit dat hij een unieke beleggingsmethode heeft ontwikkeld, maar dat hij zichzelf een 

ijzeren discipline heeft opgelegd. 
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20.9 BELEGGINGSMETHODE & RISICOMANAGEMENT 

 

Allereerst wordt bij deze methode gekeken naar degenen die de koersen op een zeker moment 

in de markt bepalen. Van oudsher zijn dit de zogenaamde Institutionele Beleggers 

(pensioenfondsen, banken en verzekeraars) terwijl vanaf 2003 de overheid zich steeds meer 

zal bemoeien met dit spel. Deze organisaties moeten ieder jaar miljarden onderbrengen voor 

hun relaties. Door dit gigantische volume bepalen zij vaak de trend die de markt op een zeker 

moment inslaat en zijn zij tevens in staat koersen te manipuleren. De Institutionele Beleggers 

hebben over het algemeen maar één opdracht: het OUTPERFORMEN van de index. De 

achterliggende gedachte hierbij is dat de index op de lange termijn alleen maar zal stijgen. 

Indien u nu aandelen koopt die in de index vertegenwoordigd zijn, maakt u op de lange 

termijn zonder verder iets te doen altijd winst. Wanneer u dan ook nog eens eventuele 

dalingen afdekt met termijn contracten (opties/futures), dan kunt u de index outperformen.  

 

Nu zijn er natuurlijk tientallen indexen in de wereld. Hiervan zijn voor ons de EOE en de 

S&P500 de belangrijkste graadmeters. Laten we eens kijken welke rendementen een 

Institutionele Belegger zou moeten maken om de INDEX te OUTPERFORMEN. 

 

WAT ZOUDEN UW VERDIENSTEN KUNNEN ZIJN GEWEEST MET EEN INLEG VAN 

100.000 GULDEN OP 1 JANUARI 1988 

 

 

          EOE                       S&P500           INDEXP 

 

Inleg   100.000  100.000   100.000 

1988   151.100  113.600   111.000 

1989   175.427  144.385   146.853 

1990   133.500  133.989   152.727 

1991   162.470  171.506   211.527 

 

Nu is het niet zo dat een Institutionele Belegger volledige bewegingsvrijheid heeft. Over het 

algemeen gaat het om gelden die met wettelijke en fondsgerelateerde bepalingen omgeven 

zijn. Je zou er toch niet aan moeten denken dat pensioenfondsen na 40 jaar premie betalen niet 

meer aan hun verplichtingen kunnen voldoen. Dit maakt het voor iedere Institutionele 

Belegger noodzakelijk fundamenteel c.q. wetenschappelijk onderzoek te doen naar de 

ontwikkelingen in de markt. Iedere beslissing is dus gebaseerd op dit gedocumenteerde 

onderzoek. Het voordeel van deze werkwijze is dat de genomen beslissingen controleerbaar 

zijn en dat de risico's meer beheersbaar worden. Je kan dus zeggen dat een Institutionele 

Belegger rationeel bezig is in de markt. 

 

De door de Institutionele Belegger gehanteerde beleggingsmethode ziet er als volgt uit: 

Stel het jaarlijks te behalen netto rendement wordt op 10% gesteld en deze 10% is gelijk aan 

100 punten. 

 

Dan worden, 

 

40-50 punten bepaald door de keuze van de BELEGGINGSCATEGORIE. 

De categorieën waaruit gekozen kan worden zijn: aandelen, goederen, obligaties, onroerend 

goed, deposito’s etc. Dit alles gebaseerd op het financieel-economisch wereldbeeld aan de 

hand van o.a. rente, inflatie en wisselkoersen. 
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20-30 punten bepaald door de keuze van de GEOGRAFISCHE locatie. 

Het is natuurlijk logisch dat je bijvoorbeeld in de categorie aandelen alleen in die landen 

belegt waar op dat moment de meest gunstige financieel-economische vooruitzichten te 

verwachten zijn. Wordt het Amerika, Mexico, de Pacific of Brazilië, etc. 

 

10-15 punten bepaald door de keuze van de BRANCHE. 

Binnen ieder gekozen land zal aangegeven moeten worden welke bedrijfstakken voor 

bijvoorbeeld aandelen het meeste perspectief bieden. Zijn dit de uitgeverijen, financiële 

instellingen, chemie, voeding of automatisering. 

 

5 punten bepaald door de keuze van de INDIVIDUELE BEDRIJVEN. Hebben we 

bijvoorbeeld gekozen voor Nederlandse aandelen van financiële instellingen dan zal ons 

onderzoek moeten aangeven of de ABN-AMRO-combinatie een betere keuze zou zijn dan de 

ING. 

 

Aan de hand van al deze op onderzoek gebaseerde informatie wordt een RISICOPROFIEL 

samengesteld. Deze risicoprofielen worden afgestemd op de lange termijn doelstellingen van 

de Institutionele Beleggers. Een pensioenfonds bijvoorbeeld is over het algemeen een zeer 

conservatieve belegger waar het overgrote deel van de fondsen wordt belegd in onderhandse 

leningen, obligaties of termijndeposito's in stabiele landen bij multinationale bedrijven voor 

perioden tussen de tien en dertig jaar. 

 

Alleen Moneymanagers die middels hun NETWERK de Institutionele Beleggers op de voet 

volgen en hun beleggingsstrategie fundamenteel onderbouwen, zijn in staat keer op keer   

Institutionele Beleggers te outperformen. Het grote voordeel van de onafhankelijke 

Moneymanagers is immers dat zij een veel grotere bewegingsvrijheid hebben dan de 

vertegenwoordigers van Institutionele Beleggers en dus snel in kunnen spelen op de 

hierboven genoemde Millennium Wave Scenario’s. Een Institutionele Belegger is vrijwel niet 

in staat om snel en flexibel te reageren op veranderende marktsituaties. De gigantische 

bedragen die Institutionele Beleggers onder beheer hebben liggen vaak voor meer dan tien tot 

dertig jaar vast en zijn dus simpelweg niet om te zetten van de ene op de andere dag. Hierbij 

komt nog het feit dat wanneer een Institutionele Belegger grote aankopen of verkopen zou 

doen dit de markt in beweging zou brengen zonder dat dit een fundamentele basis zou hebben. 

Dit is in strijd met de door de Institutionele Beleggers gehanteerde methoden en zou tot grote 

onrust leiden op de markt. Daar komt nog bij dat bij een te groot aanbod of een te grote vraag, 

er waarschijnlijk niet genoeg kopers of verkopers te vinden zijn. Alle Institutionele Beleggers 

hanteren immers globaal dezelfde methoden. Het aandeel van de particuliere belegger is 

verhoudingsgewijs te verwaarlozen. De Institutionele Belegger zal dan ook vaak kiezen voor 

de techniek om met tussenpozen kleine porties aandelen te verkopen of aan te kopen. Voor 

oplettende vrije Moneymanagers of zij die hun adviezen opvolgen is het dan alleen nog maar 

een kwestie van op het juiste moment in of uit de rijdende trein te stappen en tegelijkertijd de 

nodige termijncontracten af te sluiten (opties/futures). Dit is natuurlijk een perfecte manier om 

niet alleen de index maar ook de Institutionele Beleggers te OUTPERFORMEN.  

 

Ad 2. DE 6 VALKUILEN VOOR EEN PARTICULIERE BELEGGER 

 

A. Uw vermogen laten beheren door een parttime beleggingsadviseur. 

Dit is wat ons betreft het grootste risico dat u in de beleggingswereld kunt lopen. De Beurs is 

geen parttime aangelegenheid en zal het ook nooit worden. 
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B. Uw geld in beheer geven aan banken, beleggingsfondsen en commissionairs die niet 

beschikken over een permanente staf van experts die tot een internationaal netwerk behoren. 

Hoewel Nederlandse banken relatief stabiel zijn is de kennis inzake vermogensbeheer vaak 

geconcentreerd op het hoofdkantoor aanwezig. De afstand tussen u en de beleggingsexpert is 

vaak te groot om snel genoeg beslissingen te nemen. 

 

C. Vermogens onder de 1 miljoen krijgen vaak niet de individuele aandacht die nodig is om     

tot een positief rendement te komen. Posities voor kleinere vermogens worden vaak te laat 

ingenomen omdat de grote vermogens altijd voorrang krijgen. 

 

D. De overhead- en transactiekosten van vooral grote instellingen en fondsen minimaliseren 

het rendement van uw vermogen. Ook de TOP Beleggingsexperts zijn vaak niet opgewassen 

tegen dit overheadmonster dat bij iedere beleggingsinstelling op de loer ligt. Over het 

algemeen brengen beleggingsinstellingen u op jaarbasis tussen de 15 en 30% aan kosten in 

rekening zonder dat hier op dat moment enig rendement tegenover staat. We praten hier over 

transactiekosten, managementfees, verkoopprovisies en administratieve kosten. Hier bovenop 

mag u dan nog eens een incentive fee betalen over het positieve rendement dat voor u is 

gerealiseerd. Tevens moet opgepast worden voor instellingen die gedurende een rustige beurs 

(weinig fluctuaties en omzetten) toch veel aan- en verkopen. Dit kan duiden op het maken van 

winst uit transactiekosten; dit komt uiteindelijk ten laste van uw rendement. 

 

E. Uitermate slechte informatievoorziening. Niet alleen in de krant vindt u het 

BEURSNIEUWS van gisteren, maar ook op de dagafschriften van uw bank of commissionair. 

De tijd om persoonlijk in te grijpen is dan allang voorbij. Tevens publiceren de meeste 

beleggingsinstellingen “Total Return Rendementen”. Een optelsom van koersstijgingen en 

uitgekeerde renten en dividenden. Voor de vermogende particulier die boven de vrijstellingen 

komen inzake rente- en dividendinkomsten is dit een verkeerde voorstelling van zaken. 

 

F. Geen directe toegang tot uw eigen vermogen. Het komt maar al te vaak voor dat uw geld 

volledig uit het zicht verdwijnt nadat u heeft overgeboekt op de rekening van de 

beleggingsinstelling. Dat dit zeer grote risico's met zich meebrengt mag duidelijk zijn. 

 

Het advies blijft dus: beheer uw eigen geld en abonneer u op “The Millennium Wave” 

nieuwsbrief om zo nodig uw portefeuille opnieuw in te delen.  

 

Ad 3. WAT ZIJN VANDAAG UW ALTERNATIEVEN VOOR BELEGGEN 

 

Zijn termijndeposito's niet een risicoloos alternatief voor al die speculatieve beleggingen? In 

eerste instantie wel (iedere Moneymanager gebruikt deze faciliteit regelmatig om tijdelijk 

geld onder te brengen wanneer de markt te ondoorzichtig is), maar wanneer u de volgende 

rekensom maakt komt u toch wel zeer bedrogen uit. 

 

KAPITAALSVERNIETIGING 

 

Stel u heeft  100.000,-- te beleggen en zet dit geld voor een jaar vast op een termijndeposito 

met 8% rente. Het eerste probleem dat zich voordoet is dat u er een jaar lang niet mag 

aankomen en doet u dit toch, dan is de boeteclausule vaak zo hoog dat u beter voor dat jaar 

een normale spaarrekening had kunnen openen. Maar goed, u heeft het geld een jaar lang 

laten staan tegen 8% hetgeen  8.000,-- aan rente oplevert. Hier kunt u dan ook nog de 
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rentevrijstelling van  2.000,-- voor een echtpaar van aftrekken. Niet slecht op het eerste 

gezicht totdat de fiscus om de hoek komt kijken en afhankelijk van uw inkomen tot  60% 

opeist. Blijft over  8.000,-- -/- (0,6 x 6.000) =  4.400,--. Tot slot moet u rekening houden 

met de inflatie die bijvoorbeeld 5% per jaar bedraagt. 5% van  100.000,-- =  5.000,-- ofwel 

 4.400 -/-  5.000,-- =  600,-- verlies. Moet u over het ingelegde geld ook nog kosten en 

vermogensbelasting betalen of trekt de inflatie nog verder aan, dan heeft u te maken met een 

steeds groter wordende kapitaalsvernietiging. Dat de inflatie nog veel hoger kan, mag blijken 

uit de volgende historische cijfers:  

 

  1971: 7,5% 1975: 10,2% 1980: 6,5% 1985: 2,3% 1992: 4,9% 

 

Voor obligaties geldt globaal dezelfde berekening wanneer we geen rekening houden met een 

eventuele koerswinst of verlies. 

 

Advies: Als tijdelijke stalling in economisch zeer turbulente tijden is het kopen van 

termijndeposito's aan te raden, maar dan wel voor aansluitende perioden die niet langer zijn 

dan drie maanden. In de aankomende roerige wilt u immers als dit door paniek nodig is snel 

over uw geld beschikken. Niet alleen in Argentinie maar ook in Amerika en Europa zullen als 

het probleem niet in de komende twee jaar wordt opgelost veel mensen voor niets bij de bank 

staan te wachten.  

 

20.10 EEN LEVENSGEVAARLIJK ALTERNATIEF 

 

Door de hoge inkomsten- en vennootschapsbelasting besluiten vele vermogende beleggers 

hun geld in het buitenland onder te brengen. In eerste instantie lijkt dit een aantrekkelijk 

alternatief, je bespaart bij een vermogen van  100.000,-- al gauw  3.600,-- aan af te dragen 

rente. Wanneer we echter dit voordeel afzetten tegen de hieronder te noemen nadelen moeten 

we tot de conclusie komen dat wanneer u niet gebruik maakt van een buitenlandse bank met 

de “Triple-A”-status uw vermogen veiliger is in Nederland. 

 

 

3 REDENEN OM UW GELD NIET IN HET BUITENLAND TE BELEGGEN 

 

1. U heeft vaak geen enkel zicht op wat er met uw geld gebeurt in het buitenland. Loopt u met 

de krant een dag achter op het laatste nieuws, met een rekening in het buitenland kan dit 

oplopen tot meer dan een week. Een hopeloze toestand die al meerdere keren tot paniekritten 

naar het buitenland heeft geleid. U kunt uw geld namelijk niet even snel op een privé-

rekening laten storten in Nederland omdat deze informatie dan bij de fiscus terecht zou komen 

waardoor deze genoodzaakt is een navordering van achterstallige rente en boete te doen. 

Trouwens, telefonisch overboeken gaat ook niet, omdat u altijd persoonlijk moet verschijnen 

bij buitenlandse banken om transacties te plegen. Nummerrekeningen zijn wel handig maar in 

dit soort situaties uitermate vervelend. 

 

2. Het aantal banken en beleggingsinstellingen dat failliet gaat of fraude pleegt, neemt hand 

over hand toe. Waren deze verhalen vroeger alleen maar uit Amerika afkomstig zoals de 

LTCB, vandaag is het al BCCI in Engeland en banken in zowel Italië, Japan, Brazilië en 

Noorwegen. Deze faillissementen en corruptieschandalen komen steeds dichterbij en voordat 

u het weet is het Luxemburg, Oostenrijk of Zwitserland. Nederland echter is een land met een 

zeer stabiele bankcultuur, waar u niet alleen dicht bij het vuur zit, maar tevens de zekerheid 
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heeft dat er “De Collectieve Garantie Regeling” bestaat tussen het Nederlandse Bankwezen en 

De Nederlandsche Bank (DNB). De Nederlandsche Bank is tevens uitvoerder van deze 

garantieregeling die inhoudt dat spaarrekeningen op naam van natuurlijke personen, 

verenigingen of stichtingen zijn gegarandeerd tot een bedrag van  40.000,--. 

 

3. Tot slot is het niet opgeven van rente-ontvangsten uit het buitenland strafbaar en spreekt 

men uw taal niet. 

 

Advies: Spreid uw vermogen over meerdere (Nederlandse) banken om zo uw risico te 

beperken of verhuis met uw kapitaal mee naar het buitenland. Wanneer u onverhoopt toch uw            

vermogen in het buitenland wilt onderbrengen kies dan altijd een “Triple-A”-bank. De AAA 

kwalificatie geeft aan dat de beoordeelde bank  als buitengewoon kredietwaardig geldt. De 

Triple A-status is de hoogste waardering die een bank in haar branche kan bereiken en staat 

onder toezicht van een drietal rating agencies. Deze drie agencies zijn Moody’s, Standard & 

Poor en het Britse IBCA. Beurswaardigheid en kredietwaardigheid zijn twee zeer interessante 

factoren om de toekomstige beurskoers van een aandeel te kunnen voorspellen. 

 

Waarom zou u echter uw vermogen in het buitenland onderbrengen terwijl er in Nederland 

nog steeds een aantal beleggingsmogelijkheden zijn die uw nachtrust niet verstoren en die ook 

nog een hoog gemiddeld NETTO RENDEMENT opleveren zonder dat u er belasting over 

hoeft te betalen. 

 

20.11 IS HET MOGELIJK OM RISICOLOOS TE BELEGGEN 

 

NEE! Het is onmogelijk om zonder risico in uiterlijke zaken te beleggen. Maar zoals u in dit 

rapport gelezen heeft zijn er legio technieken om het risico dat u loopt tot een minimum te 

beperken. Beleggen is niet het kansspel waar velen het nog steeds voor houden. Beleggen 

wordt pas speculeren wanneer u besluit wel even zelf te gaan doen in uw vrije tijd op basis 

van oud nieuws in de krant of Internet of wanneer u uw vermogen onderbrengt bij een 

beleggingsinstelling waar niet alleen onvoldoende kennis in huis is, maar waar tevens de 

kosten zo zwaar op het rendement drukken dat er niets meer voor u overblijft. Kies daarom 

voor The Millennium Wave beleggingsstrategie waar u de voordelen van beide werelden bij 

elkaar brengt. U blijft de enige beheerder van uw vermogen maar maakt toch gebruik van de 

kennis en informatie van de Moneymanagers middels de nieuwsbrief en email/GSM alerts. 

 

20.12 114% RENDEMENT VOOR ONZE BELEGGERS 

 

Wanneer u ons laatste beleggingsadvies heeft opgevolgd heeft u tijdens de laatste crash (10% 

daling van de beurzen in de wereld) een gemiddeld rendement van 114% kunnen behalen. 

Wat gisteren kon zult u in de meest turbulente jaren van de beurs in 2002 en 2003 nog vele 

malen kunnen herhalen. Neemt u het risico’ om in de komende jaren een groot deel van uw 

zuurverdiende geld te verliezen of schaart u zich vanaf vandaag bij de gelederen van de 

Moneymanagers. Aan u is de keus! 

 

20.13 MATERIEEL OF GEESTELIJK BELEGGEN 
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Ook dit hoofdstuk heeft u zowel op de uiterlijke (materiele) als innerlijke (geestelijke) manier 

kunnen lezen. Zij die de  hieronderstaande materiele woorden hebben gelezen en begrepen in 

hun geestelijke betekenis zijn dan ook de ware toepassers van de kerst- en paasnieuwsbrieven 

en hebben de test van een schijnbaar in de diepste materie verkerende hoofdstuk met vlag en 

wimpel doorstaan. 

 

Institutionele beleggers = De Universele scheppers c.q. spelers 

Moneymanagers = Verkondigers van de innerlijke weg 

Belegger = De individuele gepolariseerde mens 

Beleggingsfilosofie = Vrije wil en keuze van de belegger 

Beleggen = 27 stress veroorzakers (onderbewustzijn) of 27 stress oplossers (hogerbwustzijn). 

Vermogen = Eenheidsbewustzijn. 

Rendement = Innerlijke groei 

Geld = Intelligente vrije energie 

Beurs/Markt = Het scheppingsspel met o.a. de Aarde. 

Beurscrash = universele val in onderbewustzijn of hogerbewustzijn  

 

 

 

ZULLEN WE OOK DIT KEER WEER ONBEWUST IN HERHALING VALLEN OF 

BEWUST VOOR HET LEVEN KIEZEN  
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21. OKTOBER 1999: VERLEDEN, HEDEN EN TOEKOMST VAN DE BURENZORG 

 

21.1 EEN GOED VOORBEELD DOET GOED VOLGEN 

 

Nog geen 100 jaar geleden was Buurtschap een traditie in Nederland. Een traditie waarbij 11 

buren elkaar bijstaan en verzorgen in goede- en slechte tijden. Geboorten, huwelijken, de 

bouw van een huis of stal, zaaien, oogsten, opvoeding van de kinderen, ziekte en overlijden 

werden met elkaar al van oudsher gedeeld. 

 

Wanneer we de geschiedenis van Nederland bestuderen blijkt dat nagenoeg alle dorpen en 

later steden zijn ontstaan uit deze Buurtschappen. Een dorp was immers niet meer dan een 

samenwerking van diverse met elkaar samenwerkenden Buurtschappen die zich door de tijd 

gingen specialiseren in de vorm van Gilden. Het Buurtschap vertegenwoordigde hierbij de 

band tussen de mensen onderling terwijl de Gildes de vakbekwaamheid van een dorp optimaal 

benutten en bundelden. Deze Gildes organiseerden zich later in de diverse Rederijkerskamers 

waarvan een nog een aantal in Nederland bestaan.  

 

Na verloop van tijd ontstonden uit deze hechte gemeenschappen contacten met andere dorpen 

waar hetzelfde principe van Buurtschappen en Gildes geintroduceerd en gehanteerd werd. De 

eerste ruilhandel was geboren waarbij in den beginnen niet het principe van winstbejag 

centraal stond maar het delen van zaken waaraan de ene Buurtschap teveel en de andere te 

weinig had. Verzekeringen waren in die tijd dus niet nodig omdat iedereen zonder 

bijbedoelingen voor elkaar zorgde in een netwerk dat op enig moment heel Europa besloeg. 

 

De maatschappelijke principes van een Nederlander zijn dus al honderden jaren (sommigen 

zeggen zelfs al meer dan 3500 jaar) grensverleggend geweest zonder dat vele mensen dit zich 

nog kunnen herinneren. Naast diverse Rederijkerskamer beschikken wij zelfs in Nederland 

over de eerste consumenten organisaties van Europa welke nog steeds op basis van de 

principes van samenwerking en respect voor de natuur werken. Het Buurtschap is dus het 

figuurlijke zand, veen en klei ofwel fundament waarop Nederland en vele omliggende 

gebieden maatschappelijk gebouwd zijn. Het Buurtschap van de Nederlander heeft het zover 

kunnen brengen omdat naast woorden vooral de daden centraal stonden. Maar dan wel daden 

uit evenwicht (eenheidsbewustzijn) en niet uit hoogmoed (onderbewustzijn) of deemoed 

(hogerbewustzijn) welke tegenwoordig zo normaal zijn geworden in de maatschappij om ons 

heen.  

 

Ook vandaag is het Buurtschap in het Noorden,Oosten en Zuiden nog sterk aanwezig. Dit is 

aan de buitenkant (het hoofd) te zien aan de vele activiteiten en buurtfeesten die ieder jaar in 

en rond Uw gemeente georganiseerd worden en nog belangrijker aan de binnenkant (het hart) 

te voelen, wanneer uw 11 buren zonder enig eigenbelang met een open deur klaarstaan 

wanneer dit nodig is. Waarschijnlijk heeft dit klaarstaan voor je naasten vooral te maken met 

het nog sterke innerlijke gevoel dat in de meeste delen van Nederland in woord en daad 

aanwezig is. 

 

Hoewel zoals we hierboven gezien hebben de eerder genoemden evenwichtig van aard zijn en 

het liefst binnen zijn eigen familie en Buurtschap verblijft, zijn er toch een aantal initiatieven 

en projecten die best wel wat meer aandacht mogen krijgen omdat zij zonder uitzondering uit 

een goed hart geboren zijn en zonder enige bijbedoeling of winstoogmerk uitgevoerd worden 

in alle stilte en rust van deze mooie Provincies. 
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Vele Buurtschappen zouden dan ook in de komende jaren een aantal projecten bij u onder de 

aandacht willen brengen. Projecten waarvan u waarschijnlijk nog nooit gehoord heeft, terwijl 

ze toch niet meer dan twee straten van uw eigen huis, familie en Buurtschap verwijderd zijn. 

Het zijn dus goede en ware projecten die niet in het verre buitenland uitgevoerd worden maar 

bij u op de hoek van de straat. 

 

Wat zou er gebeuren wanneer u een van deze projecten zou gaan steunen in woord en daad. U 

begrijpt het al. De oude waarden en normen van het oorspronkelijke Buurtschap zullen 

hersteld worden in uw gemeente. Buurtschappen zullen weer relaties, Gilden en 

Rederijkerscontacten met elkaar aangaan waardoor er weer grote voorspoed en saamhorigheid 

zal komen. Al deze projecten brengen u dus geen materiële ofwel uiterlijke voorspoed maar 

alleen innerlijke rijkdom. Want hij of zij die kan zeggen dat zij eens zonder enige 

bijbedoeling een naaste heeft geholpen, zal oogsten. En zoals u weet is zaaien zeer belangrijk. 

Want zonder het degelijke zaaiwerk (oorzaak) zal er nooit geoogst (gevolg) kunnen worden. 

De Buurtschappen hebben in de afgelopen maanden een aantal projecten  en aktiviteiten in 

Uw Gemeente in kaart gebracht, te weten: 

 

1. Kinderhulp 

2. Seniorenhulp 

3. Zorg-boerderijen 

4. Cluster-boerderijen 

5. Aktiviteiten-centra 

6. Natuur en milieu 

7. Bewustzijnsveranderingen 

 

Voor al deze zaken is uw hulp nodig. Hulp die zich in woord (informeren van de mensen 

binnen uw Buurtschap middels het copieëren en doorgeven van deze informatie) en daad laat 

samenvatten in de volgende behoeften: 

 

1. Timmerlieden    2. Loodgieters 

3. Metselaars     4. Boswachters 

5. Supermarkten    6. Recreatieparken 

7. Paardenliefhebbers          8. Landbouwers en Veetelers 

9. Kindergenoodschap            10. Aktiviteiten begeleidsters 

11. Electriciens                       12. Stratenmakers 

13. Naastenliefde             14. Wijsheid 

15. Gemeenten  16. Kerken 

17. Ondernemers  18. Banken etc. 

 

Mocht u vandaag geen timmerman, veeteler of boswachter etc. zijn dan is het natuurlijk altijd 

mogelijk om één van uw Buren te interesseren voor deze zaken. Ook een donatie is van harte 

welkom op de rekening van uw eigen Buurtschap of Clubhuis. De donaties die  voor bepaalde 

projecten  binnenkomen, zullen door het bestuur van het Buurtschap aan die initiatieven 

geschonken worden, waardoor hun droom misschien al eerder  realiteit zal worden. Wilt U op 

vrijwillige basis Uw medewerking verlenen aan een  project of wilt U meer informatie over de 

werkzaamheden, doelstellingen en organisatie van uw Buurtschap, dan kunt U de informatie 

op de hoek van UW straat krijgen bij uw lokale Buurtschap. 
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21.2 TOEN GELUK NOG HEEL GEWOON WAS 

 

Honderd jaar geleden, zoals in de eerste Burenzorg geschriften gesteld werd, was  Burenzorg 

ofwel Naastenzorg heel normaal. Beseft u dat nog geen honderd jaar geleden alle eerste zorg 

binnen een straal van 1 kilometer gedaan werd. Ieder mens en gezin vertrouwde volledig op 

zijn of haar 11 buren en later de plaatselijke gemeente. Gaan we nog verder terug in de 

vaderlandse gescheidenis dan zien we dat +/- 3500 jaar geleden Gemeente en Buren synoniem 

voor elkaar waren en iedereen (referendum) betrokken was bij de vertegenwoordiging van de 

stam en niet zoals we dat vandaag kennen in de vorm van een oligarchie waarbij de Gemeente 

c.q. Regering bestaat uit een bevoorrechte klasse die – behalve in de twee weken rond de 

verkiezingen – geen enkele binding meer heeft met het land, de gemeente of buurt laat staan 

een individueel mens. Het resultaat van deze kunstmatige oligarchische scheiding is dat wij 

als mens bij enig zorg-probleem naar een afgelegen plaats gaan om (anoniem) verzorgd te 

worden terwijl de dokters, verplegers c.q. verzorgers die daar werken vaak nog geen honderd 

meter van ons eigen huis wonen. Wij kunnen u na vele gesprekken in Nederland verzekeren 

dat alle zorg die u nodig heeft, bij u om de hoek en zeker in uw wijk of gemeente vandaag 

aanwezig en te verkrijgen is. 

 

Dit is niet alleen  een uitkomst voor hen die (tijdelijk) verzorgd moeten worden, maar ook 

voor hen die verzorgen. Een specialist, dokter en/of verzorger die minder behoeft te reizen, 

heeft immers meer tijd om kwaliteitszorg i.p.v. kwantiteitszorg te plegen. Hier komt nog bij 

dat wanneer ieder mens het (oude) besef realiseert, dat alle zorg al op de hoek van de straat 

aanwezig is, een groot deel van de angst, vrees en paniek verdwijnt, wanneer er een 

crisissituatie binnen het gezin uitbreekt. De huisarts woont al in uw wijk, maar zonder dat u 

het beseft wonen ook alle andere zorgspecialisten al in uw wijk en gemeente. Waarom weten 

wij dit niet. Waarom weten wij vandaag niet dat alle zorg al op de hoek van de straat 

aanwezig is. 

 

Dit komt door het feit dat na de tweede wereldoorlog de mensheid wederom een groot deel 

van haar eigen verantwoordelijkheid overdroeg aan de oligarchische overheid om haar 

uiterlijke zekerheden terug te winnen. Het gevolg is dat door uiterlijk gerichte mensen een 

conflict niet gebruikt wordt om van bewustzijn te veranderen maar om eindeloos in herhaling 

te vallen. En dit is bijna onvoorstelbaar omdat de gemeenschapszin ofwel Buurtschap in 

dergelijke turbulente dagen weer hoogtij viert. In die moeilijke maar wel innerlijk gerichte 

dagen werd dan ook alles, ja daadwerkelijk alles gedeeld met de buren om te overleven. In de 

opbouw jaren na 1945 bleef dit gevoel nog tot in de jaren zestig bestaan. Na deze jaren begon 

langzaam het individualisme (splitsing) op te komen welke de oligarchische overheid, net 

zoals voor de tweede wereldoorlog, wederom volledig verantwoordelijk stelde voor de 

bescherming dus zekerheid en veiligheid, die nu werd vertaald naar verzorging van onszelf en 

onze buren. 

 

Het was in de zeventiger t/m negentiger jaren belangrijker om een tweede huis en auto te 

hebben dan om je te bekommeren om je naasten c.q. buren. De problemen van onze buren 

komen echter steeds dichterbij in de vorm van welvaartsziekten zoals kanker, hart en 

vaatziekten, reuma etc. De vergrijzing van de bevolking, kinderen die buiten de eigen familie 

voor galg en rad opgroeien en de natuurrampen die onze buurlanden overkomen, zoals in 

Frankrijk, Turkije, Mozambique, De Nederlandse Antillen etc. Was het vroeger zo dat deze 

problemen alleen maar bij verre bekenden voorkwamen, tegenwoordig kent iedere familie wel 
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een of meer slachtoffers. Nu kunnen we natuurlijk allemaal doen alsof onze 

verantwoordelijkheid begint bij de drempel van onze eigen voordeur en dan moord en brand 

schreeuwen, maar wordt het geen tijd om uw naasten, zijnde uw buren, wijk, gemeente, land 

en zo mogelijk de hele wereld als één familie te zien. Zou het niet prettig zijn om te weten dat 

uw naasten c.q.buren evenveel belang stellen in uw gezondheid en welzijn, als in hun eigen 

gezondheid en welzijn. Zou dat u niet een stuk geruster c.q. zekerder maken in uw leven, dat 

mensen die u kent op ieder moment van de dag voor u klaarstaan en ook omgekeerd.  

 

Om dit te bereiken is het alleen nodig om individueel (U) van bewustzijn te veranderen om 

hierna collectief middels een referendum de Oligarchische Overheid wederom in een  

Democratische Interheid te transformeren. Het is immers vreemd dat wij vandaag bestuurd 

worden door een coalitie van politieke partijen waarvan de leden nog geen 1-5% van de 

bevolking uitmaken en vaak meer dan de helft van de bevolking niet eens meer de moeite 

neemt om te stemmen. En dat is jammer, want zonder uw stem zal er nog meer aan 

democratie in dit land verloren gaan. Het wordt dus de hoogste tijd voor een bewustzijnspartij 

die bewustzijnsverandering, buurtschap en het referendum weer in ere (centraal) herstelt in 

haar verkiezingsprogramma. De televise, radio, kranten en internet bieden ons immers 

uitstekende mogelijkheden om iedereen weer in de eerste en tweede kamer te laten horen en 

niet het gekrakeel van een beperkt aantal beroeps politici die nog nooit hun handen echt vuil 

hebben gemaakt op het land, behalve dan voor op een EGO foto. Een politicus die niet 

minimaal 11 jaar voorafgaande aan zijn carriere als verkoper, ambtenaar, boer, boekhouder, 

kapster, fabrieksarbeider, verzorger, zuster, chauffeur daadwerkelijk deelgenomen heeft aan 

onze samenleving weet niets van onze maatschappij en zal hierdoor als hij echt eerlijk is tegen 

zichzelf alleen maar ter meerdere eer en glorie van zichzelf werken in wat voor 

volksvertegenwoordiging dan ook.   

 

21.3 DE MATERIELE EN GEESTELIJKE ZORGTOEKOMST VAN NEDERLAND 

 

Het onderstaande is geschreven na de bestudering van de Rijksbegroting Volksgezondheid, 

Welzijn en Sport, Zorgnota’s, CBS, STG, GGD, GAK, RIVM cijfers, Gasunie rapportage, de 

diverse publikaties van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Pleegzorg en 

de Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen (NVP) tussen 1899-2000 en de tientallen 

gesprekken die wij de afgelopen maanden gevoerd hebben inzake het Zorgbeleid in 

Nederland. Wij kunnen u zeggen dat een aantal verhalen schokkend zijn en het de hoogste tijd 

is geworden om drastische maatregelen te nemen. Doktoren, specialisten, alternatieve 

genezers, ambtenaren, zusters, broeders, vrijwilligers, patienten etc. etc. zijn het er allemaal 

over eens. Zo kan het niet langer. De wachtlijsten, werkdruk en kwaliteitszorg zijn volledig 

uit de hand gelopen. Het onderstaande is dus niet meer dan een noodkreet van de zwijgende 

meerderheid voor hen die het willen horen. Een zwijgende meerderheid die in de komende 

jaren steeds duidelijker haar stem zal laten horen. De grote vraag is of wij als samenleving 

vandaag naar deze mensen willen luisteren of ons zorgstelsel schipbreuk willen laten lijden. 

De keus is aan u. Zwijg of laat uw stem horen bij uw buren, wijk, gemeente, provincie en 

bewustzijns partijen.   

 

In de beleidsagenda 2000 van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport staat dat 

het komende jaar cruciaal is voor het realiseren van beleidsvoornemens op diverse terreinen. 

Deze beleidsvoornemens zijn de volgende: 

 

In de eerste plaats gaat het dan om beleidsplanning gericht op de twee W’s: 



271             De Grote Bewustzijnsverandering Deel 2 Bijlage der 33 dimensies  

 

- het reduceren van de wachtlijsten in cure (genezen) en care (verzorgen) en het verminderen 

van de werkdruk, met name in de care. De extra financiele middelen leveren een belangrijke 

bijdrage aan het oplossen van deze problematiek, maar extra geld alleen is nadrukkelijk 

onvoldoende. 

 

- het verkorten van de wachttijden voor zorg heeft hoge prioriteit en is dan ook een 

hoofdthema in de meerjarenafspraken. Een belangrijk deel van de toegestane volumegroei 

wordt ingezet om de capaciteit te vergroten. Maar parallel hieraan is ook een verbetering van 

de organisatie van de zorgverlening noodzakelijk om aan de groeiende zorgvraag te kunnen 

voldoen. 

  

- het verminderen van de werkdruk voor het personeel is in de meerjarenafspraken met de 

care-sector een ander belangrijk thema. Met de extra middelen kunnen instellingen extra 

personeel aantrekken, zodat er meer aan het bed actief zijn. Daarnaast gaat het ook om een 

leeftijdsgericht personeelsbeleid en een werkdrukverlichtende organisatie van de zorg door 

flexibilisering, bestrijding van ziekteverzuim, verbetering van roostertechnieken en ruimere 

faciliteiten voor kinderopvang.   

 

Laten we echter duidelijk zijn. De verwachte groei aan banen in de zorgsector voor de 

komende jaren is 2% per jaar. Dit komt overeen met 20.000 banen in aanvulling op de 

jaarlijkse vervangingsaanvraag van 90.000 banen; in totaal moeten dus jaarlijks 110.000 extra 

mensen gevonden worden om hun naasten te verzorgen. Op dit moment zijn er circa 860.000 

mensen werkzaam in deze sector ofwel 12% van de Nederlandse beroepsbevolking. Door de 

afname van de werkeloosheid wordt het echter steeds moeilijker om deze mensen te vinden. 

Dit komt vooral omdat de zorgsector relatief minder betaald dan het bedrijfsleven en de 

werkdruk zeer hoog is. Aangezien de Nederlandse regering er alles aan gelegen is om 

beneden de Europese Zorgquote (OESO) te blijven van 8,5% (in Nederland tussen 1999 t/m 

2002 echter 8,85%) zit het er ook niet in, dat de begroting voor de Zorgsector in de komende 

jaren dramatisch boven de 74.951,7 miljard zal stijgen.  

 

Gaven we in 1953 volgens het CBS nog 770 miljoen uit aan de gezondheidszorg. In 1993 was 

dit al 47,964 miljard, in 2000 verwachten we 74,951,7 miljard en in de komende jaren mogen 

we nagenoeg niets extra doen om maar binnen de OESO normen te blijven. Als we de 

natuurlijke c.q. progressieve lijn van 1953 tot 2000 naar de toekomst doortrekken is onze 

gezondheidszorg rond het jaar 2015 niet meer betaalbaar en mogen we in navolging van 

Amerika verwachten dat de kosten volledig overgeheveld zullen worden naar de burger. Dit 

komt niet alleen door de progressieve stijging van de Zorgsector kosten, maar ook door de 

vergrijzing van de bevolking zijnde van 1990 12,8% naar +/- 18,3% in 2015. De naoorlogse 

geboortegolf tussen 1946-1969 begint immers vanaf 2011 massaal de gepensioneerde leeftijd 

te bereiken. Rond 2034 zal deze trend pas haar maximum bereiken. 

 

Tegelijkertijd beginnen onze aardgasbaten op te drogen en zal de Gasunie haar 

conserveringsbeleid nog verder moeten verscherpen. In 2013 lopen dan ook nog  de meeste 

aardgas exportcontracten af. In het plan Gasafzet 1994 gaat men er van uit dat in de komende 

25 jaar ongeveer 1200 miljard M3 gas op de binnenlandse markt verbruikt wordt. Terwijl 

voor de export 700 miljard M3 gereserveerd is. Kregen we rond de tachtiger jaren nog +/- 20 

miljard per jaar binnen, in de toekomst zal dit niet meer de +/- 7,5 miljard of nog minder zijn 

per jaar bedragen. Met de reserve van 2420 miljard M3 aardgas is er dan nog net genoeg over 

om de eigen bevolking voor een aantal decennia te voorzien van aardgas. Door het stopzetten 
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van de gasexport en de vergrijzing van de bevolking krijgt de schatkist dus een gigantische 

klap te verwerken. Rond 2015 bereiken we dan ook – als alles volgens plan zou verlopen - het 

breekpunt van onze financiele zorgstabiliteit in Nederland. Welk ministerie ofwel welke 

burger denkt u dat het meest gekort zal worden in de komende jaren. Zij die het luidste roepen 

of de zwijgende meerderheid. 

 

21.4 PREVENTIEBELEID IN DE NEDERLANDSE VOLKSGEZONDHEID 

 

Het in mei 1997 verschenen rapport van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en 

Sport weet het volgende te melden: 

 

Gezondheidsbeleid heeft tot doel de gezonde levensverwachting van de bevolking te 

verlengen, vroegtijdige sterfte te vermijden en de kwaliteit van het leven van mensen met een 

ziekte of handicap te verhogen. Preventie richt zich op het tijdig onderkennen en voorkomen 

van ziekten. Daarnaast wordt met het beleid gestreefd naar verbetering van omstandigheden 

die ziekten kunnen veroorzaken, zoals levensstijl, milieuvervuiling, verkeersonveiligheid en 

slechte arbeidsomstandigheden. 

 

Laten we een ding duidelijk stellen: Preventie heeft alles ja echt alles met 

bewustzijnsverandering te maken. Zonder bewustzijnsverandering dus het oplossen van het 

onverwerkte verleden en EGO/OGE is en blijft preventie water naar de zee dragen.  

 

21.5 OP WEG NAAR EEN NIEUW EVENWICHT TUSSEN ARBEID EN ZORG 

 

Het in april 1999 verschenen rapport van het Ministerie van Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid weet het volgende te melden: 

 

Uitgangspunt van het kabinet voor beleid is het zogenaamde combinatiescenario: In dit 

scenario hebben mannen en vrouwen de zorgtaken evenwichtig verdeeld en hun werktijden 

daarop afgestemd. Hebben zij bijvoorbeeld kinderen, dan werken ze allebei in deeltijd (75%) 

en zorgen daarnaast alle twee een deel van de week voor de kinderen. Een gedeelte  van de 

zorg besteden ze uit. De bedoeling is dat dit scenario de keuzevrijheid van individuele 

mannen en vrouwen niet in de weg staat. Het begrip zorg wordt daarbij breed opgevat: naast 

de zorg voor kinderen of naasten, gaat het ook om tijd voor de eigen ontwikkeling, scholing 

of maatschappelijke activiteiten.  

 

Na dit gelezen te hebben gaat er een zucht van verlichting door de Nederlandse samenleving. 

Bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Volksgezondheid, Welzijn en 

Sport is nog een meerderheid aan echte Buren aanwezig. Nederland staat aan de vooravond 

van een gigantische bewustzijnsverandering. Wij steunen dan ook het werk van Preventie en 

Evenwicht tussen Arbeid en Zorg op basis van de bewustzijnsverandering, die op dit moment 

in Nederland en haar Ministeries plaatsvindt. Vooral de ministeries van Onderwijs, 

Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Kunst, Cultuur en Wetenschappen zullen de grote 

uitdragers zijn van dit nieuwe bewustzijn, dat al in meer dan 50% van het onderwijzend 

personeel in meer of mindere mate vertegenwoordigd is. Deze Ministeries samen met de hulp 

van de Ministeries van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Verkeer en 

Waterstaat, Binnenlandse Zaken, Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, Economische Zaken, 

Justitie, Defensie, Gemeente en Provincien zullen in de komende jaren het totale bewustzijn 



273             De Grote Bewustzijnsverandering Deel 2 Bijlage der 33 dimensies  

ten goede kunnen veranderen. De vraag ook dit keer blijft echter of we de daad bij het woord 

zullen voegen of weer zullen verzanden in het Poldermodel dat nou niet echt bekend staat 

voor haar daadkrachtig ingrijpen in turbulente tijden maar altijd de put dempt als het schaap al 

verdronken is.        

 

21.6 HET WORDT TIJD VOOR DRASTISCHE MAATREGELEN 

 

Wanneer dit niet het geval is zal iedereen in de komende jaren gewoon weer zelf 

verantwoordelijk voor zijn eigen zorg en gezondheid zijn. En hoewel dit helemaal niet slecht 

is, is het toch verstandiger om dit overgangsproces van een oligarchische naar een 

democratische referendum samenleving geleidelijk te laten verlopen. Het is dus de hoogste 

tijd voor een aantal eenheidsbewuste ingrepen en maatregelen om het ergste voor onze 

toekomstige samenleving te voorkomen. Op dit moment is het Ministerie Volksgezondheid, 

Welzijn en Sport druk bezig met een aantal projecten binnen de Gezondheidsbevordering 

zijnde ZON (project chronische ziekten en kwaliteit in zicht), proeftuinen en experimenten 

met regionale zorgbudgetten en hopelijk de wederopbouw van het Buurtschap bewustzijn. 

Vooral de Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid (WCPV) en later de commissie 

Lemstra spelen hierbij een belangrijke rol, omdat de gemeenten een aantal zorgtaken 

opgedragen krijgen inzake de collectieve preventie, waaronder ook de jeugdgezondheidszorg 

ofwel de toekomstige hoeksteen van de samenleving onder valt.  

 

Op basis van de WCPV  welke vanaf 1 januari 1989 in werking is getreden, draagt de 

gemeenteraad zorg voor de uitvoering van de collectieve preventie betreffende 

gezondheidsrisico’s voor jeugdigen vanaf vier jaar. Deze jeugdgezondheidszorg voor 

kinderen en jeugdigen van 4 tot 19 jaar wordt op dit moment uitgevoerd door momenteel 54 

(inter)gemeentelijke gezondheidsdiensten (GGD-en). Deze zorg wordt gefinancierd door het 

Gemeentefonds. Naast afstemming van de jeugdgezondheidszorg met lokale projecten zoals 

Buurthuizen (Zorgboerderijen) rond preventief jeugdbeleid, jeugdzorg, (senioren) 

onderwijsbeleid en de lokale functionele zorgnetwerken (thuiszorg, huisartsen, RIAGG’s en 

ziekenhuizen) via de gemeentelijke nota Gezondheidsbeleid. Het budget voor deze preventie 

en gezondheidsbescherming is echter een magere 1,6 miljard op een totale begroting van 74,8 

miljard. Gezondheidsbevordering staat echter gelijk aan innovatie en de toekomstige 

stabiliteit van onze samenleving. Het is ons dan ook volstrekt onduidelijk waarom de overheid 

op dit moment maar 2.1% uittrekt voor de toekomst van onze jeugd en senioren, dus gezond 

Nederland. We weten toch allemaal wat de cijfers van vandaag en gisteren zijn. 

 

21.7 DE STATISTIEKEN SPREKEN VOOR ZICH 

 

Nederland behoort tot de landen met de uiterlijk gezondste bevolking. Nederlanders worden 

gemiddeld ook bijzonder oud. In het rapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV)-

1997 van het RIVM, voor VWS een belangrijke bron van beleidsinformatie, staan echter vier 

belangrijke constateringen. 

 

- Nog steeds zijn hart- en vaatziekten en kanker veruit de belangrijkste oorzaken van  -  

      voortijdige – sterfte (bijna 70%). 

 

- Chronische lichamelijke en psychische aandoeningen (onder andere reuma, diabetes, 

      dementie) dragen voor ongeveer 80% bij aan ongezonde levensjaren, vooral op hogere 
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      leeftijd. Zo’n 15 tot 20 jaren van het leven worden in relatieve ongezondheid 

     doorgebracht. 

 

- De ongelijkheid in gezondheid tussen de verschillende bevolkingsgroepen neemt niet 

af, en zal in de toekomst naar verwachting zelfs toenemen, omdat de omvang van de 

groepen die “op achterstand staan” toeneemt. Mensen met een lagere opleiding leven 

gemiddeld 3,5 jaar korter, hebben op iedere leeftijd een kans om te overlijden, die het 

dubbele is van die van hoger opgeleiden, en brengen bijna 12 jaar minder door in 

goede gezondheid dan hoger opgeleiden.  Dat geldt vooral voor allochtonen, 

alleenstaanden en lage inkomensgroepen.  

 

- Leefstijl-risicofactoren ontwikkelen zich ongunstig, vooral bij jongeren en in relatie 

tot roken. Momenteel rookt maar liefst 28% van de 10-19 jarigen.  

 

Naast de bestaande gezondheidsproblemen en risico’s worden nieuwe gezondheidsproblemen 

en risico’s vooral gerelateerd aan de gezondheidszorg zelf (bijvoorbeeld ziekenhuisinfecties, 

bijwerkingen, resistentievorming, decubitus), het milieu (bijvoorbeeld gezondheidsschade als 

gevolg van het broeikaseffect), voeding (bijvoorbeeld overgevoeligheid, gevolgen van de 

gekke-koeienziekte BSE of van exotische plantenziekten) en arbeid (bijvoorbeeld (muisarm, 

stress en allergieen). 

 

Belangrijke toekomstige actiegebieden vormen ongelijkheid in gezondheid, 

gedragsgerelateerde preventie en intersectorale samenwerking. Deze terreinen moeten met het 

oog op langer gezond leven worden versterkt. Het antwoord is bewustzijnsverandering, dus 

het oplossen van ons collectieve onverwerkte verleden en EGO/OGE. Wanneer we hieraan 

zouden beginnen zullen binnen 1 jaar tijd de ziekenhuizen en zorginstellingen letterlijk 

leeglopen en binnen 10 jaar nagenoeg niet meer nodig zijn omdat zij die zichzelf hebben leren 

genezen en hierdoor niet meer in herhaling zullen vallen.  

 

Als we het uit 1994 daterende CBS rapport genaamd “1899-1994 vijfennegentig jaren 

statistiek in tijdreeksen” bekijken, dan blijkt het volgende per 100.000 van de gemiddelde 

bevolking. Voor een aantal ziektes werden de metingen voor het eerst pas in de twintiger en 

dertiger jaren verricht. 

 

1.    Bevolking   Sterfte 

 

       1900    5.104.000   1789,2 (maximum)  

       1952   10.328.000     735,4 (minimum) 

       1993  15.239.000     901,0 

                       

Vanaf 1952 geven de CBS cijfers een bijna constant stijgende lijn aan. De sterfte in 1993 ligt 

nu weer op het niveau van 1930 met 909,7. 

 

2.  Het aantal infectieziekten en parasitaire ziekten was in 1925 - 139,2 (maximum) 

                                                                                                    1978 -     4,1 (minimum) 

                                                                     1993 -     7,5 

 

Een spectaculair resultaat, waarvan we jammer genoeg vanaf 1978 moeten constateren, dat er 

weer een opgaande lijn aan het ontstaan is. De sterfte in 1995 ligt nu weer op het niveau van 

1963 met 7,4. In de komende jaren zal onderzocht moeten worden of er een oorzakelijk 
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verband bestaat tussen vaccinatie en het ontstaan van welvaartsziekten zoals kanker op latere 

leeftijd. Misschien is het ook verstandig om Colloidiaal Zilver en Goud weer eens uit de kast 

te halen, welke in staat is meer dan 650 bacterien, virussen, schimmels en parasieten op te 

lossen en depressie en overspannenheid (Goud) een halt toe te roepen.   

                              

3.  Kanker was in 1905 - 102,2 (minimum) 

                                   1988 - 240,0 (maximum) 

                                   1993 - 238,3  

 

Vanaf 1905 geven de CBS cijfers een bijna constante stijgende lijn aan. De sterfte in 1993 ligt 

nu weer op het niveau van 1991. We zijn dus nog niet zoveel opgeschoten met onze huidige 

medicamenten en therapieën. Misschien is het verstandig om Colliodaal Goud als eerste stap 

naar volledige gezondheid weer eens te gaan gebruiken als breedspectrum frequentieverhoger 

van alle fysieke lichaamscellen.  

 

4.  Hart- en vaatziekten was in 1936 - 233,9 (minimum) 

                                                        1972 - 392,1 (maximum) 

                                                        1993 - 355,1  

 

Vanaf 1936 geven de CBS cijfers een bijna constante stijgende lijn aan. De sterfte in 1993 ligt 

nu weer op het niveau van 1966. We maken hier dus zeer geleidelijk vorderingen, maar nog 

lang niet zo spectaculair als bij de infectie- en parasitaire ziekten. Ook hier kan het als eerste 

stap verstandig zijn om Colliodaal Goud weer eens te gaan gebruiken als breedspectrum 

frequentieverhoger van alle fysieke lichaamscellen. 

 

21.8 WAAR LIGT MOGELIJK HET PROBLEEM VAN ONZE 

GEZONDHEIDSZORG? 

 

Wanneer we hiermee de STG, CBS, GGD en GAK cijfers uit 1990 vergelijken inzake 

procentuele kosten, ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid en sterfte naar diagnosegroep, dan 

mag duidelijk zijn waarom wij ons vooral bezighouden met de jeugd en senioren. Jongeren en 

senioren die immers gelukkig, stabiel en met zorg samen opgroeien en leven, zullen immers 

wanneer zij samen(zijn)werken met minimale stress geconfronteerd worden. Iets wat nog 

geen honderd jaar geleden heel gewoon was in Buurtschap gericht Nederland. 

  

                                                                                     

 Schatting Ziekte Arbeidson- Sterfte 

 kosten verzuim geschiktheid  

 

Psychische stoornissen 26,6 14,7 27,7  0,9 

Hart- en vaatziekten 11,7  1,6   8,9 40,1 

Spijsvertering 10,2  6,4   2,1   3,6 

Bewegingsstelsel 9,3 24,8 28,9   0,6 

Nieuwvormingen 6,1  0,5   2,1 27,8 

 

Symptomen 5,7   7,8 10,2 4,2 

Uitwendige oorzaken 5,7 10,5   4,6 4,1 

Zenuwstelsel 5,1   2,3   5,7 2,1 

Zwangerschap 4,6   4,3   0,1 0,0 
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Ademhalingsziekten 4,1 20,9   3,2 8,3 

Urinewegen/geslachtsorganen 3,6 2,0 0,8 2,0 

Endocriene ziekten 2,3 0,3 1,6 3,8 

Infectieziekten 1,4 1,9 0,8 0,6 

Dermatologie 1,2 1,5 0,8 0,5 

Perinatale ziekten 1,2 - - 0,5 

 

Congenitale afwijkingen 0,6 0,1 1,9 0,6 

Bloedziekten 0,5 0,2 0,1 0,5 

                                                                                  

21.8.1 TOP-5 VOORGESCHREVEN GENEESMIDDELEN, 1998 (AANTAL 

RECEPTEN) 

 

Alle Nederlanders                                               Senioren  

 

1. Paracetamol (pijnstiller)              3.149.800    1. Temazepam (slaapmiddel)           1.266.800 

2. Oxazepam (kalmeringsmiddel)   2.570.500    2. Paracetamol (pijnstiller)               1.199.300 

3. Diclofenac (ontstekingsremmer) 2.199.700    3. Furosemide (plasmiddel)             1.069.000 

4. Temazepam (slaapmiddel)           2.140.700    4. Oxazepam (kalmeringsmiddel)   1.068.800 

5. Ibuprofen (pijnstiller)                  1.811,200    5. Acetylsalicylzuur (bloedverdun.) 1.052.600 

 

De psychische stoornissen (De constante verwarring tussen de 27 geestelijke stress 

veroorzakers en 27 geestelijke stress oplossers ofwel het eindeloos durende gevecht tussen 

EGO en OGE in uzelf) en pijnstillers welke niet meer dan chronische stress onderdrukkers 

zijn, zijn immers de grootste groep qua kosten, ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid en 

minimaal levensgeluk. Hier valt dus het grootste voordeel te behalen wanneer de hypothese 

waar blijkt te zijn, dat langdurige stress gedurende de jeugd en ouderdom door gebrek aan 

liefde en aandacht plus onderdrukking van het onverwerkte verleden en EGO/OGE, de 

veroorzakers zijn van alle chronische ziekten. Wanneer we ons collecief bewust zouden 

worden dat dit het geval is zou dit een dramatische verbetering van zowel zorg als welzijn 

betekenen in onze samenleving en voor de individu in het bijzonder. Natuurlijk kunnen we 

ook gewoon doorgaan alsof onze neus bloed. De vraag is alleen hoelang we dit nog vol 

kunnen houden met de huidige Ministerie, CBS, GAK, STG, GGD, RIVM, Pleegzorg en 

NVP cijfers. Ons gedrag bepaald immers de toekomst van onze jeugd die uiteindelijke onze 

eigen (senioren) toekomst is.  

 

21.9 WAAR STAAN ONZE KINDEREN VANDAAG 

 

Op basis van een GGD onderzoek uit 1996 (12-18 jaar) waarvan 831 jongens en 846 meisjes, 

rapporteren wij de volgende cijfers: 

 

                                                  Totaal      Jongens      Meisjes 

 

- Is ontevreden over uiterlijk        18%          5%             29% 

- Heeft dagelijks problemen         25%       14%              34% 

- Heeft onvoldoende vrienden        7%         3%              11% 

- Heeft toekomstzorgen                38%       29%              45% 
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- Kan nergens met problemen 

   terecht                                         5%          3%               7% 

- Heel vaak gedacht aan  

  zelfmoord                                     4%                               7% 

- Poging tot zelfmoord gedaan       6%                             11%  

 

De vraag is of deze cijfers normaal zijn. Normaal volgens bovenstaande statistieken is, 

wanneer we niet teveel afwijken van de landelijke c.q. wereldwijde gemiddelde statistieken. 

Dit is echter geen normaal nieuw bewustzijns uitgangspunt. Bovenstaande cijfers geven 

overduidelijk aan dat vele jongeren nu al niet meer gelukkig zijn. De vraag die dan ook 

gesteld dient te worden, wat wij als ouderen (voorbeeldfunctie) moeten doen om het tij te 

keren, voordat het Amerikaanse cijfers worden. In Amerika wordt immers niet meer gepraat 

over gedachten of poging over zelfmoord maar het feit dat een op de drie jeugdige doden door 

moord en zelfmoord vandaag omkomen.     

 

21.10 EEN OPROEP AAN ONZE MINISTER EN STAATSSECRETARIS 

 

Het  is daarom de hoogste tijd voor een oproep aan onze Minister (E. Borst-Eilers) en 

Staatssecretaris (M.Vliegenthart) van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Wordt het geen tijd 

dat u de Gezondheidsbevordering qua geld en tijd, maar vooral aan nieuw bewustzijn wat 

meer aandacht schenkt voordat het te laat is. Nee laten we nog verder gaan.  

 

GEBRUIK VANDAAG 10% EN MORGEN IN 2034 80% VAN DE MILJOENENNOTA 

OM BEWUSTZIJNSVERANDERING IN NEDERLAND TE REALISEREN. DE REST 

ZAL ONS IMMERS NA DEZE VERANDERING VANZELF GEGEVEN WORDEN 

 

P.S.1: Een belangrijk speerpunt van het beleid blijft het stimuleren van zorgaanbieders om 

zinnige en zuinige zorg te bieden. De signalering van onderwerpen waar doelmatigheidswinst 

is te behalen. De tijd van elkaar napraten en vasthouden aan achterhaalde medicamenten, 

therapieën en werkwijzen is dan ook voorbij. We zien immers dat iedere extra gulden die we 

vandaag in onze gezondheidszorg stoppen, steeds minder gezondheidswinst oplevert 

(afnemende meeropbrengsten). Meer geld betekent dus niet meer gezondheid. Het is zelfs 

zover gekomen, dat we moeten opletten dat deze trend niet omslaat naar minder gezondheid. 

De risico’s zijn dus te groot, de kosten van de gezondheidszorg reizen de pan uit en er staan 

miljoenen mensenlevens op het spel. Het wordt tijd voor de grote bewustzijnsverandering. 

 

P.S.2: In het bovenstaande hebben we de cijfers inzake Kinder- en Jeugdpsychiatrie, Jeugdig 

licht verstandelijk gehandicapten en Gezinsvervangende tehuizen voor kinderen en 

modernisering van de ouderenzorg maar achterwege gelaten. Deze cijfers zijn zo dramatisch 

en mensonterend dat het onbegrijpelijk is dat we hier niet beginnen met 

bewustzijnsverandering. 

 

P.S. 3: De keus waar we in de toekomst voor staan is Reguliere Zorg of ReguliereZorg + 

genaamd Buurtzorg met een nieuw bewustzijn. Gaat Nederland op een been of op twee benen 

lopen in de komende zorgjaren.   
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 21.11 BIJLAGE: DE NIEUWE BEWUSTZIJNS MILJOENENNOTA VAN 2034 

 

Na de aandachtige bestudering van de miljoenennota’s van de afgelopen jaren kregen wij een 

ingeving. Stel dat Nederland volgend jaar zou denken, doen en zijn als de zwijgende 

meerderheid van de bevolking (referendum) met een nieuw bewustzijn. Hoe zou de 

miljoenennota (Interheid) met een belastingdruk van 10-20% er dan stapsgewijs rond 2034 op 

basis van het nieuwe bewustzijn uit kunnen zien: 

 

 

1. Eenheids bewustzijnsverandering                   11  miljard    

2. Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen                      10  miljard 

    (onderwijs van een nieuw eenheids bewustzijn) 

3. Innerlijke gezondheid, Welzijn en Sport                      9  miljard  

    Milieubeheer (herstellen van innerlijk evenwicht) 

4. Sociale Zaken en Werkgelegenheid                             8 miljard 

     (herstellen van verhouding werk en innerlijke 

      zelfontplooiing) 

5. Europese Innerlijke Unie (EIU)                                   7 miljard 

6. Buurtschapfondsen                                                       6 miljard 

7. Ontwikkeling Vernieuwbare Vrije Energie bronnen   5 miljard                                                                     

8. Landbouw, Natuurbeheer en Visserij 

     (herstellen landbouwgronden, water en lucht)            4 miljard 

9. Binnenlandse Zaken en Hoger Bewuste relaties 

     (uitbreiding nieuw bewust peace-keeper apparaat)     3 miljard  

10. Interdimensionaal Verkeer en Communicatie 

      Onderhoud                                                                  2 miljard                                 

11. Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en                

      Milieubeheer (herstellen van milieu schade)              1 miljard 

12. Interdimensionale Exploratie                                      0,50 miljard 

13. Innerlijke Financieen en Economische 

      Fusie Zaken                                                                 0,25 miljard 

14. Rente staatsschuld                                                       0 

15. Defensie                                                                       0 

16. Justitie                                                                         0 

 

                                                                TOTAAL:    66,75 miljard 

 

Dit is natuurlijk wel even schrikken voor hen die een modern 1999 bewustzijn hebben. Alle 

macht, geld en ego verdwijnen immers stapje voor stapje tussen 1999 en 2034, waarvoor de 

waarheid van 3500 jaar Bewust Buurtschap in de plaats komt.  Natuurlijk is bovenstaande 

Miljoenennota maar Science Ficton. Misschien is het toch aardig om even uit te zoeken 

wanneer de Miljoenennota uit niet meer dan 66,75 miljard bestond. Ja herkent u het jaar.                

 

Alle overige zaken (basisverzorging) worden in 2034 weer interdimensionaal verstrekt door 

onze interdimensionale buren zonder kosten. Want voor hen die bovenstaande Miljoenennota 

innerlijk hebben gelezen is duidelijk dat wij hierboven niet praten over geld maar DE 

AANDACHT die we bovenstaande punten in het komende Millennium zullen geven. Want je 

bent waar je je op afstemt. 
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21.11.1 3
e
 DINSDAG IN SEPTEMBER TOESPRAAK 

 

Beste buren: 

 

Nederland, dat zijn honderden dorpen en steden met de daarin wonenede mensen en niet een 

paar honderd politici en jursisten in Den Haag. 

 

Totdat de politici weer op de velden werken met de duizenden die daar elke dag zwoegen 

kunnen zij Nederland niet vertegenwoordigen.  

 

Noch kunnen zij als zij zelf niet eerst van bewustzijn veranderen het aan anderen onderwijzen 

en opleggen. 

 

De professionele politicus is een illusie. In de toekomst zullen het de politici uit het veld der 

bewuste levenservaring zijn, die eerst zichzelf en dan het volk uit hen als zichzelf naar een 

nieuwe toekomst leiden.      

 

Want de wereld dat zijn wij. 

   

21.12 HET BEWUSTE BUURTHUIS DOE-HET-ZELF-HANDBOEK (NIEUW 

BEWUSTZIJN, ORGANISATIE EN PLANNING INZAKE DE OPRICHTING EN 

IMPLEMENTATIE VAN EEN LOKAAL BEWUST BUURTHUIS) 

 

Wanneer één van de vele mensen in Nederland de wens heeft om een Bewust Buurthuis ofwel 

Zorgboerderij (individueel of als cluster) op te richten in Nederland, dan is het mogelijk om 

hiervoor een aantal wegen te bewandelen c.q. te kiezen. Tot 2000 bestond alleen de weg van 

de reguliere zorg, welke jarenlang de zware taak van naastenzorg op haar schouders had 

genomen. Aan de vooravond van het nieuwe Millennium is er ook de (aloude) weg van de  

Burenzorg bijgekomen. Reguliere en Burenzorg samen zullen de nieuwe formule voor de 

eerste 34 jaar van het komende Millennium inluiden, inzake het verzorgen van onze naasten 

c.q. medemensen in Nederland. Naast Reguliere zorg houdt de Burenzorg zich niet alleen met 

kinderen bezig, maar natuurlijk ook met volwassenen en senioren zover dit mogelijk is. 

Iedereen is welkom zover we hier de mogelijkheid voor krijgen. Het wordt immers weer hoog 

tijd om op twee benen te gaan staan in de zorgsector. Het ene been is uw eigen been en het 

tweede been is dat van uw naaste waardoor uw weer samen EEN bent. 

 

21.12.1 DE TOEGEVOEGDE WAARDE VAN BURENZORG 

 

Wat is nu eigenlijk de toegevoegde waarde van Burenzorg. Burenzorg gaat ervan uit, dat het 

model dat nog geen 100 jaar gelden heel normaal en gewoon was, weer in ere hersteld moet 

worden om de zorgsector, die gebukt gaat onder begrotingstekorten en wachtlijsten, van een 

totale financiële- en kwaliteits ondergang te redden. Burenzorg neemt dus een gedeelte van de  

financiële, organisatorische maar ook bewustzijnslast van de totale Zorgsector over op 

individueel gezins niveau, wanneer dit gewenst is door een gezin. Met financiëel bedoelen 

wij, dat een Stichting Burenzorg voor deze aanpassingen c.q. verbouwingen lokaal de fondsen 

(binnen de eigen gemeente en provincie) zal werven, om een en ander te realiseren voor 

meerdere jaren welke de continuiteit waarborgt. Deze continuiteit wordt vooral gewaarborgd 

door de jaarlijkse bijdragen van de lokale gemeente, kerken, banken, ondernemersvereniging 
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en vermogende particulieren. Hiernaast zijn er dan ook nog de donaties en giften van burgers, 

qua goederen en diensten, die zich geroepen voelen om dit initiatief te ondersteunen. Met 

organisatorisch bedoelen we, dat de landelijke en lokale Burenzorg organisaties de materiële 

planning van aanpassingen c.q. verbouwingen om een Buurthuis of Zorgboerderij geschikt te 

maken voor de opvang van kinderen, volwassenen en ouderen op haar schouders neemt. Met 

bewustzijnslast bedoelen wij, de inbreng van wijsheid, rust en geduld uit vooral de bron van 

de senioren, die laat zien dat een nieuw bewustzijn binnen een gezin beter werkt dan een 

modern bewustzijn. Een goed voorbeeld doet immers altijd goed volgen.  

 

Onder alle omstandigheden blijft het opvanggezin echter baas in eigen huis c.q. gezin. De 

lokale Burenzorg ofwel Buurtschap Stichting draagt alleen materie- en bewustzijnszaken aan  

waaruit het gezin kan kiezen. Deze zaken worden aangeleverd door de eigen gemeente. Een 

Buurthuis of Zorgboerderij wordt immers voor en door de eigen gemeente tot stand gebracht 

en onderhouden.  Wanneer het opvanggezin assistentie nodig heeft, qua organisatie en 

planning van bijvoorbeeld een verbouwing of activiteiten, dan kan de hulp van De Stichting 

Burenzorg ingeroepen worden. Het opvanggezin blijft echter zelf verantwoordelijk om te 

kiezen inzake tijdsduur (snelheid) en de stappen die zij wil bewandelen. Samenwerking tussen 

De Stichting Burenzorg en Opvanggezin is dus gebaseerd op vrijheid, openheid, eerlijkheid, 

overleg, flexibiliteit en twee-weg communicatie. Alles mag niets moet. Door deze werkwijze 

wordt de rust binnen het gezin gegarandeerd. Het gaat immers om verzorgen, waarbij materie- 

en het nieuwe bewustzijn alleen maar ondersteunende zaken zijn. Het mag echter duidelijk 

zijn, dat wanneer zowel de bestuursleden en Raad van Innerlijk Advies van De Stichting 

Burenzorg, Opvanggezin, Gemeentebestuur, Kerken, Banken, Ondernemers, Dokters, 

Particulieren al over het nieuwe bewustzijn beschikken, dit het proces van vrijheid, 

vertrouwen, openheid, eerlijkheid, overleg, flexibiliteit en twee-weg communicatie zal 

vereenvoudigen. 

 

Een Goede Buur met een nieuw bewustzijn zal immers nooit iets doen dat een andere Buur 

zal schaden, omdat niet het individuele, maar alleen het gemeenschappelijk belang telt.  

Wanneer materie hulp dus in het licht gezien wordt vanuit het nieuwe bewustzijn, dan 

behoren zaken als dankbaarheid, verplichtingen, controle, rechtvaardigen, domineren en een 

gegeven paard niet in de bek kijken tot de verleden tijd. Alleen zij, die nog over een modern 

1999 bewustzijn beschikken, zullen immers eisen stellen aan Burenzorg. Deze laatste mensen 

kunnen wij niet gebruiken binnen de Burenzorg organisatie, omdat zij het moderne eigen 

belang verheffen boven het gemeenschappelijke nieuwe belang. Het gevolg is ongeloof, 

wantrouwen en gebrek aan overgave (delen) van verantwoordelijkheden. Voor deze mensen is 

het van belang, dat zij eerst het leerproces van het nieuwe bewustzijn inslaan, voordat zij 

andere mensen en uiteindelijk zichzelf door deze anderen gaan helpen.    

 

Vandaag al financieren nieuw bewuste provincies, gemeenten, banken, kerken, doktoren, 

ondernemers, particulieren etc. Burenzorg initiatieven (De Stille Nieuwe Bewustzijns Golf) in 

heel Nederland, zonder dat de meeste mensen hiervan weten. Hiermee ontlasten deze 

Bewustzijnsverzorgers niet alleen de Zorgsector, maar ook Opvanggezinnen van hun zware 

materiële- en bewustzijns last die al tientallen jaren op hun schouders rust. Deze last beperkt 

hun in het dagelijks zorgen. Want zij die belast zijn met materiële (uiterlijke) zorgen, hebben 

immers minder tijd om de innerlijke mens te verzorgen. Het is heel simpel het verschil tussen 

kwantitatieve en kwalitatieve zorg in Nederland. Een verzorger die immers geen tijd (geld) 

heeft om kwalitatief te verzorgen, zal zich immers genoodzaakt zien om haar zorg alleen te 

beperken tot kwantitatieve zorg, hoeveel pijn dit ook van binnen doet bij de meeste 

verzorgers. Wanneer wij deze verzorgers weer de materiële ruimte (tijd en geld) en een nieuw 
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bewustzijn geven om weer echt te doen waarvoor zij zich geroepen voelen, dan zal er een 

kentering in het zorgbewustzijn van Nederland plaatsvinden. 

 

Laten we vandaag eerlijk tegen onszelf zijn. Iedereen van Minister tot verzorger weet in zijn 

of haar hart dat het zo niet verder kan. De werkdruk is te groot, er is niet voldoende geld en  

personeel om alle taken uit te voeren is niet meer te krijgen. Naastenhulp wordt immers niet 

zo goed (uiterlijk) betaald als andere beroepen in onze samenleving.  Het gevolg is dat de 

huidige zorgsector, en dan praten we niet alleen over Pleegzorg maar ook over Ouderenzorg, 

Ziekenzorg, Kraamzorg, Zwakzinnigenzorg, Jeugdzorg, Thuiszorg etc. in haar voegen kraakt. 

We kunnen natuurlijk in de komende jaren net doen alsof er niets aan de hand is. Feit is wel 

dat in het jaar 2001 het Wereldcongres Pleegzorg en Vrijwilligers in Nederland gehouden 

wordt. Nederland zal dus in 2001 een voorbeeld moeten stellen, zoals wij al zo vaak hebben 

gedaan op sociaal en maatschappelijk gebied in de wereld. De Nederlanders uit alle lagen van 

de bevolking roepen opnieuw om een nieuw model dat reguliere- en burenzorg combineert tot 

EEN geheel. Het geheel ofwel de eenheid van zorg bepaald niet alleen de toekomst van zorg 

binnen ons eigen land, maar ook het model binnen geheel Europa ofwel de Europse Innerlijke 

Unie (EIU). Laten we de goede zaken uit het verleden en heden met elkaar combineren tot een 

nieuw geheel, dat later in de geschiedenis boeken zal staan als de grootste verandering van 

ons collectieve bewustzijn op het gebied van naastenzorg. Het wordt tijd om samen ten goede 

te veranderen.  

 

21.12.2 CHECKLIST EN STAPPENPLAN 

 

Iedereen die bewust geworden is van het feit dat alles wat je (ten goede) voor een ander doet, 

vroeg of laat bij jezelf terug zal komen, beseft ook dat door EEN c.q. samen zijn het gevoel 

van rechtvaardigheid zal veranderen. Schreeuwen we tegenwoordig moord en brand wanneer 

onszelf iets overkomt en dat we ons recht willen halen, in de toekomst zal door het besef van 

eenheid en rechtvaardigheid de reactie in actie omgezet worden. Wanneer iedereen elkaar 

(dus zichzelf) rechtvaardig zou behandelen, is het immers niet meer nodig om je recht te 

halen. We gaan nog verder. Van nature rechtvaardige mensen (zij die dus naar hun hart en 

geweten handelen) hebben nagenoeg geen wetten en regels nodig, omdat geen haar op hun 

hoofd eraan zou denken om iets onrechtsvaardigs te zeggen, denken en doen, dat andere leden 

van hun Buurt/Familie zowel innerlijk als lichamelijk zou kunnen benadelen. Dikke wets- en 

handboeken en voorschriften kunnen dus wanneer rechtvaardigheid in de mens is gekomen, 

vervangen worden door een aantal informatieve richtlijnen die de planning en organisatie van 

vele dingen, dus ook een Buurtschap en Buurthuis c.q. Zorgboerderij eenvoudiger maakt. Het 

Buurthuishandboek is daarom kort en bondig! 

 

- Zoek twee oud ondernemers die op basis van een nieuw bewustzijnsgevoel een lokale 

Stichting Buurtschap of Burenzorg willen oprichten. Oud ondernemers hebben immers 

wijsheid, tijd, rust, geduld en geld om een en ander qua Burenzorg te realiseren. 

 

- Zoek een of meer opvanggezinnen die uit overtuiging al jaren kinderen, volwassenen 

en ouderen verzorgen in uw gemeente. Deze mensen die hun sporen al jarenlang 

verdiend hebben in goed en slechte tijden zijn het waard om geholpen te worden qua 

organisatie, financien en nieuw bewustzijn. 
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- Wanneer 1 en 2 gevonden zijn, hetgeen vrij simpel is omdat in iedere gemeente beide 

partijen aanwezig zijn, is het startsein voor de oprichting van een lokale Stichting 

Buurtschap en Buurthuis en/of Zorgboerderijen gegeven. 

 

- Wanneer alle partijen inclusief het dagelijks bestuur van De Centrale Stichting 

Buurtschap van het nieuwe bewustzijn, de goede wil, ware bedoelingen en continuiteit 

van de initiatiefnemers overtuigd zijn wordt een aktieplan opgesteld. Dit aktieplan 

heeft drie componenten. 

 

- Allereerst is er de inventarisatie bij de Gemeente, Banken, Kerken, Ondernemers, 

Verenigingen en Burgers of er een maatschappelijk draagvlak c.q. continuitiet is voor 

een Buurthuis en/of Zorgboederij. 

 

- Tijdens de inventarisatiegesprekken worden zowel bovenstaande zaken ofwel Het 

Burenzorg Boek overhandigd en besproken. Uit ervaring blijkt dat iedereen zonder 

uitzondering voor een vrijwillige bijdrage zal zorgen om dit lokale initiatief te 

ondersteunen. 

 

- De Gemeente, Kerken, Banken, Ondernemersvereniging en Vermogende Paticulieren 

zullen in dit geval zorgen voor de continuiteit van het Buurthuis en/of Zorgboederij 

welke minimaal op drie jaar begroot wordt. De overige 50+ (lokale) participanten 

zullen allerlei zaken toezeggen van lokale statuten, ontwerp, medische hulp, stenen, 

meubilair, hout, loodgieter, aktiviteiten, TV’s, arbeid, etc. etc. waadoor de Buurtzak 

gevuld is en blijft. 

 

- Wanneer de gesprekken hebben plaatsgevonden wordt bekeken wat er nodig is om de 

Buurthuizen en Zorgboerderijen te renoveren c.q. te verbouwen voor de opvang.  

 

- Hiervoor wordt een formeel renovatie c.q. verbouwplan opgesteld in meerdere fasen 

welke zowel aktieplan, checklist, bouwtekening, vergunningen, bestemmingen, 

financiën, materialen, diensten, planning, brandpreventie, verzekeringen, lokale stille 

promotie etc. zullen bevatten. 

 

- Na het overhandigen van aktieplan en checklist etc. aan het opvanggezin heeft zij twee 

weken de tijd om het plan rustig door te lezen en gefaseerd goed te keuren. 

 

21.13 DE BEWUSTZIJNSVERZORGERS 

 

Tijdens ons leven op aarde lopen we de hele dag tegen allerlei grenzen aan. Grenzen die 

vooral met een schijnbaar gebrek aan geld, tijd, energie en informatie te maken hebben. 

 

Wat wij niet beseffen is dat we deze grenzen zelf gecreeerd hebben en in stand houden. We 

hebben immers wel geld en tijd voor zaken die ons ongelukkig maken. 

 

Maar waarom geven we meer geld uit aan zaken die ons ongelukkig maken dan aan de dingen 

die ons gelukkig kunnen maken. Het antwoord is, omdat iedereen het doet. Wie die iedereen 

is weet trouwens niemand. Het feit is wel dat deze iedereen met iedere mode trend veranderd 

en je dus nooit op een evenwichtspunt uitkomt om eens rustig naar jezelf te kijken.  
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En in al deze continue verwarring vluchten wij steeds verder van onszelf weg totdat wij 

verstrikt raken in een spinnenweb van opperste begrenzing en verwarring. Om deze toestand 

van permanente verwarring te verlichten vluchten wij in allerlei tijdelijke geluks- en genots 

brengers die nog meer geld en tijd kosten. Door steeds van jezelf te vluchten heb je na verloop 

van tijd geen geld en tijd meer over om jezelf terug te vinden en daarmee te doen wat je echt 

leuk vindt. 

 

Het wordt weer tijd om een nieuwe koers in ons leven uit te zetten. Een koers die ons 

terugbrengt bij onszelf. Wanneer we dit niet doen dan zal onze generatie later bekend staan 

als de begrensde of de Ik Kan Niet generatie. Een generatie die wel veel WIL maar nooit iets 

DOET om echt gelukkig te zijn. 

 

Wanneer we op de huidige manier doorgaan verstarren alle ontwikkelingen en vervalt onze 

samenleving door gebrek aan vrijheid, positiviteit en vernieuwing in een lange reeks van 

herhalingen. Dit herhalingsgedrag heeft verveling tot gevolg met als uiteindelijk resultaat de 

verloedering van de collectieve intelligentie en de daaraan gekoppelde waarden en normen. In 

dit laatste stadium waar wij vandaag in verkeren heeft de mens geen echt levensdoel- en geluk 

meer.  

 

Om aan deze vicieuze cirkel een einde te maken is het verstandig om de wereld eens te gaan 

bekijken met een Rembrand, Tesla, Vondel, Jung, Einstein etc. bril. Deze 

bewustzijnsverzorgers zagen geen grenzen en beperkingen maar alleen uitdagingen om het 

nog onbewuste deel in henzelf te overwinnen c.q. verlichten en vervolgens weer in evenwicht 

te brengen met het geheel. 

 

Dit deden ze niet door bij ieder probleem in de materie te vluchten maar door van bewustzijn 

te veranderen. Alleen op deze manier kun je de oplossing van het probleem in je eenheidszelf 

aanschouwen. Einstein, Tesla, Rembrand, Vondel en Jung waren experts in bewustzijns 

verandering en niet in natuurkunde, schilderen, dichten en filosofie. Deze laatste zaken waren 

alleen maar een logisch gevolg van het eerste ofwel innerlijke verandering. 

 

Onze huidige generatie heeft het bovenstaande principe echter volledig omgedraaid. Wij 

proberen dingen alleen nog uiterlijk te veranderen. En als dit niet lukt gaan we het probleem 

beperken en/of forceren. Het resultaat is dat wij theorieen en hypothesen ontwikkelen die 

alleen maar stand houden in door jezelf gebouwde gevangenissen. Zodra we de deur echter 

openzetten stort het hele fundament van onze tijdelijke illusie in elkaar en kunnen we voor de 

zoveelste keer helemaal opnieuw beginnen. 

 

Wordt het geen tijd dat u in alle vrijheid iets tijdloos gaat doen. Iets wat altijd blijft bestaan 

omdat het de waarheid in uzelf is. Levenskunst is dus de zoektocht naar je ware zelf.   

 

21.14 BEWUSTZIJNSVERZORGERS ORGANISCH-ATIE: DE NIEUWE EENHEID 

 

Doelstelling: De mens in de 21
ste

 eeuw onbegrensd de mogelijkheid geven om zichzelf 

volledig onder-, hoger- en eenheidsbewust te realiseren.  

 

21.14.1 BEWUSTZIJNSVERZORGERS 
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Bewustzijnsverzorgers zijn interdimensionaal en eenheids gerichte mensen welke niet meer 

het object, verhaal  of ervaring centraal stellen in hun levenswerk maar het progressief 

evoluerende element in zichzelf. 

 

21.14.2 PROGRESSIEF EVOLUEREND ELEMENT 

 

De essentie van bewustzijnsverzorgers is het scheppen van duidelijkheid tussen begrensde 

(negatieve) en onbegrensde (positieve) objecten, verhalen en ervaringen. Door het steeds weer 

bewust kiezen van onbegrensde componenten is de bewustzijnsverzorger steeds meer in staat 

zichzelf in volledige vrijheid te ervaren. Hiernaast heeft de bewustzijnsverzorger een 

voorbeeld functie welke de maatschappij steeds aan zichzelf blijft toetsen of een creatie 

bijdraagt aan de positieve of negatieve evolutie van de mensheid als geheel.    

 

21.14.3 COLLECTIEVE EVOLUTIE 

 

Door de door de bewustzijnsverzorger nu zelf ervaren progressieve evolutie uit te dragen c.q. 

te exposeren in zijn of haar omgeving zal deze een bewustzijns veranderings effect hebben op 

het geluk en gezondheid minnende publiek. Het gevolg is dat de nieuwe vrijheids ervaringen 

na verloop van tijd gemeengoed zullen worden in alle lagen van de bevolking. Bewustzijn is 

en blijft immers de spiegel van onze maatschappij. Wanneer wij de reflectie van de spiegel 

veranderen zal ook de kijker tot progressieve verandering geinspireerd worden.  

 

21.14.4 7 FACETTEN VAN BEWUSTZIJNSVERZORGING 

 

Anders dan bij een samenleving van de eerste drie generaties (dimensies) houdt 

bewustzijnsverzorging zich bezig met alle facetten van de maatschappij welke kort 

samengevat in 7 componenten  te verbeelden zijn: 

 

1. Kunst 

2. Gezondheid 

3. Onderwijs 

4. Filosofie 

5. Technologie 

6. Buurtschap 

7. Bewustzijn 

 

21.14.5 INNERLIJKE GEVOELSWAARDE BEWUSTZIJNSVERZORGING 

 

Zodra een nieuwe innerlijke stroming het daglicht ziet zal zij zich door de jaren heen 

ontwikkelen tot een permanent hoofdstuk uit de geschiedenis van de mensheid. In het begin 

zal het nodig zijn om aan deze nieuwe stroming richting te geven door woorden en 

voorbeelden. Aangezien pas in 2002 de eerste voorbeelden geexposeerd zullen worden is het 

nu zaak om het gevoel van de nieuwe stroming te omschrijven. Allereerst is er het element der 

onbegrensdheid. Dit element maakt na een fundamentele start een eind aan alle inkaderingen 

van alle voorgaande stromingen. Heel belangrijk in de onbegrensdheid is de eenheids richting 

van deze onbegrensdheid. Iets wat immers gepolariseerd gericht is zal vroeg of laat afsterven 
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hetgeen wederom een onbewegelijke grens tot gevolg heeft. Onbegrensdheid kan dus alleen 

bestaan in een eenheids gerichte dus levende omgeving. Zodra onbegrensdheid dus 

onderbewustzijn en hogerbewustzijn in elkaar opgaan dus EEN worden ontstaat automatisch 

vernieuwing. Vernieuwing kan immers  alleen maar plaatsvinden wanneer het oude 

bewustzijn van + en - zichzelf volledig heeft opgelost in zichzelf. Zodra er immers weer 

grenzen aan de ontwikkelingen gesteld worden zal het al snel met de eenheid en de daaruit 

resulterende vernieuwing gedaan zijn. Het gevolg is dat we niet vernieuwen maar wederom in 

herhaling vallen. Uit het voorgaande volgt dan ook de inherente wens om het geheel in de 

vorm van een continue proces te ervaren. Wanneer dit goed in ogenschouw wordt genomen 

zal bewustzijnsverzorging zich in de tijd steeds opnieuw grenzeloos eenheids gericht 

vernieuwen ofwel progressief evolueren. 

 

21.14.6 ORGANISCHE ORGANISATIE 

 

Om bovenstaande succesvol in beweging te brengen en te houden is het nodig om een nieuwe 

organisatievorm te ontwikkelen of te herontdekken. Het hierarchische (pyramide-overheid) 

model wordt dan ook vervangen door een organisch (progressief spiraliserend-interheid) 

organisatie model. In dit nieuwe model behoudt iedere bewustzijnsverzorger de volledige 

verantwoordelijkheid voor zowel idee, uitvoering en onderhoud. Dit in tegenstelling tot het 

hierarchische model waar idee, uitvoering en onderhoud (schepper, speler en toeschouwer) 

verdeeld waren over diverse personen. Het enige gemeenschappelijk zal het gebruik van 

uiterlijke faciliteiten zijn zoals algemeen advies, realisatie door samenwerking, locaties, 

subsidie aanvragen c.q. financiering, publicitaire coordinatie, brochures, presentaties, 

mailings, internetsite etc. De inhoudelijke zaken zijn en blijven binnen het gehele traject dus 

de volledige verantwoordelijkheid van de bewustzijnsverzorger zelf. Alleen deze werkwijze 

garandeert de volledige vrijheid van de naar de eenheid zoekende bewustzijnsverzorger in al 

zijn of haar activiteiten binnen zijn scheppings proces. De Bewustzijnsverzorgers organische 

organisatie brengt dus in contact en verzorgt.  

 

21.14.7 DIRECT CONTACT 

 

In het organische organisatie model hebben bewustzijnsverzorgers met als voorbeeld de 

organische organisatie van de Interheid direct contact met alle bewustzijnsverzorgers middels 

Internet en UniNet. Subsidies bijvoorbeeld worden direct (referdum stem) aan de 

bewustzijnsverzorger zonder tussenpersonen door de subsidieverstrekker gegeven. De 

subsidieverstrekker adopteert dus direct een of meer van de door de facilitaire organische 

organisatie geinventariseerde projecten.      

 

21.14.8 NOMADISCH CREATIEF 

 

Gedurende het creatie proces zal door de Bewustzijnsverzorgings Organisch-Atie tevens de 

nadruk gelegd worden op nomadische creatie. Nomadische creatie wil zeggen dat een 

Bewustzijnsverzorgingswerk alleen dan een hoge mate van verfijning (alle 7 facetten 

bevattende) kan ondergaan wanneer het tijdens het creatieproces interactief blootgesteld 

wordt aan haar omgeving. Bewustzijnsverzorgers zullen dan ook niet schromen om gedurende 

het proces mensen uit te nodigen om het bewustzijnstwerk gade te slaan of er zelf toe 

overgaan om met het nog in ontwikkeling zijnde bewustzijnswerk te gaan reizen in binnen –
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en buitenland. Bewustzijns kent geen grenzen dus ook geen geheimen. Dit reizen kan 

natuurlijk zowel feitelijk als virtueel middels Internet en interdimensionaal middels UniNet 

gebeuren. Door deze leefwijze zal het eindresultaat niet alleen de 7 basis  facetten bevatten 

maar tevens het collectieve vrijheids ofwel bewustzijns element in zich dragen.  

 

21.14.9 LEEFWERELD VAN DE BEWUSTZIJNSVERZORGER 

 

Natuurlijk zijn vele bewustzijnsverzorgers vandaag nog niet gewend om in volledige vrijheid 

te werken en organisch i.p.v. hierarchisch met elkaar samen te werken. Het zal in het begin 

dus wel even wennen zijn dat er niet eerst over geld, tijd en ruimte gepraat wordt maar het 

idee de volle ruimte krijgt om tot wasdom te komen om hierna onbegrensd verder te bloeien. 

Deze manier van werken heeft natuurlijk ook gevolgen voor hen die een project adopteren 

en/of mede uitvoeren en onderhouden. Een subsidieverstrekker investeert niet alleen meer in 

een zichtbaar object of ervaring maar tevens in de nog onzichtbare progressieve evolutie 

ofwel bewustzijns verandering c.q. levensproces van een of meer mensen. Dat deze werkwijze 

in het begin een denkbeeldig dus relatief hoger risico qua geld, tijd en ruimte zal inhouden in 

vergelijking met de eerste drie generaties (dimensies) van bewustzijn mag duidelijk zijn. Het 

eindresultaat zal echter de wereld in al haar facetten van bewustzijn veranderen. En welke 

investeerder en bewustzijnsverzorger wil er nu niet aan het begin van een totale vernieuwing 

staan. Iedereen toch.     

 

21.14.10 REFERENTIEKADERS 

 

Om het hierboven genoemde transformatie proces te vereenvoudigen kan het voor zowel 

bewustzijnsverzorger als investeerder van belang zijn het huidige referentiekader eens onder 

de loep te nemen. Uw referentiekader ofwel omgeving bepaalt immers voor een groot 

gedeelte wie u vandaag bent. Om optimaal van een nieuw bewustzijn te kunnen genieten is 

het dan ook zaak om uw huidige referentiekader te herevalueren. Zijn er vandaag zaken 

binnen uw referentiekader die uw eigen groei begrenzen. Zijn er vandaag zaken die het 

genieten van het leven tegengaan. Zijn er vandaag dingen die vernieuwing in de weg staan. 

Zolang deze zaken tussen u en het leven in al haar volheid staan is het zaak om de dingen die 

dit belemmeren op te lossen en uit uw referentiekader te verwijderen. Het formuleren en 

implementeren van een nieuw grenzenloos, positief gericht en vernieuwend referentiekader is 

het fundament van een nieuwe bewuste fase in uw leven.   

 

21.14.11 DOOR DE DEUR NAAR DE 21
ste

 EEUW 

 

Levenskunst heeft altijd een vervolg. Daarom hebben de samenstellers gemeend om aan ieder 

Bewustzijnsverzorgingsproject vanaf 2002 een progressief evoluerend perspectief te bieden in 

de vorm van een Bewustzijnsruimte inclusief spiraliserende de van bewustzijn veranderende 

“Spiral Table” bijeenkomsten. Hier kunnen de komende jaren alle Bewustzijnsverzorgers bij 

elkaar komen om ideeen uit te wisselen, netwerken, presenteren, samen projecten realiseren, 

connesseren ofwel bouwen aan een nieuwe toekomst. Een toekomst waar ook u en ik 

deelgenoot van zullen zijn.  
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21.14.12 WELKE BEWUSTZIJNSVERZORGERS KOMEN IN AANMERKING 

 

Iedere bewustzijnsverzorger die de eerste stap op zijn of haar innerlijke weg genomen heeft.    

 

 

 

ZULLEN WE OOK DIT KEER WEER ONBEWUST IN HERHALING VALLEN OF 

BEWUST VOOR HET LEVEN KIEZEN  
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22. NOVEMER 1999: DE NIEUWE WERELD DEEL 1: LET THERE BE LIGHT 

 

In de afgelopen jaren hebben wij u meegenomen op een reis van ons gepolariseerde 

universum naar de eenheid. Nagenoeg alle belangrijke secundaire, primaire en eenheids zaken 

hebben de revue gepasseerd. Toch zouden wij nogmaals willen stilstaan bij het zonnenlicht 

omdat dit de laatste stap van de gepolariseerde 3D wereld naar de hogere dimensies en 

eenheid is. Voor hen die nog niet bekend zijn met het boek De Nieuwe Gezondheidsleer en de 

eerste hoofdstukken  uit dit boek raden wij aan deze eerst grondig te bestuderen en natuurlijk 

praktisch uit te voeren alvorens zij met dit hoofdstuk beginnen. Zonnenlicht in combinatie 

met het oplossen van het onverwerkte verleden en 27 geestelijke stress veroorzakers is in staat 

iedere lichamelijke als ziele ziekte te genezen. Alleen zonnenlicht is dus niet voldoende om 

permanent te genezen. Dit komt door het simpele feit dat zonnenlicht nog steeds - hoe puur 

deze ook in in de diverse vakliteratuur wordt afgeschilderd – behoord tot de gepolariseerde 

3D werelden van de door uzelf gecreerde gepolariseerde scheppingen.  

 

Zonnenlicht maakt net zoals Colloidaal Goud het proces van afpellen wel een stuk 

eenvoudiger omdat de relatief hoge frequenties in staat zijn de verdichte schillen letterlijk te 

verdampen waardoor de herinnering aan de eenheid steeds meer zal doorklinken in ons gehele 

wezen. Het jezelf blootstellen aan zonnenlicht is dus niet het doel van ons bestaan maar alleen 

een hulpmiddel om eerst onderbewustzijn en hogerbewustzijn meer in balans te brengen om 

hierna beide kanten van onszelf in het eenheidsbewustzijn op te lossen. Voor de meeste 

mensen die vandaag op aarde leven zal echter gelden dat voordat zij met een zonnentherapie 

beginnen eerst de moeizame weg van de tertiaire, secundaire en beginfasen van de primaire 

gezondheidszorg zullen afleggen alvorens zij met de zonnentherapie en/of colloidaal Goud 

aan de slag kunnen. Dit komt vooral door de eenzijdige afstemming op verdichte zaken in dit 

leven (99,9%) waardoor bijna geen enkel zonnenstraaltje meer in de mens kan doordringen. 

Alleen zij die het boek De Nieuwe Gezondheidsleer Deel 1 daadwerkelijk hebben toegepast – 

waardoor onderbewuste en hoger bewuste afstemming meer in evenwicht zijn gekomen -  zijn 

weer in staat om het zonnenlicht in al haar schakeringen en rijkdom voor zowel lichaam als 

ziel te ontvangen. Voor hen die zonder deze voorbereiding met zonnenlicht en colloidaal goud 

aan de slag gaan bestaat er een grote kans dat zij te maken krijgen met extreme 

ontgiftingsverschijnselen welke omschreven worden in het boek De Nieuwe Gezondheidsleer 

onder de kop: de breekijzer techniek. Advies blijft dus langzaam aan dan breekt uw 

gezondheidslijntje niet.  

 

Zonnenlicht en colloidaal goud in combinatie met het oplossen van uw onverwerkte verleden 

en EGO/OGE blijft echter voor hen die de tertiaire en secundaire wereld al doorlopen hebben 

een onoverwinnelijke combinatie om iedere ziekte die de mensheid vandaag en morgen zal 

kennen op te lossen.  

 

22.1  ZONNENLICHT THERAPIE IN DE PRAKTIJK DEEL 2 

 

Aangezien u al twaalf maanden geleden begonnen bent met het oplossen van uw onverwerkte 

verleden en 27 geestelijke stress veroorzakers op basis van de technieken die u in het 

Kerstnummer van 1998 en Paasnummer van 1999 gelezen heeft is voor u de weg duidelijk die 

u als individue kan gaan om weer gezond te worden ofwel weer op te gaan in een meer 

evenwichtig (50% onderbewust en 50% hogerbewust) bewustzijn. Zij die echter alleen maar 

over het Kerstnummer hebben nagedacht en nog niets gedaan hebben zitten echter met het 

probleem dat de kortste weg naar gezondheid aan hen nog niet geopenbaard kan worden 
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omdat zij zijn blijven steken in hun bewustzijns ontwikkelproces. Voor deze mensen kunnen 

wij alleen maar zeggen pak het Kerstnummer en breng het in de praktijk zoals omschreven in 

het Paasnummer. Voor hen die echter al vanaf de kerst de daad bij het woord gevoegd hebben 

is de weg vrij om het tempo van hun bewustzijns ontwikkeling drastisch te gaan versnellen. 

Na het bereiken van een 50/50 evenwicht tussen onderbewuste en hogerbewuste 

afstemmingen gedurende de dag wordt het nu tijd om de cyclische uitslagen omhoog en 

omlaag te gaan temperen ofwel minder extreem te maken. Het uiteindelijke resultaat van De 

Grote Bewustzijnsverandering zal zijn dat u nergens meer emotioneel op reageert waardoor 

uw gehele onder- en hogerbewustzijn eerst volledig tot rust komt waarna het zich automatisch 

zal terugtrekken c.q. oplossen in uw eenheidsbewustzijn. Welkom in de wereld waar angst, 

twijfel en ongeloof aan uzelf geen plaats meer hebben omdat u volledig weet wie u bent.  

 

Hoewel zoals we weten alle materie in het gepolariseerde 3D universum bestaat uit verdicht 

zonnenlicht en de mens alle opvolgende stappen van mineralen, planten, dieren etc. in zijn 

genen meedraagt zijn er naast de toevoer van extra zonnenlicht voldoende ander secundaire en 

primaire zaken om zonnenlicht binnen te krijgen. Denk bijvoorbeeld eens aan de 

Heliopathische middelen zoals de door zonnenlicht opgeladen natuurlijke kristallen, witte 

melksuikerbolletjes of de paarse (UV) jeneverbes, geelrode klaproos met olijfolie, groene 

chlorella etc. etc. Allemaal zaken waarvan we al duizenden jaren weten dat deze onze 

gezondheid bevorderen wanneer wij deze innemen of bij ons dragen.Vandaag nemen wij u 

dus mee in de wereld van onzichtbare zonnentrillingen die tertiair, secundair en primair 

(in)direct zichtbaar gemaakt kunnen worden.  

 

22.2 DE RELATIE TUSSEN ZONNENLICHT EN AARDE 

 

Al het gepolariseerde leven op aarde en ook de rest van de derde dimensies en universa is 

ontstaan door de verdichting van zonnenstralen over een periode van globaal 245 miljoen jaar. 

Zonder het zonnenlicht - hetgeen zoals wij uit het kerstnummer weten niet alleen het 

zonnelicht van onze eigen zon in dit zonnestelsel is maar het brandpunt van alle zonnenstralen 

(zowel uiterlijk als innerlijk) in dit universum – is er geen leven mogelijk op een drie 

dimensionale aarde. Hoewel de meeste mensen nog steeds denken dat we zonder lucht, water 

en eten niet lang kunnen leven spant het zonnenlicht in de derde dimensie toch echt de kroon 

qua belangrijkheid. We kunnen nog geen miljardste seconde zonder de zon terwijl we onze 

adem best wel 2 tot 3 minuten kunnen inhouden en dagen zonder water kunnen. Valt het u 

trouwens op dat hoe meer verdicht materie is hoe langer je zonder deze materie kunt. Zonder 

het zonnenlicht zou de gehele derde dimensie direct veranderen in een verdicht brok 

duisternis waar ijzige kou en de ultieme dood de eindige boventoon voeren. Het is daarom 

vreemd te zien dat bijna de gehele mens vandaag probeert het zonnenlicht te ontlopen. 

Zonnenbrillen, brillen en contactlenzen met UV filters, zonnebrandcreme's, zonneschermen, 

stenen en metalen huizen en kantoren. Ja we moeten ieder straaltje zonnenlicht uit ons leven 

bannen vertellen de media en tertiaire doktoren. Zonnenlicht is levensgevaarlijk voor onze 

gezondheid en moet als zodanig voor eens en voor altijd uit ons leven verwijderd worden. 

 

Deze gekte heeft sinds de jaren vijftig zulke extreme vormen aangenomen dat 

welvaartsziekten zoals angst, stress, depressie, kanker, hart en vaatziekten, aids etc. steeds 

meer voorkomen. Het antwoord van de westerse wereld hierop is de tertiaire geneeskunde (zie 

boek De Nieuwe Gezondheidsleer) geweest die over het algemeen alleen maar op sympthoom 

bestrijding en niet op het verhelpen van de werkelijke oorzaak is gericht. Het gevolg is dat 

onwetende artsen die ook nog eens verdicht ofwel materie gericht zijn ingesteld hun patienten 
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een voor een onwetend de afgrond in laten lopen met de uiteindelijke opmerking dat ze maar 

met hun ziekte moeten leren leven. Dames en heren NIEMAND hoeft vandaag nog ziek te 

zijn. Ik herhaal NIEMAND als u de innerlijke weg maar volgt die tot genezing leidt en hierin 

bijgestaan wordt door een verlichte arts of therapeut c.q. bewustzijnsverzorger die uiteindelijk 

uw eigen creatie blijkt te zijn. Hebben we nog steeds niet door dat de meest krachtige uit de 

materie scheppende kracht uit de eenheid in de derde dimensie het zonnenlicht uit de vierde 

dimensie is. Beseft u dat er in de vierde en hogere dimensies geen zonnen zoals wij die in de 

derde dimensie kennen meer bestaan omdat daar alles en iedereen over een hogere frequentie 

beschikt dan het zonnenlicht. Welke idioot heeft bedacht dat zonnenlicht gevaarlijk is voor de 

mensheid. Wij kunnen het u wel vertellen. Zij die er baat bij hebben dat de mens onwetend in 

het drie dimensionale duister blijft vertoeven en er steeds dieper in wegzakt zoals dit vandaag 

bij nagenoeg iedereen op aarde het geval is. De mensheid op aarde is zover weggezakt dat zij 

zich alleen nog maar richt op zaken die nog meer eenzijdig EGO dus onderbewustzijn creeren 

en helemaal niet meer op woorden, daden en gedachten die hoger- of eenheidsbewustzijn 

creeren binnen dit universele gepolariseerde spel. Het gevolg van deze eenzijdige dus extreem 

onevenwichtige afstemming is een schreeuw om hulp die door de hele eigen schepping te 

horen is.   

 

Ho ho ho lopen we hier wel niet heel erg hard van stapel. Wie denken jullie wel dat jullie zijn 

om het volledige tegendeel te beweren van wat bijna de gehele 3D wetenschappelijke wereld 

en de mensheid vandaag gelooft. Wij zijn hen die geloven dat zonnenlicht voor de 

gepolariseerde mens (lichaam en ziel) vele malen belangrijker is dan welke tertiare ofwel 

chemische behandeling dan ook. Want wees nou eens eelijk: zou u liever het zonnenlicht of 

uw chemo therapie voor 1 seconde stil willen zetten.  

 

Laten we daarom beginnen om het zonnenlicht een plaats te geven in het voor de huidige 

mensheid en haar uiterlijke instrumentarium meetbare bandbredte c.q. dimensie. 

 

A. Kosmische straling (10 triljard trillingen per seconde) 

B. Gammastraling (100 triljoen trillingen per seconde) 

C. Rontgenstraling (1 triljoen trillingen per seconde) 

D. Zonnenlicht (10 biljard trillingen per seconde) 

E. Infrarode straling (100 biljoen trillingen per seconde) 

F. Radar (1 biljoen trillingen per seconde) 

G. Televisie (10 miljard trillingen per seconde) 

H. Radio (100 miljoen trillingen per seconde) 

 

(*) Voor uitgebreide informatie zie het boek De Nieuwe Gezondheidsleer het hoofdstuk 

“stralingsstress de nieuwe pest” en vorige hoofdstukken in dit boek. 

 

22.3 IS ER BUITENAARDS LEVEN MOGELIJK IN ONZE ZONNIGE 

BANDBREEDTE 

 

Zoals u weet zijn de meeste hierboven genoemde stralingen ofwel bandbreedtes dodelijk voor 

het fysieke lichaam van de mens op aarde maar niet voor de ziel welke in alle dimensies kan 

opereren. Om het fysieke lichaam in de derde dimensie te beschermen worden de voor een 

verdicht lichaam relatief gevaarlijke (dus te sterk verlichtende c.q. ontgiftende frequenties) 

door de dampkring, Ionosfeer, Van Allen Belts en andere zich om de aarde bevindende 

electromagnetische ofwel transformatielagen tussen de derde en vierde dimensie geheel of 
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gedeeltelijk qua frequentie verlaagd. Tussen twee dimensie bevind zich immers altijd een 

overgangs ofwel transformatielaag welke de frequenties van een hogere dimensie stapsgewijs 

omlaag bijsteld en van een lagere dimensie stapsgewijs omhoog bijsteld al naar gelang uw 

afstemming op enig moment van de dag op onderbewuste, hogerbewuste of eenheidsbewuste 

gedachten, woorden en daden in uw levensspel. 

 

Wanneer we de samenstelling van de straling analyseren die na al deze transformaties de 

aarde bereiken dan blijkt deze voor 80% tussen de 280 en 1000 nanometer te vallen. Laat dit 

nu net de bandbreedte zijn die het deel van het voor de mens zichtbare licht ofwel kleuren 

spectrum vertegenwoordigd van ultraviolet tot bijna infrarood licht. De gepolariseerde aarde 

en alles wat daarop leeft bestaat dus voor 80% uit frequenties van het verdichte kleuren 

spectrum. Dit mag wel duidelijk zijn omdat onze ogen alleen maar kleuren kunnen 

waarnemen en geen gammastraling, radargolven etc. Een entiteit in een andere fysieke of 

ziele wereld die in een hogere of lagere bandbreedte verkeert zal dus altijd aan deze 

bandbreedte aangepaste zintuigen hebben meegekregen. Het is om deze rede dat het voor nog 

niet eenheidsbewuste buitenaardse wezens (maar zeg liever in een andere 

bandbreedte/dimensies verkerende ex-collega’s) met een ook maar iets andere afstemming 

c.q. frequentie  bijna onmogelijk is om normaal te fuctioneren op aarde en vice versa. 

 

Buitenaardse entiteiten die nog over een onbewust fysiek lichaam beschikken sterven 

lichamelijk vroeg of laat altijd door interdimensionale transformatie ziekten. Alleen zij die 

niet meer over een fysiek lichaam beschikken of waarbij het lichaam volledig doordrongen is 

van het eenheidsbewustzijn zijn in staat zich moeiteloos te bewegen (surfen) tussen de diverse 

bandbreedtes/dimensies. Wezens die hier toe in staat zijn hebben echter in het geheel niet 

meer de behoefte om wat voor aardse wereld dan ook goe of kwaad te doen omdat het voor 

hen natuurlijk zinloos zou zijn hun relatief grotere bewegingsvrijheid in te ruilen voor de 

beperkingen die je op aardse werelden aantreft. Het bewuste “stepping-up en stepping-down” 

proces van frequenties en bandbreedtes is dus alleen voorbehouden aan hen die de moeite 

hebben genomen hun onder- en hogerbewustzijn in te ruilen voor het eenheidsbewustzijn in 

zichzelf.  

 

 

22.4 DE FYSIEKE ELEMENTEN VAN DE AARDE EN ANDERE 

HEMELLICHAMEN   

 

De unieke bandbreedte van de aarde en haar bewoners vertaald ook in een verdicht kleuren 

spectrum maar tevens in de ultieme fysieke verdichting zijnde atomen van de ons bekende 

101 elementen waaruit ons fysieke lichaam c.q. materieleven (gebouwen, machines, 

communicatie, transport etc) op aarde is opgebouwd. Wanneer je dus uit een andere 

bandbreedte komt met een lager of hoger trillingsniveau dan zal dit zich niet alleen vertalen in 

het zichtbare, hoorbare etc. lichtspectrum maar tevens in de elementen waaruit deze wereld en 

haar inwoners fysiek zijn opgebouwd. De ene wereld moet het bijvoorbeeld doen met 48 

elementen terwijl de ander er bijvoorbeeld 230 ter beschikking heeft. Mist de ene wereld het 

element zwavel dan kan zij bijvoorbeeld geen buskruit maken en zal ook totaal niets begrijpen 

van de elementen die zij in haar leefomgeving mist. Dit geldt ook voor fysiek hoger 

ontwikkelde entiteiten die zich op aarde zouden willen vestigen. Ten eerste krijgen zij 

lichamelijk met een of meerdere bandbreedte migratie ziektes te maken omdat zij nooit in 

staat zullen zijn normaal c.q. natuurlijk te functioneren op aarde. Ten tweede is de door hen 

ontwikkelde technologie zonder drastische aanpassingen niet toepasbaar op aarde en vice 
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versa. Ten derde is het in het geheel hun bestemming niet om ons lastig te vallen met hun nog 

steeds gepolariseerde wetenschap en onwetendheid. Over het algemeen kan gezegd worden 

dat over hoe minder atomaire elementen een drie dimensionale wereld beschikt des te hoger 

het op de infolutieladder staat. Dus hoe meer splitsing des te verdichter een wereld zal zijn. 

Met de 101 elementen die de aardmensen ter beschikking staan is het voor de gemiddelde 

lichtgelovige nog een lange weg om ook maar van een dimensie te wisselen laat staan de 

eenheid in dit leven te bereiken. Het enige waar de nog op materie ingestelde 3D buitenaardse 

wezens op uit zijn is om uit te zoeken hoe en waarom mensen op een andere manier gebruik 

maken van de elementen dan henzelf. Dat ook zij net als de 3D ingestelde aardbewoner hier 

uiteindelijk nog steeds niets van zullen begrijpen heeft alles te maken met het nagenoeg 

volledig ontbreken van innerlijke interdimensionale eenheids kennis. 

 

Iedere bandbreedte kent dus zijn eigen set van fysieke zintuigen die alleen binnen deze 

bandbreedte optimaal functioneren en combineren. De overige 20% van de straling waarmee 

de mens op aarde te maken heeft zijn poorten naar lagere of hogere bandbreedtes. Via deze 

poorten die alleen vanuit een volledig evenwicht (0 punt) te betereden zijn is het dus voor 

ieder mens (ziel) mogelijk zich te verlichten of te verdichten en op deze manier contact te 

krijgen met entiteiten die in deze bandbreedtes leven. Het unieke van de 3D mens is echter dat 

hij het enige wezen in deze eindige melkweg is welke zich (on)bewust op de meest verdichte 

trede der evolutie binnen zijn eigen schepping bevindt waardoor hij maar twee mogelijkheden 

van groei heeft en dat is hogerbewustzijn of eenheidsbewustzijn. Entiteiten die al meer 

evenwichtig onderbewust en/of hogerbewust zijn hebben drie keuzes ofwel verdichte, 

verlichte of eenheids gerichte ontwikkeling.   

 

22.4.1 DE VERSTORING VAN DE 80/20 VERHOUDING 

 

Door de jaren heen maar vooral in de afgelopen 100 jaar is de 80/20 verhouding tussen 

onderbewustzijn en hoger bewustzijn drastisch verstoord. De relatief meer bewuste mens van 

nog geen 100 jaar geleden is door zijn gedrag en technologische vindingen (kennis) 

verworden tot een verwrongen 3D bandbreedte entiteit waarbij het fysieke lichaam zich 

eigelijk niet meer kan handhaven in de bandbreedte die de mens ooit geschapen heeft. Deze 

verdichtingen  hebben zich vooral voltrokken richting de lagere bandbreedtes ofwel de lagen 

E t/m H+. Nagenoeg alle technologische vindingen van de mensheid in de afgelopen 100 jaar 

zijn in deze voor de menselijke ziel relatief lage bandbreedte gerealiseerd. Radio, televisie, 

radar, magnetron, GSM, telefoon, 50 Hz electriciteitsnetwerken en alle daarmee gekoppelde 

apparatuur etc etc. zijn allemaal massaal ingevoerd maar trekken zonder dat we het beseffen 

de gehele mensheid nog meer de verdichting in. Deze relatief laagfrequente apparatuur zuigt 

ons dus iedere dag letterlijk leeg. Dit leegzuigen zou nooit gebeuren wanneer we de 80/20 

verhouding weer zouden transformeren naar een 50/50 ofwel 0 punt verhouding waar 

onderbewustzijn en hoger bewustzijn volledig tegen elkaar wegvallen en de weg naar andere 

dimensies en de eenheid wederom open staat.  De realiteit van vandaag is echter dat bij de 

westerse mens die nagenoeg niet meer in de buitenlucht komt in het gunstigste geval nog over 

een  95/5 verhouding gesproken kan worden maar 99,9/0,01 komt meer voor. De ideale 

innerlijke 50/50 mens wordt dus de hele dag tussen de verhouding 99,9/0,01 en 0,01/99,9 

binnen zijn universum heen en weer geslingerd.  

 

Uit het boek De Nieuwe Gezondheidsleer weten we dat niet de polariteistwisselingen maar de 

uitslag en de heftigheid van de polariteitswisselingen bepalen hoe ziek we worden. Wanneer 

we immers rustig om het evenwicht bewegen is er vrij weinig in ons (fysieke) lichaam aan de 
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hand. Wanneer echter de + en – pieken de hele dag op en neer schieten met uitslagen van + en 

- 10 op de schaal van Richter i.p.v + en -1 dan zijn de poppen aan het dansen.  Met de 

hierboven genoemde extreme situatie is evenwichtherstel bijna onmogelijk geworden 

waardoor bijna de gehele westerse maatschappij gedoemd is vroeg of laat (fysiek) aan een 

chronische verdichtings ziekte te overlijden om het in de volgende cyclus nog eens te 

proberen. Dit continue streven van evenwicht in de natuur kan makkelijk aan de hand van de 

wet van communicerende vaten uitgelegd worden. Verbind een vat dat vol zit met water met 

een vat dat maar voor de helft gevuld is en na verloop van tijd bevatten beide vaten even veel 

water. Ditzelfde principe werkt bij de mens. Wanneer je het hoogfrequente ziel van de mens 

tegen een laagfrequent GSM toestel aanhoudt dan  zullen beide proberen een evenwicht te 

bereiken. Omdat uw lichaam, ziel en eenheid samen over een hogere frequentie beschikken 

dan het GSM toestel zullen deze hun levensenergie aan het GSM toestel afstaan om het 

beoogde evenwicht te bereiken. Wanneer er geen tegen- ofwel beschermings reactie zou 

optreden zou ieder mens letterlijk tot de dood erop volgt leeggezogen worden. De huidige 

door de mens kunstmatig gecreerde electromagnetische omgeving verzwakt alle endocrine 

etc. systemen zodanig (zie boek De Nieuwe Gezondheidsleer) dat verdichtings ziekten vrij 

spel krijgen. Het is dus de hoogste tijd om uw omgeving te zuiveren van deze kunstmatige 

ziekmakers of nog beter uw onverwerkte verleden en EGO/OGE welke deze reacties in de 

eerste plaats veroorzaakt hebben. 

 

22.5 WAAROM ZONNENSTRALEN EN KLEUREN GEZOND ZIJN 

 

Hierboven hebben we al gezien dat de mens voor 80% uit verdichte kleuren bestaat. Geluid 

(oren), geur (neus), smaak (tong), fysiek gevoel (huid) zijn trouwens allemaal verdichte kleur 

frequenties waar overeenkomstige secundaire en primaire therapien voor ontwikkeld kunnen 

worden zolang men maar niet uit het oog verliest dat al deze zaken in hun hoogste vorm nog 

steeds uit gepolariseerde 3D zonnenstralen bestaan. Leg de toonladder eens naast de 

regenboog en zoek de overeenkomstige kleur/geluid combinaties middels synchronisatie etc. 

 

Wanneer we het belang van zonnenstralen en (verdichte) kleuren echter nog duidelijker willen 

maken is het verstandig het woord cyclus aan een nader onderzoek te onderwerpen. Alles in 

het gepolariseerde en dus eindige universum is onderhevigd aan cycly. De grootste cyclus is 

het ontstaan en verdwijnen van ‘n schepping welke door de mens uit de eenheid in het leven is 

geroepen, hierna de levenscycli van dimensies, gehele (oer)zonnenstelsels, zonnen, planeten, 

seizoenen, dag, nacht, herfst, winter, lente, zomer, leven en dood etc. Wanneer we uit dit scala 

van cycli als voorbeeld de cyclus van dag en nacht nemen. De dag begint met een rode kleur 

(secundair Q10 en bloedsomloop) die voor ontwaken en activiteit staat. Hierna bereikt de dag 

via oranje en geel het groen van de middag dat voor evenwicht staat. Vervolgens  veranderd 

de dag via blauw naar violet (secundair Melatonine en zenuwenstelsel die u klaar maakt voor 

het schijnbare dromenland) dat voor rust/onrust en herstel/afbraak staat en het einde inluid 

van een volledige dagcyclus. De seizoenen verlopen via het identieke ritme van dag en nacht 

waarbij de seizoenen ook allemaal gedomineerd worden door een bepaalde kleur. Het rood 

waarmee de lente begint gaat lanzamerhand over in het geel/groen van de zomer, groen/blauw 

van de herfst en het violet van de winter. Maar ook de cycli van de fysieke ofwel lichamelijke 

mens wordt voor een groot gedeelte beheerst door deze licht ofwel kleurencyclus. De 

hypothalamus en pijnappelklier worden cyclisch door het zonnenlicht aangestuurd dat via de 

ogen bij deze klieren binnenkomt. Op basis van deze informatie wordt er s’ochends extra 

choline en adrenaline aangemaakt en s’avonds extra melatonine. Wij maken vooral melding 

van deze twee hormonen omdat deze heel duidelijk het profiel van Type 1 (overspannenheid) 
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en Type 2 (depressie) stress typeren. Zie voor meer informatie het boek De Nieuwe 

Gezondheidsleer.  

 

Een overspannen mens heeft de meeste problemen in de morgen (lente/zomer) omdat zijn 

overspannen (allergische) lichaam door het rood en oranje en de hieruit resulterende extra 

adrenaline en choline produktie nog meer in de Type 1 stress raakt. Een depressief mens heeft 

het meeste last in de avond (herfst/winter) wanneer het blauw en violet de aanmaak van o.a. 

extra melatonine nog meer stimuleren. Aangezien ieder mens in zijn leven op enig moment 

maar tot een stress Type kan behoren is de diagnose en behandeling over het algemeen relatief 

eenvoudig te stellen en te kiezen (zie boek De Nieuwe Gezondheidsleer). Op het secundaire 

niveau zagen we dit al door Kava Kava te adviseren voor Type 1 en Ginko Biloba voor Type 

2 terwijl Chlorella (groen = evenwicht) voor beide typen werd aanbevolen. Maar ook op het 

primaire niveau zagen wel al dat er diverse heliopathische medicijnen waren die specifiek per 

Type stress ingezet konden worden en heel duidelijk te herkennen waren door hun kleur en 

voor de kenners onder ons ook via hun geur, smaak etc. Stel daarom altijd eerst de diagnose 

of iemand tot Type 1 of 2 behoort voordat u met uw behandeling begint. Dit geldt trouwens 

ook of sterker nog voor heliopathische c.q. primaire geneesmiddelen omdat hun kracht t.o.v. 

secundaire middelen vele malen hoger licht. Ga een overspannen persoon dus nooit met rood 

behandelen voordat hij weer in evenwicht is en ga een depressief iemand nooit met violet 

behandelen voordat hij weer in evenwicht is. Dit geldt ook voor de diverse natuurlijke met 

zonnenlicht opgeladen kristallen en melksuikerbolletjes en kleurentherapie. Sluit tevens 

iedere behandeling af met groen omdat dit de evenwichts ofwel ijkkleur (0 punt) is die de 

belichaaming en poort naar de eenheid is. Alleen in rust ofwel volledig evenwicht is uw ziel 

met de eenheid verbonden. Het is daarom van uitermate groot belang om dit evenwicht/rust te 

herstellen. Het is voor alle mensen dan ook van groot belang dat zij hun dag volgens de cyclus 

van het zonnenlicht indelen. Een overspannen iemand moet geen actieve zaken ondernemen 

in de ochtend terwijl een depressief persoon dat juist wel moet doen. Maar ook algemeen kan 

geadviseerd worden dat je positieve zaken in de ochtend doet terwijl je negatieve en 

emotioneel beladen zaken in de middag of avond afhandeld. Type 1 stress (overspannenheid) 

personen zullen merken dat bij verbetering dit proces verloopt van s’avonds laat naar 

s’ochtends vroeg. Dus eerst voel je je om 22:00 pas goed dan om 21:00, dan om 20:00 etc. Bij 

type 2 stress (depressie) geschiedt dit proces volledig andersom dus van 07:00 naar 08:00 etc.    

 

22.6 DE MENS ALS ZONNENLICHT FOTOSYNTHESE LABORATORIUM 

 

De fysieke mens wordt niet alleen via de ogen, hypothalamus en pijnappelklier beinvloed 

door de zon. Alle menselijke cellen (DNA/Genen) die zoals we weten individueel alle 

atomaire informatie – welke 0,01% is van de intelligente vrije energie die de mens ter 

beschikking staat -  en dus ook alle organen etc. van de mens als geheel bevatten worden 

beinvloed door het zonnenlicht. Iedere cel bevat dus ook een (eindig) aantal ogen die het 

zonnenlicht binnenlaten om daar voor de startvonk te zorgen die alle fysieke dus atomaire 

gerichte (levens) processen in het lichaam van de mens op gang brengt. Q10 dat op secundair 

niveau de functie van startvonk had is dus ook een verdichte vorm van zonnelicht met een 

bepaalde functie in het fysieke lichaam. Dit totale proces is te vergelijken met de fotosynthese 

werking die we kennen uit de plantenwereld. Zonder zonnenlicht geen startvonk van de 

bougie en dus ook geen Q10 dat niets anders is dan een verdichte vorm van een deel van het 

zonnenlicht spectrum. Zonder startvonk geen leven ongeacht het feit of alle ander zaken 

waaruit een menselijk lichaam bestaat aanwezig zijn. Zonnenlicht is en blijft de sleutel van 

ons gepolariseerde 3D bestaan, infolutie en herinneringsproces.  Hoe ziet u vandaag uw leven; 
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als duister of licht. Het is opvallend dat in een overspannen en depressie zittende mensen over 

het algemeen schilderijen en plaatjes c.q. tekeningen maken die donker zijn terwijl mensen 

die zich in een meer evenwichtige situatie bevinden voor lichte en kleurrijke tinten kiezen. 

Hoe ziet uw leven er vandaag uit. Vertaald u alles naar zwart of alles naar kleuren en 

uiteindelijk het hoger bewuste wit of eenheids bewuste groen.   

 

22.7 HET GENEZINGSPROCES VAN HET MENSELIJK LICHAAM 

 

Zoals u weet bestaat alles in ons universum uit frequenties die keurig in 

bandbreedtes/dimensies (werelden van naast elkaar bestaande entiteiten) en cycli verdeeld 

zijn. Zo ook de fysieke mens. Allereerst moeten we ons afvragen wat de frequentie van de 

aarde is waarop de mens leeft. We weten allemaal dat dit rond de 8Hz (afhankelijk waar u op 

deze aarde woont kan dit varieren tussen de 7-10Hz) ofwel acht trillingen per seconde. Dit is 

heel belangrijk om te weten omdat dit de oerfrequentie van de mens is geweest in deze laatste 

ontwikkelingscyclus van 26.000 jaar. De huidige mens voelt zich dus het lekkerst bij een 

frequentie van +/- 8 Hz onder de voeten. Dit komt vooral omdat de fysieke mens nog voor 

ongeveer 30% uit mineralen bestaat die het natuurlijk heerlijk vinden wanneer zij in hun eigen 

bandbreedte mee kunnen resoneren. Gelukkig bestaat de huidige mens voor ongeveer 70% 

aan water welke een relatief veel hogere resonantie heeft dan mineralen. Het geliefde water 

staat dan ook bij de hoger bewuste onder ons bekend als een overgangs element tussen de 

derde en vierde dimensie. Los je in dit geliefde water het hoogste mineraal genaamd Goud op 

wat resulteert in Colloidaal Goud dan heb je een perfecte brug geslagen waarover mineralen 

kunnen transformeren in meer interdimensionaal gerichte frequneties. 

 

Wanneer we echter naar het dagritme of cyclus van onze fysieke hersenen kijken dan zien we 

dat deze bij het ochtend gloren oplopen naar 13Hz plus (Beta) om vervolgens rond de middag 

terug te vallen naar tussen de 8-13 Hz (Alpha) om aan het eind van de dag ofwel voor zons 

ondergang een waarde van tussen de 4-8 Hz (Theta) aan te nemen. Wanneer we dit naast de 

hierboven behandelde kleuren leggen zien we dat robijn rood, rood,  rood/oranje +/- 15 Hz 

zijn, Oranje 14 Hz, Geel 13 Hz, Geel/groen 11 Hz, Groen 10,5 Hz, Blauw/groen 10Hz, Blauw 

en Indigo +/- 9 Hz en Violet 8 Hz. Zodra u gaat slapen en alle lichten en electromagnetische 

stoorzenders geneutraliseerd zijn loopt de frequentie terug naar tussen de 0-4 Hz (Delta). U 

ziet dat onze moeder aarde dus keurig een evenwichts frequentie aangeeft die uitermate 

belangrijk is om als nog gedeeltelijk minerale mens in evenwicht c.q. tot rust te komen. 

Kijken we naar de kleuren van de dag dan blijken deze te verlopen van rood, oranje, geel, 

groen, blauw, indigo, violet in een volledig regenboog patroon. Wanneer we de hier 

bovengenoemde hersenfrequenties met de kleuren van de dag laten overlappen dan kunnen 

we hersenfrequenties met kleuren gaan combineren voor de mens middels synchronisatie. 

Wanneer we het menselijk lichaam dan ook nog eens gaan ontleden naar kleuren dan zien we 

het volgende: Kruin tot ogen (violet), ogen tot kin (Indigo), kin tot schouders (blauw), 

schouders tot borst (blauw/groen), borst tot elleboog (groen en laat dit toevallig ook de locatie 

van uw hart zijn waarin een copie van de eenheid zijn zetel heeft), elleboog tot navel 

(geel/groen), navel tot onderarm (geel), onderarm tot buik (oranje), buik tot geslachtsorganen 

(rood/oranje), geslachtsorganen t/m voeten (rood). Hoe meer violet, indigo en blauwe kleuren 

er in de menselijke aura voorkomen hoe meer deze mens naar het verlichte c.q. hoger 

bewustzijn gericht is. Hoe meer gele, oranje en rode kleuren in de aura voorkomen hoe meer 

deze mens naar het verdichte ofwel onderbewustzijn gericht is. Groen blijft hierbij de poort 

naar de eenheid ofwel de eenheidskleur. Dit geldt niet alleen voor de lichtkleuren maar ook 



296             De Grote Bewustzijnsverandering Deel 2 Bijlage der 33 dimensies  

voor de kleur van ons voedsel welke niet meer dan verdichtingen zijn van bepaalde 

lichtfrequenties. Hoe zwaarder uw voedsel (vlees en bloed) hoe dieper u in de verdichting zit. 

Hoe lichter uw voedsel zijnde ECO graan, vis etc. hoe hoger u fysiek in de verlichting zit. Het 

probleem waar de huidige (fysieke) mensheid met hun 50Hz wisselspanning mee zit is dat 

bijna alle mensen zichzelf 24 uur per dag kunstmatig de meest extreme duisternis injagen. Het 

mag duidelijk zijn dat de natuurlijke rode frequentie van 13 Hz vele malen onder die van 

50Hz ligt en dat we nog niet eens praten over alle electronische apparatuur, telefoon, GSM, 

hoogspanningsmasten die in de mega en giga hertzen hun werk in onze maatschappij zeg 

maar bandbreedte verrichten terwijl deze in het geheel niet voorbestemd zijn voor de aardse 

zeg menselijke fysieke bandbreedte. Waar de atmosfeer, ionosfeer en Van Allen Belts ons 

tegen beschermen fabriceren wij kunstmatig op aarde. Zonder dat we het weten zijn we dus 

letterlijk bezig om zowel lichaam als ziel letterlijk onder extreme vormen van wissel c.q. 

hoogspanning te zetten.  

 

De menselijke bandbreedte beweegt zich fysiek op dit moment tussen de +/- 0,5-15 Hz, qua 

ziel door alle universele bandbreedtes heen en qua eenheid in het oneindige. De ziel moet 

beseffen dat alleen de 0 punt ofwel evenwichts frequenties per bandbreedte de poort openen 

naar een volgende dimensie en uiteindelijk de eenheid. De groene kleur ofwel 13 Hz kan voor 

vele mensen een opening bieden uit de derde dimensie. Het moet iedereen met enig besef nu 

duidelijk zijn dat toen Nikola Tesla (1856-1943) zowel de gelijkstroom (vrije ofwel gratis 

energie) en wisselstroom (dure energie uit olie gas en kernenergie) ontwikkelde dat de 

verdichte machthebbers voor de wisselstroom hebben gekozen en de mensheid vrijwillig 

vanaf de eeuwisseling in de meest diepe duisternis hebben gestort. Deze laatste poging werd 

alleen ondernomen omdat de op dat moment op aarde heersende eenzijdig verdichte 

collectieve bewustzijn wist dat hun einde nabij was en zij zoveel mogelijk mensen in deze 

cyclus wilde meenemen in hun herhalings val. Met deze nieuwe inzichten wordt echter de 

macht die de verdichting over de nog verdichte mens heeft verbroken omdat het vandaag weer 

aan iedereen zelf met het hoger bewustzijn of eenheidsbewustzijn is om zijn of haar 

bewustzijn radicaal te veranderen in een hoger bewust spel of eenheids leven. Dus van 

99,9/0,01 naar 0,01/99,9 inclusief alle tussenvormen of 50/50.       

 

22.8 UW OOG, KAAK EN TAND SPIEREN IN RELATIE TOT GEZONDHEID 

 

Door de huidige kennis c.q. informatie technologie is de mens de hele dag bezig met zijn ogen 

om informatie op de PC, TV en boeken af te tasten en daarna weer -met pen- op te schrijven. 

Dit aftasten gaat gepaard met een zeer onnatuurlijke oog beweging die de spieren van zowel 

oog, kaak, schedel, tanden en schouders overmatig belasten. Vooral de informatie junkies van 

deze tijd hebben niet alleen last van overspannen pols gewrichten maar ook van volldig 

overspannen oog (spier/zenuwen), kaak (spier/zenuwen), hoofd (spier/zenuwen), tand 

(spier/zenuwen) en schouders (spier/zenuwen). Onze ogen van vandaag gaan zo vaak extreem 

dus gepolariseerd heen en weer door al het lezen op PC, TV en boeken dat de meeste mensen 

alleen al hierdoor een “burn-down” krijgen. Uw dokter zal deze diagnose niet zo snel stellen. 

Maar besef goed dat de meeste overspannen Type 1 en 2 mensen ook aan een zware 

overbelasting van hun oog, kaak, hoofd en tandspieren lijden. De gevolgen van een 

misdiagnose kunt u lezen in het handboek De Nieuwe Gezondheidsleer. Probeer eens een 

week niet te lezen op PC, TV, boeken en kranten en niets te typen of schrijven en zie hoe u 

zich hierna voelt.  
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Hier komt nog bij dat de meeste mensen niet vol licht spectrum brillen en contactlenzen 

dragen waardoor de genezende en rustgevende violette straling volledig geblokkeerd wordt. 

Tevens zou iedere contactlenzen drager zijn lenzen alleen met een zoutoplossing moeten 

behandelen voor inzetten en bewaren in plaats van allerlei middelen waar de meest vreselijke 

(nog onverwerkte) chemicalien inzitten. Vraag eens informatie bij een Optometrist bij u in de 

buurt. Deze weten van meer over ogen in al haar facetten dan de gemiddelde oogarts. Hoeveel 

mensen met een bril en contactlenzen stellen hun ogen nog bloot aan het volledige 

(genezende) lichtspectrum van de zon in hun erfelijke geboorteland.  Het finale advies is 

ontspan uw oogspieren waardoor ook uw kaak, hoofd, tand en schouder-spieren ontspannen 

worden en uw gezichtsveld dramatisch verruimd zal worden en uw evenwicht hersteld wordt.   

 

En als bovenstaande tips helpen dan is een bezoekje aan een homeopaat zeker aan te raden. 

Deze zal als hij enigszins verstand heeft van het daadwerkelijk functioneren de mens als 

geheel u bij de hierboven genomende verkrampingsklachten een of meer van de volgende 

middelen aanraden:  

 

1. Rutoa Graveolens D6 – Eerste hulpmiddel bij verstuikingen van banden, pezen en 

bindweefsel ofwel gevoelige, pijnlijke en beurs aanvoelende spieren die door verkramping de 

bloed- en zenuwbanen kunnen blokkeren met als gevolg zwakte en vermoeidheid. 

 

2. Bellis Perennis D6 – Bij chronische zwakte en vermoeidheid ofwel bij gevallen waarbij 

men maar door is gegaan met het forceren van de spieren tegen beter weten en voelen in. Het 

gevolg van dit maar blijven forceren is dat de problemen traumatisch diep in het 

(spier/bind)weefsel zijn gaan liggen waardoor zenuw- en bloedbanen blijvend afgekneld 

kunnen worden hetgeen hetgeen grote gevolgen heeft voor de voedsel- en 

communicatievoorziening naar alle organen in uw lichaam. 

 

3. Rhus Toxicodendron D6 – Bij scheurende en verdovende pijn in de banden, pezen, 

bindweefsel en spieren ofwel bij gevallen waarbij bovenstaande middelen niet of maar 

gedeeltelijk helpen.  

 

Bij alle homeopathische middelen wordt aangraden om deze te gebruiken zolang deze goed 

aanvoelen voor uw lichaam en ziel. Rhus Tox kan bijvoorbeeld bij te lang gebruik problemen 

in de onderrug veroorzaken. Algemeen geldt dat wanneer een homeopathisch middel niet 

binnen twee weken werkt je er maar beter mee kunt stoppen.       

 

Hoewel bovenstaande middelen uitstekend werken en anders dan bij Kava Kava en Ginkgo 

Biloba de daadwerkelijke LICHAMELIJKE oorzaak – middels het produceren van een 

neutraliserende golf c.q. resonantie - blijft het probleem dat we nog steeds blijven zitten met 

de daadwerkelijke ZIELE oorzaak ofwel het uit het EGO/OGE geresulteerde onverwerkte 

verleden waardoor veel mensen die homeopathische middelen gebruiken vroeg of laat weer in 

herhaling vallen omdat ze hun gedrag niet veranderen. Homeopathie zonder het oplossen van 

het onverwerkte verleden en EGO/OGE geeft dan ook geen permanent resultaat.   

 

22.9 KLEUREN EN HUN GEPOLARISEERDE BETEKENISSEN 

 

Zwart: Onderbewustzijn, dood/leven, vol/leeg, macht, helderziend in de duisternis, 

destructief, egoisme, depressiviteit, beperkingen, verstoppingen, gevangenschap, drop, koffie, 
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zwarte olijven, kaviaar, gedroogde pruimen, zwarte bessen, zwarte truffels, zwarte peper, 

zwarte kleren en kristallen. 

 

Rood: Energie, groei/vernietiging, stimuleren, fysiek, zaadballen, eierstokken, adrenaline, 

bloedsomloop, lichaamstemperatuur, tegen bloedarmoede, bloed ontgifter, spieren, stress, 

vlees, rode specerijen, rode paprika, rode bessen, aardbeien, klaprozen olie, Q10, kastanjes, 

oranje kleren en kristallen. 

   

Oranje: Vreugde, aktiviteit/luiheid, onbevreesd, contactgericht, trots, genotzucht, misleidend, 

onderrug, darmen, buik, nieren, slijmvliezen, eetlust,  tegen astma, tegen bronchitus, tegen 

reumatiek, tegen galstenen, brengt hormonen in evenwicht, sinaasappels, wortels, abrikozen, 

perziken, Ginkgo Biloba, oranje kleren en kristallen.  

 

Geel: Losmaken, wijsheid/domheid, snelheid, verdraagzaam, onwetendheid, veroordelen, 

alvleesklier, zonnevlecht, lever, galblaas, milt, maag, spijsvertering, huid, emotie en pijn, 

afval verwijdering, einde aan negatief denken, menopauze, mesntruatieklachten, suikerziekte, 

anorexia, depressie, zonnebad, gember, suikermeloen, gele paprika’s, citroenen, bananen, 

ananas, boekweit, pompoen, kava kava, arnica, het gele zand strand, gele kleren en kristallen. 

  

Groen: Eenheid, evenwicht, balans/onbalans, polariteits 0 punt centrum, natuur, harmonie, 

kritisch, tactvol, gul, hervormer, relaties, jaloers, frustratie, hypochonder, hart, 

schouders,borst, longen, zwezerik, herstelt alles wat kwaadaardig is, poort tot de eenheid, 

tegen hoofdpijn, ontgifter, bloeddruk, neutralisatie, heelt de zenuwen, bladgroenten, alfalfa, 

advocado, kiwi’s, appels, erwten, groene paprika, Chlorella, kamfer, liggen op groen gras, 

groene kleren en kristallen. 

   

Turkoois (samengesteld uit blauw, groen en geel): Immuniteit, gezellig/teruggetrokken, 

kalmte, onafhankelijk, succes, ambities, onbetrouwbaar, bedrieglijk, keel, borstkas, helder van 

emoties van het hart, kalmeert en voedt zenuwen, tegen type 1 stress, brengt paniekgevoelens 

tot rust, onderdrukt koorts, ontstekingen, littekens, langzame maar zekere heler, turkoois 

kleren en kristallen. 

 

Blauw: Ontspanning, kennis/onwetendheid, geduld, waarheid, spiritueel, filosofisch, kalm, 

helend, integriteit, loyaal, emotioneel, labiel, haatdragend, arrogant, niet vergevensgezind, 

schildklier, bijschildklier, keel, onderkant longen, armen, schedel, lichaamsgewicht, tegen 

angst, tegen kinderziektes (plus rose), onderdrukken koorts, tegen stress en bloeddruk 

verlagend, verlichting van pijn zowel lichamelijk als zielmatig, antiseptische werking, tegen 

wreedheid, bosbessen, blauwe bloemen, blauwe pruimen, rabarber, blauwe hemel, blauwe 

kleren en kristallen.    

 

Violet: Herstel, vrede/conflict, rust, gezondheid, hypofyse, onbaatzuchtigheid, menselijkheid, 

naastenliefde, vindingrijkheid, creatief, leidinggevend, onbegrensd, paranormaal, geloof, 

meedogenloos, fraude, arrogantie, strever, desillusie, pijnappelklier (zie oog), bovenkant 

hoofd, kruin, hersenen, schedelhuid, inwendige ontstekingen, jeneverbessen,  tegen 

hartkloppingen, hersenschuddingen, irritaties, immuumsysteem, lichtbundel op achtehoofd 

richten,  regenboog water, paarse druiven, verse vijgen, rode kool, paarse uien, zoete 

aardappels, jenever bessen, violette kleren en kristallen. 

  

Magenta: Loslaten van oude gedachtenpatronen. 
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Wit: Hoger bewustzijn, maagdelijkheid, vrijgevig, openheid, zenuwen, oog(wit)bol, endocrine 

stelsel. vis, knoflook, uien, bloemkool, aardappelen, tofu, rijst, wit van ei, prei, zeezout voor 

botten, melksuiker bolletjes, witte kleren en kristallen. 

 

De fysieke – dus in de derde dimensie verkerende mens - heeft alle hierboven genoemde 

kleuren in evenwicht nodig. Kijk eens of een rode, oranje, gele, groene, turkoois, blauwe of 

violette dagindeling het best bevalt. Bestraal eens wat mineraalwater of een natuurlijke kristal 

of melksuikerbolletjes met de voor u passende kleuren voor 1-8 uur. Bij een kleuren therapie 

komen alle polariteits kwesties los totdat zij een evenwicht bereikt hebben. Dit kan dus tot 

zware ontgiftingsverschijnselen lijden zoals omschreven in het boek De Nieuwe 

Gezondheidsleer.  Begin rustig aan met 15-30-45-60-75-90 seconde per bij u passende kleur 

binnen een 10-15-20-25-30 minuten cyclus.in de eerste twee weken. Let erop dat de nieuwe 

en volle maan uw therapie aardig kan verstoren omdat dit de tijd is waarop de aarde haar 

overtollige energie laat opnemen (volle maan) door de maan. Bij nieuwe maan transformeert 

de aarde van verdichting naar haar verlichte fase.  

 

22.10 ULTRAMODERNE KLEUREN THERAPIE DIE WERKT IN EEN MODERNE 

WERELD 

 

Vandaag zijn er twee ultramoderne kleuren therapien die werken. Dit zijn de Photron therapie 

ontwikkeld door Applied Light Technology en Steven Vazquez en de Spectral Receptivity 

System ontwikkeld door Jacob Libermann. Beide technologien hebben voor en nadelen ten 

opzichte van elkaar maar werken zeer goed binnen de onderzoeken die wij gedaan hebben. 

Het enige en allergrootste probleem waar beide apparaten mee te kampen hebben is de interne 

“power supply”. Deze zet de Amerikaanse 60Hz frequentie middels een transformator om 

naar een 50 Hz wisselspanning. De gevolgen zijn rampzalig voor deze uitzonderlijk goede 

apparaten wanneer u niet in Amerika of Canada woont. Het electromagnetische veld van deze 

transformators is zo sterk dat alleen een lode mantel van 2-3 cm dik deze negatieve straling 

kan blokkerern. Wij hopen dat beide fabrikanten beseffen dat er ook nog leven mogelijk moet 

zijn buiten Amerika en Canada en dat een voeding op basis van gelijkspanning (12 volt 

zonnenergie) of vrije energie eigenlijk de meest gewenste voeding is op dit moment. Het is 

natuurlijk ook mogelijk om zelf een kleuren therpie middels licht te ontwikkelen. Hiervoor 

kunt in bij iedere electronicazaak een stroboscoop (0-15Hz) en kleurenfilters (rood, oranje, 

geel, groen, blauw, voilet etc.) aanschaffen in combinatie met een Xenos (plasma) lamp welke 

nagenoeg het volledige lichtspectrum weergeeft. De kosten voor zelfbouw zijn een paar 

tientjes tot honderden gulden.    

 

22.11 HET HOOGSTE NIVEAU VAN HELIOPATHISCHE GENEESMIDDELEN 

 

Het hoogste niveau van heliopathische geneesmiddelen is het zonnenlicht zelf. Wanneer ieder 

mens voldoende in de buitenlucht zou vertoeven (1 uur per dag in de lente/zomer en 2 uur per 

dag in de herfst en winter) en geen zonnenbrillen en UV stralen blokkerende brillenglazen 

(35%-100%) of contactlenzen (35%) zou dragen dan zouden er maar heel weining fysiek 

zieke mensen overblijven. Zeker wanneer u zich ook nog eens uw onverwerkte verleden en 

EGO/OGE zou oplossen welke natuurlijk het hoogste goed vertegenwoordigen bij het 

neutraliseren van zowel lichamelijke als ziele ziekten.  De realiteit van vandaag is echter dat 

de gemiddelde westerse mens nog geen half uur per dag in de buitenlucht vertoeft. Dus van de 

meest essentieele 80% kleurenbandbreedte maakt de mens maar 1/48 deel gebruik is 1,66%. 
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Wanneer we dit schaarse zonnelicht ook nog eens blokkeren met laten we zeggen een bril die 

35% van de UV (ultra-violet)stralen blokkeert - UV stralen die essentieel zijn voor onze 

gezondheid omdat ze het herstel en regeneratievermogen van ons lichaam op gang brengen en 

houden -  dan blijft er na verloop van tijd weining van onze fysieke gezondheid over. Wist u 

trouwens dat van de ultraviolette straling met een golflengte van 290 nanometer of kleiner de 

meeste straling door de ozon laag wordt tegen gehouden. Het is trouwens interessant om te 

zien dat deze laag langzamerhand verdwijnt hetgeen zoals u weet nagenoeg niet het gevolg is 

van de spuitbus theorie maar van de bandbreedte migratie van de komende jaren.  

 

Wist u trouwens dat de inheemse bevolking in Afrika en Australie pas kanker gingen 

ontwikkelen nadat de zonnebril in deze landen geintroduceerd werd. Wist u dat kanker zich in 

de westerse koude landen begon te ontwikkelen nadat de mensen het platteland gingen 

verruilen voor de stad met al haar prachtige electronische huizen en kantoren en voor vakantie 

of emigratie wegtrokken naar zonnige oorden waar hun fysieke lichaam helemaal niet tegen 

bestand is. Wist u trouwens dat negatieve ofwel verdichtende electromagnetische straling 

geneutraliseerd kan worden door natuurlijk zonnenlicht in eigen land en het oplossen 

van………….. (ja we blijven het herhalen). Wist u dat nagenoeg alle lichamelijke ziekten van 

vandaag te wijten zijn aan het feit dat de mens van een natuurlijke zonnnenlicht naar een 

kunstlicht en onnatuurlijke electromagnetisch zwaar beladen omgeving is verhuist in de 

afgelopen 100 jaar. Buitenlucht en zonnenlicht kosten net zoals het oplossen van uw 

……………….. niets in geld maar alleen een stukje van uw materie tijd. We hebben dus in dit 

universum de beste medicijnen aan onszelf ter beschikking gesteld maar we maken er gewoon 

geen gebruik meer van door ons geheugenverlies. Is dit geen prachtig argument om vandaag 

nog uw letterlijk in het duister verkerende stoel of bank te verruilen voor de buitenlucht en 

daar uw naasten dus uiteindelijk uw ware dus volledige zelf van dienst te zijn. 

 

22.12 DE NIEUWE MILLENNIUM GENEESMIDDELEN: VOOR HEN DIE HET 

DAGLICHT NOG NIET KUNNEN VERDRAGEN 

 

Zoals we al in het kerstnummer van 1998 gezien hebben vertegenwoordigd de zon in de 

gepolariseerde 3D wereld alle frequenties die het fysieke deel van een mens nodig heeft om 

gezond te blijven en/of te worden. Met dit als uitgangspunt kan men de navolgende 

medicamenten geheel zelfstandig samenstellen. Allereerst schaft u bij uw drogist of apotheek 

de No.8 (grootte aanduiding) neutrale melksuiker korreltjes aan of bij een natuursteenwinkel 

neutrale natuurlijke kristallen. En met neutraal bedoelen we natuurlijk melksuikerbolletjes en 

kristallen waar zo min mogelijk mensen met hun onverwerkte verleden en EGO/OGE vingers 

aangezeten hebben. Want O,o,o wat vinden wij het als New Agers leuk om iedereen z’n 

kristal te laten betasten met het gevolg dat de eigenaar een waar met obsessies gevuld 

kristalmonster retour krijgt dat zijn weerga in geconcentreerde ellende van vele onverwerkte 

levens en EGO/OGE’s niet kent. De huidige New Age kristallen veroorzaken ware 

epidemieen in de zogenaamde lichtcirkels welke in feite alleen maar hun ellende keer op keer 

blijven herhalen in een gesloten cirkel waar verdichting en verlichting elkaar eindeloos 

afwisselen.  

 

Zoals u weet zijn deze natuurlijke kristallen en melksuikerbolletjes in staat zeer veel 

informatie en energie op te slaan door hun unieke samenstelling. Voor meer informatie zie 

ook het kerstnummer 1998. Zodra u deze natuurlijke kristallen en/of melksuikerbolletjes in 

uw bezit heeft gaat u beginnen om deze te programmeren. Om te programmeren heeft u 

helemaal geen technische kennis nodig. Uw lichaam en omgeving doen dit programmeren 
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voor u zonder dat u ook maar een frequentie of bandbreedte behoeft in te stellen. Hoe gaat 

deze methode nu precies in zijn werk. Allereerst raden wij u aan om de onnatuurlijke ofwel 

door de mens gemaakte electromagnetische omgeving te neutraliseren. Wanneer u deze stap 

niet neemt zijn de volgende stappen zinloos omdat uw lichaam in onbalans blijft door de 

constante aanvallen van allerlei directe en indirecte electromagnetische frequenties.  

 

22.12.1 UNIVERSELE GENEESMIDDELEN PROGRAMMEREN IN DE PRAKTIJK 

 

Allereerst zet u tussen 11 s’ochtends en 3 uur s’middags een donker blauw maar lieft paars 

c.q. ultraviolet schaaltje in de zon. Met het in de zon zetten van de natuurlijke kristallen en/of 

melksuiker korreltjes bereikt u drie dingen. Allereerst worden de natuurlijke kristallen en 

melksuiker korreltjes van eventuele onzuiverheden zoals menselijke obsessies ontdaan. Ten 

tweede wordt het volledige spectrum aan positieve straling van de zon als 

ondersteuningsstraling aan de natuurlijke kristallen en/of melksuiker korreltjes toegevoegd. 

Ten derde is de zon in staat de specifieke stralingen te potentieren ofwel te intensiveren. Als 

stelregel geldt dat u voor lichte gevallen de kristallen en/of korreltjes een week in de zon moet 

laten liggen. Voor gemiddelde gevallen een maand en voor zware gevallen drie maanden. 

Voor dit doel plaatst u het schoteltje op een zonnige plek waar de wind geen vrij spel heeft. 

Het mag duidelijk zijn dat in de meeste landen de zomer de meest geijkte tijd is om uw 

medicijnen samen te stellen. Na het potentieren plaatst u de korreltjes in een glazen flesje of 

buisje dat wederom donkerblauw of paars moet zijn om de houdbaarheid te vergroten. Op het 

flesje plakt u een etiket waarop de namen van de te neutraliseren stralingen staan en het 

zinnetje “Voor Het Herstellen Van Mijn Eenheidsbewustzijn”. Dit laatste zinnetje is zeer 

belangrijk omdat deze in staat is zowel uzelf als het medicament tijdens de inname te 

verbinden met de allerhoogste eenheids frequentie ofwel uw oude volledige zelf. 

 

Om uw lichaam resistent te maken tegen electromagnetische aanvallen plakt u een al door de 

zon opgeladen kristal of korreltje op iedere apparaat waarmee u in uw dagelijks leven 

veelvuldig geconfronteerd wordt. Voor een lijst met de meest voorkomende probleem 

gevallen zie de vorige hoofdstukken uit 1999. Voor het gemak kunt u het kristal of korreltje 

eerst in een stukje papier wikkelen voordat u het op uw GSM, TV, PC, meterkast, stopcontact 

etc. plakt. Hierna bepaald u hoelang ieder korreltje op zijn plaats moet blijven zitten om met 

deze straling opgeladen te worden. Als vuistregel geldt dat een korreltje 10% van de tijd die u 

in de buurt van een dergelijk apparaat bent moet blijven zitten. Dit geldt niet alleen voor 

directe straling maar ook voor indirecte straling. Hiermee willen wij zeggen dat wanneer u 

maar 1 uur per dag TV kijkt en uw buren 8 uur per dag u dit korreltje dus minimaal 48 

minuten op uw TV moet laten zitten. Beschikt u niet over een electromagnetische stralings en 

microgolf meter welke trouwens bij iedere electronica vakhandel te krijgen zijn dan laat u de 

kristallen of korreltjes gewoon voor een week op ieder apparaat zitten om het zekere voor het 

onzekere te nemen. Na deze week verzameld u al deze opgeladen kristallen of 

melksuikerkorreltjes in een donker blauw maar het liefst paars c.q. ultraviolet glazen flesje.  

 

 

22.12.2 HET INNEMEN VAN UNIVERSELE GENEESMIDDELEN EN ANDERE 

PROGRAMMEER MOGELIJKHEDEN  

 

Zo nu is alles klaar voor gebruik. Wanneer u alle hierboven stappen keurig hebt opgevolgd 

heeft u maar een kristal of korreltje nodig per keer en kunt u de inname c.q. het dragen 
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herhalen zo vaak dit nodig is voor uw electromagnetische ziektebeeld. Als inname c.q. 

draagtijdstip raden wij een uur voor zonsopgang aan of voor het slapen gaan op een nuchtere 

maag. De korreltjes laat u rustig smelten in uw mond en laat deze minimaal 3 minuten 

intrekken alvorens u wat water neemt. Een kristal draagt u natuurlijk wanneer u in de buurt 

komt van een voor u allergische stralingsbron. De werking van deze geprogrammeerde 

kristallen en melksuiker korreltjes is als volgt. De relatief lage potentiering van de 

onverwerkte straling zorgt voor een lichamelijke tegenreactie en bewapening volgens het 

principe van vaccinatie (vibricinatie zie het boek De Nieuwe Gezondheidsleer) waardoor het 

lichaam in staat is tegenstand te bieden aan de heftige aanvallen waar u normaliter de gehele 

dag - maar vooral tussen 8:00 en 18:00 wanneer de diverse apparatuur en netwerken 

geactiveerd worden – aan wordt bloodgesteld. Zo nu u de onzichtbare maar met de huidige 

meetapparatuur eenvoudige te meten electromagnetische straling geneutraliseerd heeft gaat u 

kijken welke gezondheidsproblemen er na een maand nog over zijn gebleven. We kunnen u 

namelijk verzekeren dat vandaag meer dan 60% van de fysieke problemen stralings 

gerelateerd zijn. Wanneer u echter vandaag al tot het besef bent gekomen dat al het leven 

binnen dit gepolariseerde universum uit trillingen c.q. intelligente vrije energie bestaat dan is 

dit percentage natuurlijk 100%. Blijven bij u na deze maand van wachten en observeren nog 

problemen over dan gaat u als volgt te werk. Op iedere plek die een probleemgebied 

vertegenwoordigd plakt u wederom een al op de zon opgeladenkristal en/of  melksuiker 

korreltje. In dit geval het liefst direct op de huid met een stukje pleister. Deze kristal of korrel 

laat u afhankelijk van de zwaarte van uw ziekte een dag, week of maand zitten (s’avonds kunt 

u de pleister of hanger eventueel afdoen). Gedurende deze periode pikt het kristal of 

melksuikerkorreltje niet alleen de frequentie van het zieke orgaan en/of lichaamsdeel op maar 

zuigt het ook het zweet (zout) op dat al in uw lichaam geprogrammeerd is met dit ziektebeeld 

op. Zoals u weet zijn zweet en andere lichaamsvochten door hun chemische maar zeg liever 

trillings samenstelling uitstekende priogramma’s om uw kristal of melksuiker korreltjes te 

programmeren. Hierna gaat u te werk zoals hierboven al voor electromagnetische straling 

omschreven is. Op deze manier stelt u voor een paar tientjes een medicijnkastje samen dat 

volledig ofwel 100% op uw lichamelijke behoeften op enig moment is afgestemd. Het is 

belangrijk dat u dit medijnkastje jaarlijks ververst met nieuwe programma’s. 

 

Natuurlijke zijn al deze bovengenoemde zaken zonde van u tijd wanneer u al tot het besef 

bent gekomen dat al uw problemen in uw onverwerkte verleden en EGO/OGE zitten. Maar ja 

niet iedereen zal hier al in dit leven van bewust zijn.  Het advies is en blijft dan ook altijd dat 

u zich eerst oefent in het oplossen van uw onverwerkte verleden en 27 geestelijke stress 

veroorzakers alvorens u met het maken van deze heliopathische geneesmiddelen gaat 

bezighouden. Nog wat extra tips voor hen die bekend zijn met de geneeskrachtige werking 

van diverse kruiden en planten. Wanneer u deze in een donkerblauwe of paarse schotel in de 

zon laat drogen en deze ook opslaat in een paarse fles dan is de werking vele malen groter dan 

de bereidingswijze die u waarschijnlijk vandaag hanteerd. Wanneer u niet aan kristallen of 

melksuiker korreltjes kunt komen is het ook mogelijk om suiker, zout  en/of mineraal water in 

doorzichtige flessen in allerlei vormen te gebruiken. De kosten van deze medicamenten zijn 

een paar tientjes dus voor iedereen te betalen. Bent u echter niet in staat deze zaken zelf te 

maken dan kunt u deze altijd bestellen bij diverse bewustzijnsverzorgers. Let er echter op dat 

ook zij niet meer dan een paar tientjes per flesje mogen vragen om de werking te behouden. 

Woekeraars en hun klanten zullen er al snel achter komen dat de door hen uit winstbejag 

gemaakte medicamenten in het geheel niet werken omdat zij de connectie met De Eenheid 

missen tijdens de bereiding.          
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22.13 DE CREATIE VAN LICHT EN WAARHEID 

 

Tegenwoordig worden er een groot aantal cursussen en seminars gegeven waar men u 

probeert te leren meer licht om uzelf te verzamelen. Bij de creatie van dit extra licht wordt u 

dan ook nog eens ondersteunt door allerlei hoger ontwikkelde geesten die overal uit ons 

eindige universum vandaan schijnen te komen. Hoewel u bij dit soort cursussen de meest 

exotische technieken geleerd worden moet u goed beseffen dat de leraren zonder uitzondering 

nog steeds uit de gepolariseerde derde dimensie vandaan komen. Een wereld die nog steeds 

gevuld is met onwetendheid en halve waarheden. Zonder dat ze het zich vaak beseffen draaien 

ze mee in de eindeloos gevarieerde gepolariseerde wereld van spelletjes die alleen maar tot 

doel heeft om je tijdelijk te vermaken en af te houden van het werkelijke doel in je leven. Het 

echte licht en Je Innerlijke Waarheid kan alleen maar komen uit je eigen innerlijke connectie 

met De Eenheid die eens je thuis was voordat je hem verliet om jezelf beter te leren kennen. 

Nogmaals: zij die u niet leren uzelf te genezen ofwel uw onverwerkte verleden en EGO/OGE 

op te lossen weten in het geheel nog niet waar ze over praten hoe zonnig en verlicht hun 

verhalen ook mogen klinken.       

 

 

ZULLEN WE OOK DIT KEER WEER ONBEWUST IN HERHALING VALLEN OF 

BEWUST VOOR HET LEVEN KIEZEN  
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23. DECEMBER 1999: HET ONTSTAAN VAN DE WERELD DEEL 3: LICHAAM, 

ZIEL EN GEEST 

 

Iedere schepping in het fluidum door de mens bestaat uit een aantal samenhangende 

gedachten die zich uiteindelijk vormen tot een idee. Dit idee houdt de ziel dan als een 

duidelijk beeld (visualisatie) vast in haar bewustzijn. Dit wordt ook wel het grondidee of 

fundament van iedere schepping genoemd. Hierna worden passende gedachten aan dit 

grondidee toegevoegd tot een geheel van harmonierende neven ideeen. Door een steeds 

grotere verfijning van beelden en voorstellingen begint de scheppende mens in al zijn 

enthousiasme verliefd te worden op zijn idee waardoor hij het leven wil inblazen. Alleen de 

liefde maar vooral de daarbijbehorende volle (100%) aandacht maakt dat de schepping niet 

alleen tot stand komt maar ook IN STAND GEHOUDEN wordt. Zonder de volledige 

overgave van de liefde is iedere schepping een zeer kort en over het algemeen turbulent leven 

beschoren omdat alle twijfel de polariteit in al haar facetten in het leven roept. Dit houdt in 

dat het scheppingsevenwicht tussen onderbewuste en hoger bewuste gedachten en ideeen 

steeds meer verstoord wordt tussen alleen maar onderbewuste of hoger bewuste scheppingen 

die steeds verder van het evenwichts ofwel 0 punt af komen te liggen. En hoe verder dit het 

geval is hoe minder de mens zich het evenwicht ofwel 0 punt kan herinneren welke de 

innerlijke weg ofwel poort uit je eigen schepping vertegenwoordigd. Want alleen zij die 

onderbewustzijn en hoger bewustzijn volledig in elkaar oplossen zullen wederom de weg naar 

huis ofwel de wedergeboorte in de eenheid welke het oude zelf leren kennen. Alle overige 

mensen zullen zonder kennis van het spel of verdwaald blijven in de onderbewuste of hoger 

bewuste dimensies c.q. werelden. Eens is de 26.000 jaar worden alle interdimensionale 

poorten gesynchroniseerd hetgeen wil zeggen dat alle openingen naar de eenheid op een lijn 

liggen en het wel heel makkelijk wordt om van de derde dimensie wederom in de eenheid op 

te gaan. Daarom is het einde van deze cyclus dan ook van groot belang voor de mensheid. Het 

biedt iedereen de mogelijkheid om direct je eigen universum te verlaten zonder dat je eerst 

van dimensie naar dimensie moet hoppen – en dat zijn er vele – voordat je thuis komt. Sinds 

1996 synchroniseert de derde dimensie poort zich met alle overige interdimensionale poorten 

binnen je universum hetgeen tot gevolg heeft dat vele mensen vandaag niet meer de moeite 

nemen om eerst de 4D+ dimensies te doorlopen maar zich gelijk afstemmen op het eenheids 

bewustzijn in zichzelf. De meeste mensen zullen echter de weg door de dimensies blijven 

lopen met hun hoger bewuste helpers welke hun oude zelf zijn omdat het eenheids bewustzijn 

nog te onwezenlijk is om te bevatten. Wanneer tussen 2002 en 2008 de poort volledig open 

gaat wordt het pas echt feest in je eindige universum. Dan zal er wederom door ieder 

individue gekozen worden om in de derde dimensie te blijven of wederom op te gaan in een  

meer evenwichtig bewustzijn c.q. dimensie. En zoals altijd zullen er dan weer twee partijen 

tegenover elkaar komen staan. Partijen die zonder dat zij dit beseffen eens volldig EEN met 

elkaar waren in de eenheid.  

 

23.1 ONDERBEWUSTE SCHEPPINGEN 

 

Onderbewuste scheppingen ofwel relatief  lagere bandbreedtes en frequenties zijn trager in 

ruimte en tijd waardoor een schepper zich door zijn luiheid minder liefde = 100% aandacht 

behoeft te getroosten om zijn schepping in stand te houden. Hierdoor vervalt zijn schepping 

na verloop van tijd van eenheidsliefde naar geboden tot zelfs menselijke wetten.  Dit komt 

vooral wanneer geestelijke gedachten en ideeen door hun luiheid ofwel gebrek aan 

eenheidsliefde tegengestelde evenbeelden van de eenheid in de materie zijnde de ziel en 

lichaam creeren. Hierdoor ontstaat uiteindelijk (+/-) polariteit met alle tegenstellingen 
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vandien. Polariteit kan dus alleen tot stand komen wanneer de volledige eenheidsliefde = 

aandacht = stromen = overgave = enthousiasme omslaat in steeds minder belangstelling voor 

hetgeen je geschapen hebt. De eenheids bewuste pool (0) = leven, activiteit en vrijheid wordt 

opeens door haar luiheid geconfronteerd met een tweede onderbewust pool genaamd 

gesplitste tegenpool (verdicht en verlicht) welke staat voor eenzijdigheid, luiheid, traagheid en 

eenheidsliefdeloosheid. Hoe wij deze 0 pool en +/- pool ook noemen we moeten allemaal 

goed beseffen dat beide polen uit dezelfde schepper vandaan komen en uiteindelijk weer 

terugkomen wanneer hij volwassen ofwel weer volledig in evenwicht is. Verhalen over 

gevechten tussen God en Satan zijn dus alleen maar innerlijke gevechten in een persoon zelf 

die binnen zijn eigen schepping c.q. universum uiteen gevallen is in deciljarden facetten 

zijnde dimensies, frequenties, atomen en elementen. Het mag duidelijk zijn dat het 

eenheidsbewustzijn van een schepper vroeg of laat in zijn onder- en hogerbewustzijn middels 

het geweten ingrijpt om de onevenwichtigheid te herstellen. Een professionele ofwel bewuste 

schepper die van zijn schepping wil genieten middels volledig  bewustzijn, gezondheid en 

geluk moet dan ook constant zijn directe verbinding met zijn oude zelf ofwel de eenheid in de 

gaten houden. Wanneer hij zich immers teveel zou identificeren met de door hem gecreeerde 

(+/-) illusies c.q. interdimensionale omhulsuls zoals het fysieke lichaam in de derde dimensie 

dan raakt hij het contact met zijn eenheidsbewustzijnsfacetten langzamerhand kwijt waardoor 

het lijkt alsof hij het fysieke lichaam is geworden. Hoe eenheidsbewust gerichter de liefde en 

aandacht hoe sneller een schepping in tijd en ruimte tot stand komt. Echte LIEFDE is 

trouwens een ander woord voor EENHEID, want alleen hij die ALLES weer kan ervaren is 

verliefd omdat hij de volledige waarheid over het zelf kent. Iemand die zich dus maar voor 

10% overgeeft, gelooft, vertrouwt aan de innerlijke weg zal maanden soms jaren moeten 

werken om iets uit het slijk der aarde tot stand te brengen terwijl iemand die voor 70% 

gelooft, vertrouwt en overgeeft hetzelfde werk in dagen en weken kan doen. Voor verdere 

uitleg over dit proces verwijzen wij u naar het kerstnummer 1998 en paasnummer 1999.  

 

We kunnen dit scheppingsproces in menselijke begrippen omzetten door te zeggen dat 

wanneer een man en vrouw elkaar voor het eerst ontmoeten en van beide kanten verliefd 

worden zij hun aandacht  volledig op elkaar richten en alles om hen heen eigenlijk niet meer 

bestaat. Tijdens de witte broodsweken stemmen zij zich 24 uur per dag alleen op elkaar af en 

lossen letterlijk op in hun gemeenschapelijke 0 punt. Na een aantal maanden wordt deze 

eenheidsliefde over het algemeen toch wel heel gewoon en gaat men over tot het kiezen van 

allerlei manieren die de ware eenheidsliefde en volle aandacht kunnen vervangen. Men grijpt 

dan over het algemeen naar instituten, rituele en allerlei andere materiele kado’s om de 

partners de illusie te geven dat ze nog steeds van elkaar houden. In werkelijkheid wordt de 

ware eenheidsliefde met materie afgekocht waardoor het verval van de eenheidsliefde begint 

tot de (tijdelijke) dood er op volgt. Het is dus niet de eenheid die schept maar de mens uit de 

eenheid (ofwel zijn oude volledige zelf) die zijn eigen wereld van A t/m Z schept. Alles wat 

zij met volledige overtuiging, enthousiasme en eenheidsliefde zullen (blijven) denken doen en 

zijn zal niet in eenzijdige verdichting of verlichting vervallen. Wanneer dit verval toch 

plaatsvindt – hetgeen niet meer is dan een verstoring in het universele spel door ons 

eenzijdige onbewuste gedrag – dan zal deze schepping zich vroeg of laat corrigeren. De 

evenwichtresonantie blijft immers in alles en iedereen binnen een schepping middels de 

startvonk welke een copy van de eenheid is resoneren. En dit resoneren wordt des te heftiger 

hoe meer wij ons van het evenwicht verwijderen in de vorm van universele liefde welke 

gepaard gaat met angst, pijn en ellende die wij in onze onbewuste herhalings wereld de hele 

dag ervaren. Waarom zijn er nog mensen op aarde die angst, pijn en ellende blijven scheppen. 

Omdat ze de door henzelf gemaakte spelregels zijn vergeten. Het wordt dan ook weer de 
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hoogste tijd om de volledige verantwoordelijkheid van uw schepping op u te nemen. Doe je 

dit niet dan val je de volgende schijncarnatie gewoon weer in herhaling.   

 

23.2 ESCAPE FROM THE UNIVERSE 

 

De bekroning op de stappen denken en doen die uitgebreid zijn omschreven in het kerst- en 

paasnummer van 1998 en 1999 is het weer EEN ZIJN. Het EEN ZIJN ofwel wedergeboorte in 

de eenheid luidt het einde van alle polariteit in zoals wij dit in ons eindige gepolariseerde 

universum kennen. EEN ZIJN staat voor eenheid, evenwicht, balans, rust, stilte, einde van alle 

vooroordelen, onzekerheid, twijfels, angst, onderbewustzijn en hoger bewustzijn en oplossen 

in het constant fluidum dat zich als een niet gepolariseerde stroom beweegt tussen haar 

tijdelijk uitgetreden cellen ofwel scheppings universa. Alle eindige gepolariseerde universa 

zweven dus als een soort ingekapselde allergie veroorzakende stofdeeltjes binnen dit fluidum. 

Het EEN ZIJN is ook de laatste ofwel derde wedergeboorte. Wanneer u de denken en doen 

stappen in de praktijk hebt doorlopen zit u al in de eerste of tweede fase van de 

wedergeboorte. Toch aardig om te weten dat een klein beetje inspanning al binnen een paar 

maanden tot zulke grote resultaten kan leiden. Denken + Voelen = Weten + Doen = Begrijpen 

waaruit de paradox van het EEN ZIJN volgt hetgeen wil zeggen stoppen met al het Denken en 

Doen. Vooral die mensen die het zo belangrijk vinden om mee te vloeien in de stroom (de 

“Let It Flow” generatie) is na het oplossen van het onverwerkte verleden en EGO/OGE 

eindelijk de tijd aangebroken om daadwerkelijk van dit oneindige  proces deel te worden. 

 

Wanneer we goed naar dit proces van denken, doen naar EEN ZIJN kijken zijn er niet alleen 

een groot aantal overeenkomsten in de menselijke ontwikkeling te onderkennen maar ook die 

van De Eenheid. Wanneer we de schepping met haar wezensprodukt de in de derde graad 

wedergeboren mens bekijken en weten dat de ontwikkeling van de mens parallel loopt met die 

van De Eenheid omdat de mens uit de eenheid is maar er altijd onderdeel van is gebleven door 

het meedragen van de startvonk in het innerlijke hart dan gaan wij het scheppingsverhaal op 

een geheel andere manier bekijken. De mens kan immers niet meer zijn dan een fase in de 

ontwikkeling van De Eenheid zelf omdat wanneer zij dit logisch bekijken eigenlijk nooit 

gescheiden zijn geweest maar alleen de illusie van scheiding is gecreeerd van hen die tijdelijk 

uit de eenheid zijn gestapt. Het zal vele van u zijn opgevallen dat het Kerstnummer van 1998 

in het teken van De Eenheid schepper van polariteit stond. In het Paasnummer van 1999 

verdween De Eenheid als schepper van het toneel om plaats te maken voor de mens die uit de 

eenheid aan het scheppen ging. In het laatste deel 3 van “Het Ontstaan Van De Wereld” 

veranderen we nogmaals van concept door te stellen dat De Eenheid en Scheppende mens 

ondanks de vele scheppingen in werkelijkheid altijd een en dezelfde zijn gebleven. Met dit 

besef zal bij de volledige terugkeer van het scheppende deel van de eenheid in de eenheid 

weer een aanvang genomen worden met haar progressieve evolutie ofwel het inruilen van het 

herhalingscircus genaamd scheppingsuniversum door een spiraliserende bewustzijnsgroei in 

het oneindige fluidum.  

 

Zodra deze laatste stap naar het EEN ZIJN is gezet wordt niet alleen De Eenheid maar al het 

verdichte en verlichte ofwel onderbewuste en hoger bewuste dat uit De Eenheid middels vele 

scheppingen is voortgevloeid teruggebracht tot de oerkamer van al het bestaan zijnde de 

progressief evoluerende eenheid. De oerkamer is zoals we al eerder gezien hebben in het 

verhaal van “De Vlo” een kweekkamer van Scheppingen en uit hen hun gepolariseerde 

scheppingen in al haar vormen en verscheidenheid. De scheppende mens heeft als credo 

“laten we nog een scheppings spelletje spelen”, terwijl De Eenheid ofwel ouder virtueel 
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achterblijft om het geheel te aanschouwen zonder in te grijpen anders dan door de herinnering 

aan het volledig c.q. EEN ZIJN overal door te laten klinken als een baken in de oneindigheid. 

Voor hen die op enig moment ook deze roep naar huis niet meer kunnen of willen horen 

worden hoger bewuste facetten uit het oude EEN ZIJN en hoger bewuste delen van een 

schepping op aardse werelden gematerialiseerd om hen die volledig de weg kwijt zijn te 

herinneren aan hun ware afkomst en EEN ZIJN. Zodra u deze waarheid over uzelf erkent en 

begrijpt door het eenheidsbewuste denken en doen ga je niet meer op zoek naar andere 

uiterlijke wegen maar stem je als een verliefd paar weer met volle aandacht op je eigen 

ontwikkelproces uit en naar De Eenheid af. In deze ware eenheid bestaan geen wetten, 

geboden of wat dan ook meer maar alleen de meest zuivere Eenheid. Positief en negatief 

ofwel polariteit in al haar verschijdenheid bestaat niet meer in de eenheid om dat deze geen 

enkele behoefte meer heeft om uit deze eenheid te stappen.  Echte liefde ofwel eenheidsliefde 

wil zeggen dat u niet meer meegaat in alle (+/-) gepolariseerde verleidingen die het materiele 

leven schijnbaar buiten de eenheid biedt. Pas in de eenheid begint het ware progressieve leven 

weer. Heeft u hulp nodig om de derde wedergeboorte te bereiken vraag dan direct hulp (nog 

beter vraag samen man/vrouw, kinderen om hulp en heb geduld) aan De Eenheid en/of Hoger 

Bewuste gids zoals Rafael, Uriel, Michael, Gabriel etc. welke onder diverse namen in de 

afgelopen 26.000 jaar op aarde zijn geincarneerd maar eens bewustzijns facetten van uzelf 

waren. U bent gearriveerd gefeliciteerd! 

 

23.3 GENEZEN VANUIT HET INNERLIJKE EEN ZIJN 

 

Zodra uw ziel en lichaam volledig doordrongen zijn van het bovengenomende Eenheids Besef 

zijn al uw aardse 3D problemen opgelost. Nog beter, u kunt met uw nieuwe zijnstoestand 

ieder mens en gericht element door uw eenheidsliefde zijnde gedachten, ideeen, aandacht en 

wil helpen zichzelf te genezen wanneer hij of zij hiervoor klaar is en erom vraagt. Want alles 

wat u eens collectief geschapen heeft zal oplossen zodra de eerste begint zijn individuele 

innerlijke reis naar huis te lopen. Als een kettingreactie c.q. pyramide zal de hierarchische 

materiele schepping laag voor laag imploderen ofwel wederom oplossen in de eenheid. Dus 

alleen al door uzelf op te lossen lost u tevens de waas c.q. geheugenverlies in het collectief 

waaraan u eens meegebouwd heeft op. Tertiaire, secundaire en primaire geneesmiddelen zijn 

dus in het geheel niet meer nodig. Zij die EEN ZIJN zullen echter bij dit genezingsproces 

zichzelf altijd innerlijk afvragen of de persoon qua zielontwikkeling aan dit 

zelfgenezingsproces toe is of niet. Velen zouden immers door hun niveau van innerlijke 

ontwikkeling direct weer terugvallen in hun oude toestand. Een goed voorbeeld is de 

terugkeer van kanker na een tertiaire of secundaire therapie (zie ook kerstnummer 1998). Het 

blijft immers altijd de vrije wil en verantwoordelijkheid van de individuele mens als facet van 

de eenheid om voor eenheidsbewustzijn of verdichting/verlichting te kiezen en niet die van de 

relatief meer eenheidsbewuste of wedergeboren broeder of zuster.  

 

23.4 DE NIEUWE WERELD DEEL 2: EVERYTHING STAYS THE SAME 

 

Velen van u zullen het al begrepen hebben dat De Nieuwe Wereld of laten we beter zeggen 

De Nieuwe MATERIELE EN ZIELE Wereld op aarde in de volgende cyclus niet de 

eindbestemming zal zijn van de mensheid. De Nieuwe Wereld op aarde zal er misschien qua 

technologie wat moderner uitzien volgens onze huidige maatstaven, maar dit komt alleen 

omdat wij de zomer van de 26.000 cyclus aan het bereiken zijn waardoor zowel de frequentie 

van de aarde als de mens verhoogd zullen worden. Hoewel wij vandaag zeer vele geluiden 
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horen dat het morgen in de nieuwe tijd allemaal beter en anders zal zijn moeten wij u 

teleurstellen. De Innerlijke Weg blijft ook in de nieuwe aardse wereld De Innerlijke Weg. Dus 

voor hen die de aarde willen beerven veranderd er niets omdat zij gewoon in deze derde 

dimensie qua bewustzijn blijven steken. Zij die alleen de aarde willen erven vallen gewoon 

weer in herhaling totdat zij de volgende keer de keus maken om daadwerkelijk naar huis terug 

te keren. Alleen zij die in de komende jaren van bewustzijn veranderen zullen daadwerkelijk 

kennis maken met De Nieuwe Wereld zoals hij eens bedoeld is en dat is niet een leven in de 

derde dimensie maar een hervonden nieuw leven in de 4D+ dimensies of de eenheid. De keus 

is aan U. Herhalen op aarde of interdimensionaal of progressief evolueren.    

 

23.4.1 DE NIEUWE WET IN DE ZOMERTIJD OP AARDE 

 

Zij die EEN ZIJN zullen geen wet maar alleen de eenheidsliefde kennen. Zij die DOEN en 

DENKEN kiezen om het onverwerkte verleden en EGO/OGE wel of niet op te lossen. Zij die 

ALLEEN PRATEN en LEZEN zullen verward worden in hun eigen materiele wetten waarop 

de fysieke dood ofwel de creatie van nog meer onbewustzijn volgt. 

 

23.4.2 DE NIEUWE ECONOMIE 

 

Zij die EEN ZIJN zullen hun naasten alles geven waar zij behoeften aan hebben in zowel 

eenheids,  zielmatige als materiele zin. Zij die DOEN en DENKEN kunnen nog steeds kiezen 

ofwel een grens scheppen tussen hun eigen bezittingen en de bezittingen van hun naasten 

waardoor o.a. hoogmoed, deemoed, handel, valuta, jaloezie en hebzucht etc. kunnen ontstaan. 

Zij die ALLEEN PRATEN en LEZEN zullen proberen hun naasten alles te ontnemen 

waardoor zij zichzelf in hun waanzin in de grootst mogelijke ziele als geestelijk diepte zullen 

storten. 

 

23.4.3 HET NIEUWE GELD 

 

Zij die EEN ZIJN hebben geen geld om levensbehoeften uit te wisselen maar zullen alles naar 

geweten zonder onderschijds des persoons verdelen in innerlijke en uiterlijke behoeften. Zij 

die DOEN en DENKEN kunnen onderscheid maken tussen hebben en niet hebben en zullen 

dus geld introduceren om meer of minder te hebben dan hun naasten. Zij die ALLEEN 

PRATEN en LEZEN zullen het materiele geld met lucht opblazen middels een bancair 

systeem zonder enig fundament ofwel ondersteunende innerlijke waarde  waarna het geheel 

als een kaartenhuis wederom ineen zal storten.   

 

23.4.4 DE NIEUWE MACHT 

 

Zij die EEN ZIJN kennen geen macht omdat zij als eenheid altijd de macht hebben en zullen 

vertegenwoordigen zonder deze tegen (zichzelf) te misbruiken. Zij die DOEN en DENKEN 

kunnen voor macht of geen macht kiezen om zich wel of niet te onderscheiden en afscheiden 

van hun naasten. Zij die ALLEEN PRATEN en LEZEN zijn door hun kennis volledig 

verstrikt geraakt in de macht en zijn bijna volledig De Innerlijke Weg kwijt.    
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23.4.5 DE NIEUWE POLITIEK EN OVERHEID 

 

Zij die EEN ZIJN kennen geen politiek en overheid omdat alles en iedereen tot de eenheid 

behoort en deze eenheid voor alles en iedereen naar behoeften zorgt. Zij die DOEN en 

DENKEN kunnen kiezen om zich af te splitsen in belangengroepen om de illusies en leugens 

van de kunstmatig gecreerde afscheidingen in stand te houden en verdedigen.  Zij die 

ALLEEN PRATEN en LEZEN geloven dat hun eigen hoogmoed, deemoed, egoisme, 

ogeisme, carriere, partij en uiteindelijk de materiele dood als verzorgingsstaat het volk 

beschermt tegen misstanden terwijl zij juist het tegendeel bereiken. 

 

23.4.6 DE NIEUWE HUISVESTING 

 

Zij die EEN ZIJN leven in symbiose met hun niet gerichte medemens waarna de gerichte 

natuur zich uit eenheidsliefde dienstbaar stelt aan de mens om huizen en andere 3D 

noodzakelijkheden te scheppen. Zij die DOEN en DENKEN kunnen door hun keuze paal en 

perk aan hun woonomgeving stellen en kunnen afrasteringen in het leven roepen. Zij die 

ALLEEN PRATEN en LEZEN maken kippenhokken en ontkoppelen de mens van hun 

medemens, natuur, voedselbronnen, werk en gemeenschap.   

 

23.4.7 DE NIEUWE GEZONDHEID 

 

Zij die EEN ZIJN zullen altijd volledig gezond en gelukkig zijn. Zij die DOEN en DENKEN 

kunnen door hun keuze besluiten al dan niet hun ziel en lichaam van elkaar en de eenheid te 

ontkoppelen waardoor allerlei hechtingen en blokkeringen zullen ontstaan op alle niveaus’s. 

Zij die ALLEEN PRATEN en LEZEN verschuilen zich achter de door henzelf opgeworpen 

blokkeringen al ware het vestingsmuren van een kasteel waarachter zij zich veilig wanen in al 

hun onwetendheid. 

 

23.4.8 DE NIEUWE SOCIALE WETENSCHAP 

 

Zij die EEN ZIJN zullen alles voor hun naasten doen al ware het henzelf. Zij die DOEN en 

DENKEN kunnen kiezen om instituten, wijzen, priesters en universiteiten te creeren die zich 

boven de gewone mens zullen stellen en verheffen of de directe communicatie zonder 

tussenpersonen onderwijzen. Zij die ALLEEN PRATEN en LEZEN zullen deze institiuten 

gebruiken om hun eigen ego, oge, macht en rijkdom  te vermeerderen waardoor zij zichzelf 

geheel vrijwillig in de diepste astrale afgrond zullen storten na hun fysieke dood.      

 

23.4.9 DE NIEUWE PSYCHOLOGIE 

 

Zij die ZIJN zijn EEN. Zij die DOEN en DENKEN zijn door dualiteit TWEE. Zij die 

ALLEEN PRATEN en LEZEN vernietigen hun kracht door steeds verdere deling en 

verzwakking. 

 

23.4.10 DE NIEUWE NATUURKUNDE, WISKUNDE EN SCHEIKUNDE 
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Zij die EEN ZIJN scheppen niet. Zij die DOEN en DENKEN hebben de keuze hun leven te 

beperken door afscheidingen in de vorm van Zietomen (bandbreedtes en frequenties) en 

Fytomen (elementen) te scheppen. Zij die ALLEEN PRATEN EN LEZEN beperken hun 

scheppingskracht tot niet meer dan de Fytomen waardoor tijd en ruimte haar grootste 

vertraging en verdichting bereikt. 

 

23.4.11 DE NIEUWE GESCHIEDENIS 

 

Zij die EEN ZIJN zijn oneindig en kennen dus alles buiten ruimte en tijd in heden, verleden 

en toekomst. Zij die DOEN en DENKEN kennen heden, verleden en toekomst binnen hun 

eigen universum welke tevens haar beperking in ruimte en tijd vormt. Zij die ALLEEN 

PRATEN EN LEZEN kennen alleen maar het materiele onderbewuste heden en de leugens 

van het verleden en toekomst.  

 

23.4.12 DE NIEUWE AARDRIJKSKUNDE 

 

Zij die EEN ZIJN zijn kennen het oneindige fluidum. Zij die DOEN en DENKEN zijn en 

kennen alleen hun eigen beperkte gepolariseerde universum. Zij die ALLEEN PRATEN zijn 

kennen alleen hun fysieke hemellichaam zoals de aarde.  

 

23.4.13 DE NIEUWE BIOLOGIE 

 

Zij die EEN ZIJN zijn het Al. Zij die DOEN en DENKEN hebben wetenschap dus kennis van 

de ziel en fysieke bandbreedtes, frequenties en elementen. Zij die ALLEEN PRATEN EN 

LEZEN hebben wetenschap en kennis van alleen de fysieke elementen waaruit alleen nog 

meer onder- en hogerbewustzijn ofwel onverwerkt verleden en EGO/OGE kan ontstaan.    

 

23.4.14 HET NIEUWE BEWUSTZIJN 

 

Zij die EEN ZIJN zijn opgelost in de EENHEID. Zij die DOEN en DENKEN kennen zowel 

de innerlijke als uiterlijke maar kiezen gedurende de schepping hierin hun eigen weg. Zij die 

ALLEEN DENKEN en LEZEN hebben vele Goden dus verleidingen die elkaar op leven en 

dood bestrijden.   

 

23.4.15 HET NIEUWE MAN EN VROUW ZIJN 

 

Zij die EEN ZIJN weten dat man en vrouw alleen samen de eenheid kunnen bereiken. Zij die 

DOEN en DENKEN geloven dat man en vrouw twee aparte werelden vertegenwoordigen die 

je met elkaar kan uitwisselen. Zij die ALLEEN PRATEN EN LEZEN gaan strijd voeren 

tussen deze twee werelden om de macht op de aarde, in de maatschappij, in het gezin welke 

uiteindelijk tot de diepste tegenstrijdige verdichting en verlichting welke de derde dimensie is 

zal lijden.   
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23.4.16 HET NIEUWE HUWELIJK 

 

Afhankelijk van het ontwikkelingsniveau van zijn, doen, denken, praten en lezen zullen 

mannen en vrouwen voor de innerlijke of uiterlijke waarde van hun partner kiezen. Ware 

liefde gaat niet samen met uiterlijke waarden en meer dan een uiterlijke partner omdat 

eenheidsliefde op dat moment omslaat in eenzijdige lust en de eenheid van het huwelijk 

verbroken wordt. Zij die EEN ZIJN zullen trouwen met ZIENDE. Zij die DOEN en 

DENKEN zullen trouwen met DOENDE en DENKENDE. Zij die ALLEEN PRATEN en 

LEZEN zullen trouwen met ALLEEN PRATENDE en LEZENDE totdat zij van bewustzijn 

veranderen.    

 

23.4.17 DE NIEUWE OPVOEDING 

 

De opvoeding van kinderen zal zoals vroeger geschieden in groepsverband, met het verschil 

dat de gezinssituatie zowel kinderen, ouders, grootouders als familie en vrienden zal bevatten 

binnen de woonomgeving c.q. buurtschap. Vooral grootouders vervullen in deze 

leefgemeenschap een belangrijke rol omdat zij over meer tijd en vaak wijsheid beschikken 

dan de ouders van deze kinderen omdat de ouders dit nog niet willen of kunnen brengen. Zij 

die EEN ZIJN leven binnen een eenheids collectief waarin alle facetten van zijn, doen, 

denken, praten en lezen naar voren komen in een immer opgaande spiraal. Zij die DOEN en 

DENKEN kunnen door hun keuze deze eenheids structuur openbreken voor eigen gewin. Zij 

die ALLEEN PRATEN en LEZEN baseren de opvoeding van hun kinderen op individualiteit 

en hun eigen egoisme en ogeisme waardoor zij zowel zichzelf als hun kinderen in de 

duisternis van de verdichting en verlichting storten.    

 

23.4.18 HET NIEUWE NET 

 

UniNet is het Net der netten. ZieNet is het Net der bijna zienden. Internet is het Net dat door 

fysieke worsteling het volgende net wil bereiken.  

 

23.4.19 DE NIEUWE ENERGIE 

 

Door het contact dat de mens vandaag maar vooral morgen heeft met alle interdimensionale  

componenten zal het wederom mogelijk zijn om gebruik te maken van de “Intelligente Vrije 

Energie” die overal om en in ons bestaat zoals dit door Nikola Tesla in de afgelopen 100 jaar 

en door vele voorgangers van hem in vorige cycli omschreven en gebruikt is. Het enige dat de 

mensheid moet beseffen om van Intelligente Vrije Energie gebruik te maken het nodig is dat 

de mens eerst minimaal over een interdimensionaal ofwel innerlijk bewustzijn moet 

beschikken. Het vandaag zo populaire uiterlijk nabouwen van Nikola Tesla patenten zal dan 

ook geen enkel effect hebben zonder innerlijke afstemming. 

 

23.5 DE NIEUWE TECHNOLOGIE 

 

En u dacht dat de huidige 3D wetenschap het summum was. Met onze 101 aardse elementen 

zijn wij een absolute lacher in ons interdimensionale universum ware het niet dat het zelfs in 
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deze laagste dimensie mogelijk is om de eenheid te bereiken. In De Nieuwe Wereld zal door 

de verhoging van zowel de aarde als menselijke frequenties een aantal nieuwe meer 

eenheidsgerichte (dus gecombineerde) elementen het daglicht gaan zien en een aantal  

verdichte/verlichte elementen verdwijnen. Alles wat vandaag door 3D science fiction 

schrijvers over buitenaardse technolgie wordt omschreven zal zich in het komende 

Millennium op aarde materialiseren door frequnetie en bandbreedte migratie van onze planeet 

in de zomertijd. Dat is dus niet zo leuk voor al die nog uiterlijk gerichte (buitenaardse) 

entiteiten die dachten dat zij het wiel hadden uitgevonden. Nu moet u niet denken dat de 

mensheid daar beter van wordt want deze technolgie is zo oud als de weg naar Rome of zullen 

we beter zeggen de weg naar Shamball, Yu, Lemuria, Atlantis en Hanoch om de maar meer 

recente en bekende namen van de afgelopen miljaren jaren van ontschavingen te noemen. Ja 

mensen er is niets nieuws onder de horizon. Alles wat u in De Nieuwe Wereld qua 

spiritualiteit, economie, sociologie, technologie etc. zult ondekken is allang bedacht en werd 

al miljoen, miljarden en deciljarden jaren geleden door uw onverwerkte zelven gebruikt door 

ontschavingen die net zoals u geprobeerd hebben op een uiterlijke manier De Innerlijke Weg 

naar huis ofwel de eenheid te vinden en bewandelen. 

 

Goed laten we u nu de kern van De Nieuwe Technologie mededelen. Deze bestaat er heel 

simpel in dat de u bekende atomen en daaromheen cirkelende electronen uit drie delen 

bestaan. Ja u hoort het goed ook alle atomen c.q. elementen c.q. frequenties bestaan uit De 

Drie Eenheid van Eenheid, Ziel (Hogerbewustzijn) en Lichaam (Onderbewustzijn). Maar 

laten we er een wat wetenschappelijk denk en doen tintje aan geven door te zeggen dat 

atomen uiteenvallen in Geetomen, Zietomen en Fytomen. Aangezien de huidige volledige 

blinde 3D wetenschap alleen maar de Fytomen erkent zullen we deze maar naast ons 

neerleggen omdat je er gewoon niets aan hebt dan een beetje – 0,01% - gerommel in de 

marge. Zodra het besef bij u doordringt dat niet alleen de mens uit een drie-eenheid bestaat 

maar alles om ons heen dan wordt het spel en kunst der wetenschap een stuk interessanter. Zie 

het enige verschil tussen bandbreedtes, frequenties, mensen, dieren, planten en mineralen is 

de mate van bewustzijn waarover zij beschikken en niets anders. Hoe meer bewustzijn hoe 

meer je gebruik kan maken van Intelligente Vrije Energie. Op aarde maakt u vandaag van niet 

meer dan 0,01% van alle intelligente vrije energie in uw eigen universum gebruik We hebben 

nog veel te leren en ontdekken – ofwel herinneren - voordat we weer helemaal onszelf zijn.  

 

Toch is ieder mens door afstemming op het eenheidsbewustzijn in zichzelf in staat om alle  

gerichte c.q. relatief meer verdichte en verlichte elementen middels psychokinese te 

transformeren en herordenen. Met transformeren en herordenen bedoelen we dan wel 

eenheidsbewust helpen van relatief lagere dimensies en frequenties om een evenwichtiger 

eenheidsbewustzijn te verkrijgen en dus niet het tegenwoordig zo populaire Alchemistische 

New Age geweld dat een geheel andere motivatie heeft en dus tot niets zal leiden. Uit een 

eenheidsbewustzijn bent u dus in staat gerichte elementen zoals koper welke de meeste 

intelligente vrije electronen (energie) bevat met uw eenheidsbewustzijn, eenheidsliefde, 

gedachten, ideeen, aandacht en wil te transformeren en herordenen in een hoger of lager 

bewustzijn. Nu klinkt dit voor de gemiddelde mens ietwat vreemd maar laten we zeer 

duidelijk zijn. Meer eenheidsbewuste entiteiten hebben de keus om relatief minder bewuste 

entiteiten ofwel hun relatief lagere zelf te transformeren en herordenen. Koper bijvoorbeeld 

wordt dus niet als Fytoom opgenomen door een meer eenheidsbewust mens maar 

getransformeerd in een relatief meer eenheidsbewuste frequentie van Zietoom t/m de 

Geetomen toe.  
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Door deze verbinding van Fytomen aan de meer bewuste Zietomen en Geetomen 

transformeren 3D atomen in 4D isothopen welke niet meer zijn dan meer bewuste maar nog 

steeds gepolariseerde bewustzijns partikels. Zodra alle Fytomen omgezet zijn in Zietomen of 

Geetomen dan worden zij relatief transparant t.o.v. het atomaire rijk wat zij net verlaten 

hebben. In 3D taal kunnen wij zeggen de mazen van het 3D net de 99,9% intelligente vrije 

energie in een atoom vertegenwoordigen en het net zelf het 0,01% atomaire relatief vaste 

deel. Zodra je dus dit net in alleen maar mazen omzet is het volledig vrij om zich te bewegen 

in de derde dimensie hetgeen tot gevolg heeft dat het geen barrieres meer kent in de lagere 

dimensie omdat zij nu letterlijk door de mazen van de atomaire 3D werelden heen kan lopen. 

c.q. verplaatsen en communiceren. En zo gaat het ook voor alle hierboven genoemende 

dimensies van 4D tot ND ofwel tot aan de eenheid toe. Hiermee is dan ook gelijk het begrip 

relatieve onvrijheid geboren welke niet meer wil zeggen dan dat iets bewust alleen maar 

onvrij kan zijn in een bewustzijn dat op enig moment relatief meer eenheidsbewust is dan het 

eigen bewustzijn op enig moment. Dit wil zoveel zeggen dat De Nieuwe Mens van het 

volgende Millennium in staat zal zijn om tijdelijk zijn bewustzijn te verhogen of verlagen om 

interdimensionaal te communiceren en transporteren. En aangezien er in de derde dimensie al 

heel wat verschillende sub-dimensies zoals mineralen, planten, dieren en andere mensen 

voorhanden zijn om te oefenen zal het een komen en gaan van belevingen zijn in de komende 

jaren. Want zij die pas hebben ervaren wat een muur nu daadwerkelijk qua Fytomen, 

Zietomen en Geetomen is zal er daadwerkelijk een mee kunnen zijn dus kunnen transmuteren.  

 

Dit nieuwe eenheids bewustzijn en vrije wil maakt het voor iedere frequentie en dus ook de 

verdichte en verlichte vormen hiervan in de vorm van de 101+ elementen een prettig voorstel 

om De Innerlijke Weg wederom samen met u af te leggen naar de eenheid. Voor een 

mineraal, plant en dier component bent u immers een bewustzijnsverhogings ofwel 

verlossingsmachine wanneer zij besluiten om als Fytomen met Zietomen mee te gaan 

resoneren. Hoe weten deze gerichte dus nog relatief minder vrije frequenties en elementen 

dan de mens dit zult u zich afvragen. Dat is heel eenvoudig. Niet alleen de mens maar alles in 

dit universum beschikt over een relatief bewustzijn t.o.v. de eenheid. Dus niet alleen de mens 

maar ook hetgeen waaruit de fysieke mens is opgebouwd (+/- 30 mineralen, wat planten en 

dierenresten en 70% water) beschikt over een relatief bewustzijn. Alle gerichte ofwel t.o.v. de 

eenheid minder bewuste dimensies, frequenties en elementen zijn eens deel van de eenheid 

geweest en maken nu onderdeel uit van uw fysieke lichaam welke in de derde dimensie nog 

steeds onderdeel is van de drie-eenheid welke in een hogere dimensie waar het fysieke 

component niet meer nodig is overgaat in De Eenheid.  

 

Aangezien alles in uw universum dus over relatief bewustzijn beschikt kan alles zich middels 

de herinnerings ofwel startvonk zich dit eenheidsbewustzijn in meer of mindere mate 

herinneren. Een mineraal, plant, dier of minder bewuste medemens ziet de relatief meer 

bewuste mens net zoals wij een meer bewust menselijk facet zoals een Aartsengel zien. Zodra 

het mineraal, plant, dier echter het menselijke bewustzijn door afstemming dus meeresoneren 

als zichzelf heeft aangenomen is een mineraal via de weg van plant, dier een waarlijk 

onderdeel van het menselijk lichaam geworden welke de hoogste frequnetie in de atomaire 3D 

wereld is en wordt het tijd om deze relatief hoogste materie trilling nu om te zetten in een 

4D+ ofwel zieletrilling. En zo lossen alle mineralen, planten en dieren door de mens op in 

zielecomponenten welke nadat ook deze van 4D t/m ND in elkaar zijn opgelost weer in de 

eenheid EEN zijn. Deze herinnerin aan de eenheid middels de startvonk resonantie maakt dat 

alle partijen hoe lang de splitsing ook heeft geduurd zich toch tot elkaar aangetrokken blijven 

voelen. Het mag u nu ook duidelijk zijn dat mineralen, planten en dieren elementen graag 

opgenomen worden door de mens omdat zij op deze manier sneller verbonden worden met De 
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Innerlijke Weg. Dit wil natuurlijk niet zeggen dat je mineralen, planten en dieren op de 

huidige gewelddadige manier moet ombrengen zoals vandaag de gewoonste zaak van de 

wereld schijnt te zijn. Het is voor een mineraal, plant of dier bewustzijn immers al voldoende 

om in uw nabijheid te verkeren om van bewustzijn te veranderen. Je te laten opeten is dus wel 

de meest primitieve manier om van bewustzijn te veranderen en vervalt alleen aan het einde 

van een cyclus in de excessen zoals wij die vandaag op aarde kennen.  

 

Goed nu wij als mensen weten dat alle elementen op deze aarde met ons samen willen werken 

gaat het erom om hiervan optimaal gebruik te maken. Dit gebeurt via een aantal gedachten, 

ideeen en aandacht waarna je het nieuw geschapene geheel loslaat om het de vrijheid in tijd 

en ruimte te geven om zich te transformeren en herordenen in een nieuw bewustzijn. Een 

eenheids gerichte wens is al voldoende om iets in een onder- of hogerbewustzijn te 

veranderen omdat dit relatief minder evenwichtige bewustzijn altijd de wens van een meer 

evenwichtig ofwel meer eenheids gericht bewustzijn in zich draagt. Zoekers van relatief meer 

bewustzijn resoneren met elkaar en het maakt hierbij niet uit of de zoekers mineralen, planten, 

dieren, mensen, onder- hoger bewuste entiteiten zijn. Concentratie, rituelen, inwijdingen, 

mantra’s, yoga etc. werken allemaal averechts in dit proces omdat het iedere transformatie en 

herordening door beperkingen de vrijheid ofwel het leven ontneemt. Voor de uitvinders maar 

zeg liever herinneraars onder ons is dit scheppingsproces niets nieuws omdat de mooiste 

scheppingen altijd uit een innerlijke wens plotseling zonder enige druk ontstaan en nooit 

onder dwang. Dwang resulteert alleen maar in nog meer eenzijdig verdichte of verlichte zaken 

zoals angst, geld, macht, status, wapens etc. etc. Het grote voordeel van De Nieuwe Mens –

welke zich dus innerlijk aan het schoonmaken is - in de zomertijd is dat zij van hogere 

frequenties dus ook elementen gebruik kunnen maken waardoor de relatie met alle frequenties 

en elementen zich verplaatst van een fysiek (Fytomen) naar zielmatig (Zietomen) en zelfs 

Geetomen ofwel Eenheids bewustzijn en dit alles in de mate van dagelijkse afstemming. Dus 

zij die zich 100% op een eenheidsbewustzijn door innerlijke schoonmaak in woorden, daden 

en gedachten zullen afstemmen zullen hun wensen in ruimte en tijd direct op aarde 

gematerialiseerd zien, terwijl die dit maar 1% van de dag doen veel langer de tijd en ruimte 

nodig zullen hebben om hetzelfde op aarde te manifesteren door gebrek aan interdimensionale 

energie en informatie. Zij die dus willen gaan experimenteren met Intelligente Vrije Energie 

wordt dan ook te sterkste aan te rade eerst te beginnen met de innerlijke schoonmaak voordat 

het eerste koperdraadje aangeraakt wordt met dit nieuwe bewustzijn welke het gedrag van dit 

element eens de innerlijke wens dus afstemming zal maken en zo dit element te transmuteren 

in de relatief meer eenheidsgerichte wensvorm.  

 

Hieronder zullen we zien dat koper door haar relatief grote aantal vrije electronen t.o.v. de 

nog meer verdichte atoomkern het meest eenvoudig is om interactief bewust mee samen te 

werken. Wanneer iemand uit koperdraad in staat is de interdimensionale intelligente vrije 

energie te distelleren ofwel transformeren dan zal hij na dit element ook aan de slag gaan met 

elementen die relatief over minder of meer vrije electronen beschikken. De elementen met 

relatief meer vrije electronen dan koper zijn te vinden bij de huidige polen welke de 

omvormers zijn van 4D naar 3D energie en informatie en omgekeerd van onze aarde. En in dit 

stepping-down (noordpool) en stepping-up (zuidpool) proces een residue van 

interdimensionale elementen op deze aarde achterlaten. Elementen die voor veel 

wetenschappers de weg naar de nieuwe dan de huidig bekende 101 3D elementen zal vrij 

maken door deze met 3D/4D relatief hoogfrequente elementen aan te vullen totdat De Nieuwe 

Wetenschap in staat zal zijn de 3D elementen in het geheel te vervangen door 4D+ frequenties 

in haar experimenten van alledag. Door al deze bewustzijnsveranderings zaken zal het vanaf 

2002 een stuk eenvoudiger worden om het “Mind Over Matter” te vervangen door het “Mind 
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In Matter” principe ofwel het integraal transformeren van bewustzijnsnivo’s. Aarde, maan, 

metalen, kristallen, electromagnetische velden, geopathische veldlijnen, frequenties etc. zullen 

straks allemaal in samenwerking (symbiose) met elkaar gaan infolueren wanneer u maar van 

bewustzijn veranderd en met deze zaken door afstemming gaat samenwerken. Wat kunnen wij 

verwachten van De Nieuwe Technologie. 

 

23.5.1 VRIJE ENERGIE IN PLAATS VAN KOLEN, OLIE, GAS EN KERNENERGIE 

 

Goed nu we weten dat in De Nieuwe Wereld niet alleen de Fytomen maar ook de Zietomen en 

Geetomen met ons samen kunnen werken ziet het leven er opeens heel anders uit. Alle 

frequenties die uit het heelal komen o.a. zonnenenergie staan dus dienstbaar aan het ideaal om 

de eenheid via en samen met de mens sneller innerlijk te bereiken.  

 

23.5.2 EXPERIMENTEREN MET KOPERDRAAD 

 

Koperdraad is bewust. En voor hen die zich hier nog niet bewust van zijn is het verstandig om 

dit boek te sluiten. Zoals u begrepen heeft is het met koperdraad - door haar grote hoeveelheid 

electronen - vandaag dus relatief eenvoudig om interdimensionaal mee samen te werken. Een 

stukje koperdraag (1,4 mm) met of zonder plastic coating kost tegenwoordig niet meer dan F. 

1,- de meter. Met dit stukje koperdraad zoals met alle leidingen die uit koper of messing 

gemaakt zijn kunnen middels afstemming op Zie- en Geetomen niveau afspraken gemaakt 

worden. Heeft u bijvoorbeeld last van enige vorm van geopathische en/of electromagnetsiche 

straling dan legt u een 30-40 cm lang op de eenheid afgestemd koperdraadje in de baan van 

deze straling waardoor deze in een grote boog over het door u gekozen object wordt geleid 

c.q. afgeleid.  

 

Wilt u dit koperdraadje wat actiever gebruiken dan buigt u de laatste 10 centimeter van twee 

koperdraadjes van 40 centimeter in een hoek van 90 graden met als resultaat een perfecte 

wiggelroede van niet meer dan 1 gulden. Wanneer u bent begonnen om u innerlijk schoon te 

maken dan kunt u dit herwonnen contact – waartoe u middels uw eenheidsbewustzijn weer 

toegang tot gekregen heeft - allerlei dingen vragen over uzelf en uw omgeving. Later zult u 

merken dat dit vraag en antwoord spelletje ook zonder wichelroede of wat voor tussenpersoon 

dan ook mogelijk is. Voor de eerste stap naar een interdimensionaal en zo mogelijk 

eenheidsbewustzijn is de wichelroede echter al een uitermate interessant fenomeen. Loop eens 

rustig door uw huis en tuin en zie wat voor ja/nee onder- hoger of eenheidsbewustzijn 

antwoorden u op diverse vragen krijgt. Natuurlijk valt het u na enige tijd op dat de 

antwoorden nogal onderling verschillen tussen onder- hoger en eenheidsbewustzijn. Dat kan 

ook niet anders omdat je altijd krijgt waarop je je afstemt.  

 

Natuurlijk bepaald u vooraf even wat voor u een Ja en Nee uitslag betekent. De kosten voor 

de tijdelijke energetische en informatieve schoonmaak van een woonhuis – natuurlijk werkt 

het oplossen van uw onverwerkte verleden en EGO/OGE veel beter dan een koperdraadje - 

zijn hierdoor teruggebracht tot +/- F. 2,50. Dit is nogal wat goedkoper dan de zeer exotische 

kristallen en electromagnetische apparatuur die tegenwoordig op de markt zijn. Dus hoe meer 

u zich afstemt op de Fytomen hoe duurder het neutraliseren van straling wordt en zonder 

uitzondering geproduceerd wordt door mensen die in het geheel nog niet de moeite hebben 

genomen om zich innerlijk schoon te maken. 
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Hoe meer u zich afstemt op de Zie- (hoger bewustzijn) en Geetomen (eenheidsbewustzijn) in 

het koper hoe goedkoper het tijdelijk neutraliseren van straling is. Wanneer u volledig EEN 

bent met het koperbewustzijn omdat u dit weer geintegreerd heeft in uw eigen bewustzijn hoe 

meer er mogelijk omdat er in zo’n situatie niets meer – onverwerkt verleden in de vorm van 

misbruik van koper – tussen u en het koperbewustzijn instaat. Wanneer dit bij u het geval is 

dan zult u een van de eerste mensen op aarde zijn die middels koper intelligent vrije energie 

kan transformeren uit de vierde dimensie in de derde dimensie. Want het zal niet het atomaire 

koper zijn dat deze intelligente vrije energie opwekt maar uw eenheids bewustzijn dat alle 

dimensies in uw schepping c.q. universum met elkaar verbindt waarna het koperbewustzijn 

dat nu met u samenwerkt deze verbinding c.q. energie uitwisseling bewust in stand houdt. 

 

Wanneer u Een Vrije Energie Centrale gaat nabouwen (zie L1 t/m L11 nieuwsbrieven) dan is 

het dus alleen nodig dat u bewust de ionosfeer middels het koperbewustzijn koppelt met de 

Vrije Energie Centrale op Aarde. Hierbij fungeert de Vrije Energie Centrale als transformator 

van overgangsenergie (4D/3D) welke dus het electromagnetisme uit de Ionosfeer omzet in 

electriciteit op aarde waarbij de Ionosfeer + gepolariseerd is en de Aarde – gepolariseerd is 

om van deze interdimensionale intelligente vrije energievormen gebruik te maken. In de Vrije 

Energie Centrale wordt het electromagnetische fluidium dus bewust omgezet c.q. 

“gedownstepped” in voor de 3D mens bruikbare electriciteit. De distributie van deze 

electriciteit kan via onze huidige electriciteitsnetwerken geschieden of middels de meer 

moderne vormen waaronder het electromagnetsiche netwerk “Grid” van de aarde, reflectie 

van deze energie in de atmosfeer tegen de ionosfeer of draadloos waarbij het populaire GSM 

toestel wordt omgebouwd voor zowel informatie als energie. 

 

Vergelijk het maar een beetje met hoe radiogolven zich op korte, midden en langeafstand over 

de aarde verplaatsen. Wanneer we deze techniek goed onder de knie hebben zal men door het 

steeds verder toenemende bewustzijn in staat zijn om direct middels transformatie electriciteit 

uit de Ionosfeer/Van Allen Belts te winnen. Hiermee zal dan ook het principe van 

gedistribueerde intelligente vrije energie een feit worden welk ieder mens bewust in staat stelt 

naar eigen behoefte energie en informatie interdimensionaal af te tappen en te gebruiken. De 

aloude kristalontvanger zullen hierbij maar dan op een meer bewuste manier 

(kristalbewustzijn) ingezet kunnen worden. Een door de mens medebewust gemaakt kristal is 

net zoals koper tot zeer veel in staat. In deze situatie rijdt of vliegt uw auto op basis van een 

interactieve bewuste kristalontvanger welke haar electromagnetische energie direct betrekt uit 

de Ionosfeer of de reflectie van electromagnetisme in onze atmosfeer. Uitgangspunt bij al 

deze bovenstaande ontwikkelingen blijft echter dat u eerst zelf van bewustzijn veranderd 

voordat u dat samen met andere elementen en frequenties kunt doen.  

 

23.5.3 KOPER EN DE VORTEX FUSIE CENTRALE 

 

In de volgende cyclus zal koper i.s.m. hogere en lagere elementen qua frequentie benut 

worden om gigantische vrije energiecentrales te bouwen. Stel u voor een koepel (cone) die 

zich zowel op de aarde als in spiegelbeeld in de aarde bevindt. Vroeger werd hiervoor de 

pyramide vorm gebruikt. Het bovenste deel van de pyramide zat boven de aarde terwijl een 

copie zich onder de aarde bevond waarbij de brede basissen tegen elkaar aankwamen. In deze 

koepel (cone) is van koper en/of van een 101+ element een spiraal ofwel vortex verwerkt. De 

bovenkant van de koepel met spiraal heeft aan de top (buiten de koepel) diverse antennes 

waardoor de energie zijnde bandbreedtes en frequenties verspreid worden aan de fabrieken en 
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huisgezinnen. De onderste spiraal heeft aan naald die in de aarde steekt. Hierdoor worden 

zowel het aard electromagnetisch als kosmische electromagnetische veld met elkaar in 

verbinding gebracht waardoor een fusie reactie op gang komt. De twee koperen bollen 

worden met elkaar verbonden middels 0 punt draaiingen waardoor het interactieve 0 punt 

fluidium wordt opgewekt en in stand gehouden. 

 

De fusie ofwel eenheids reactie vindt plaats tussen de beide spiralen ofwel vortexen in een 

(koperen en/of +101 elementen) bolpolaire centrale. Om de werking van deze centrales te 

optimaliseren is het nodig dat deze geplaatst worden op snijpunten van positieve geopathische 

stralingen. We zien dus in de nieuwe tijd een aantal dubbele koepels die hun energie en 

informatie aan de huisgezinnen zullen doorgeven. U moet echter goed beseffen dat hoezeer 

deze energiecentrales ook geevolueerd zijn deze nog steeds tot de gepolariseerde wereld van 

uw universum behoren. De eenheid lacht om dit soort tijdelijke en al in de eeuwigheid 

bekende technologieen. Laat u dus niet verleiden tot dit soort technologies vuurwerk als 

eindbestemming maar zie het als tijdelijke Zietomen verpozing.    

 

23.6 DE BASIS VAN DE NIEUWE ZIETOMEN TECHNOLOGIE 

 

De basis van de nieuwe Zietomen technologie bestaat uit het besef dat er naast Fytomen ook 

Zietomen bestaan en dat het enige verschil tussen een Fytoom en Zietoom de bandbreedte en 

frequentie van het atoom is.  Zij die tot de eenheid behoren zullen zeggen dat we de 

Geetomen missen en dat is ook waar maar jammergenoeg niet besteed aan De Nieuwe 3D/4D 

Tijd. De Nieuwe 3D/4D Tijd zal dus nagenoeg niets begrijpen van Geetomen. Maar laten we 

eerlijk zijn de stap en het besef van Fytomen naar Zietomen is al een zeer grote stap in de 

eenheids richting. Naast het besef dat er Fytomen, Zietomen en zo mogelijk Geetomen 

bestaan zal men gaan proberen om de Fytomen en Zietomen bandbreedtes te gaan veranderen. 

Dit heet in vaktermen in deze tijd moduleren en demoduleren met behulp van bijvoorbeeld 

een oscilloscoop.  Wil je dus iets van de meer eenheidsbewuste Zietomen bandbreedtes c.q. de 

daarin thuishorende frequentie naar de fysieke ofwel Fytomen wereld brengen dan moduleer 

je eerst de hogere frequenties waarna je het via diverse stappen (stepping-down) proces 

terugbrengt naar een lagere c.q. de Fytomen frequentie. Dit principe wordt al meer dan 100 

jaar binnen de 3D bandbreedte toegepast door de electrotechnici in de radio, TV, radar, PC etc 

industrieen. Het enige nieuwe is dat u nu de bandbreedte tussen ziel (Zietomen) en lichaam 

(Fytomen) gaat overschreiden. Het gevolg is dat een microscoop, telecoop etc. etc. niet alleen 

meer de fysieke wereld in kaart kan brengen maar ook de meer bewuste zielcomponent van 

ieder mineraal, plant, dier en mens. Door dit in beeld te brengen ziet u niet alleen meer 

fysieke cellen, atomen, elctronen etc. maar ook de golven van een bepaalde frequenties in 

verleden, heden en toekomst. Zie voor meer informatie de nieuwsbrieven L1 t/m L11. 

 

In De Nieuwe 3D/4D Wereld zal dus niet meer ingegerepen worden op tertiair niveau maar 

alleen op secundair en primair niveau. Opereren is niet meer nodig omdat het aanpassen van 

een bij een bepaald lichaamsdeel of orgaan behorende frequentie (herstellen of oplossen) 

voldoende is om de ziekte te genezen wanneer de zieke c.q. patient hier al zielmatig en 

geestelijk aan toe is. De nieuwe medici zullen immers nooit ingrijpen wanneer hun patient aan 

deze ingreep nog niet toe is. Via deze zelfde technologie zal het mogelijk zijn om in verleden, 

heden en toekomst van uw universum te kijken. Geschiedenis zal dus niet langer gebaseerd 

zijn op leugens maar op feiten van het universum dat een patient tijdens zijn schepping om 

zich heen gebouwd heeft. Tevens zullen de telescopen  niet alleen meer de fysieke betekenis 

van hemellichamen zoals planeten, zonnen en pulsars zien maar ook de zielmatige betekenis 
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van deze hemel- en vaak ook ziellichamen in uw universum.  Let wel dat deze gecombineerde 

Fytomen en Zietomen technologie nog steeds gepolariseerd is en blijft en Uw Enige Weg nog 

steeds de enige manier om uit uw universum de weg maar de eenheid te vinden. Laat u dus 

niet verleiden door al deze mooie fratsen die al deciljarden jaren in uw universum bestaan. U 

doel blijft maar een doel en dat is het bereiken van de eeheid en niet om te verdwalen in 

allerlij fysieke en zielmatige (voor de mens geestelijke) werelden.   

 

23.7 GRAANCIRKELS ALS COMMUNICATIE VAN NIEUWE TECHNOLOGIE 

 

De echte graancirkels zijn blauwdrukken voor de ontwikkeling van nieuwe Zietomen 

technologie. Voor hen die geinteresseerd zijn is het verstandig naar de ontwerpen te kijken en 

zo mogelijk toe te passen in hun eigen ontwerp. De bollen die vaak in de cirkels te zien zijn 

zijn bewuste versterkers van het vrije energie potentieel. Wanneer u dus een 3D/4D spiraal 

vortex van koperdraad zou bouwen is het verstandig 3 of weer koperen bollen in te bouwen 

die de vrije energie binnen de vortex vele malen versterken c.q. potentieren.      

 

23.8 ZO MAAR WAT NIEUWE UITVINDINGEN  

 

1. Alle materiele welvaartsziekten zoals kanker, hart en vaatzieken, reuma etc. zullen tot het 

verleden gaan behoren omdat deze op zielmatig ofwel bandbreedte en frequentie niveau 

gecorrigeerd kunnen worden waarna het fysieke lichaam zich op basis van deze nieuwe meer 

eenheids bewuste informatie automatisch zal herstellen wanneer het de tijd hiervoor is. 

Chirurgie zal dus dus volledig tot het verleden behoren omdat dit een blinde alleen Fytoom 

gerichte wetenschap is. In de toekomst zal altijd gekeken worden wat er met de ziel mis is en 

niet met het lichaam.  

 

2. De ontwikkeling van nieuwe combinenten en de bewuste samenwerking hiermee zal op 

bouwniveau in naadloze lichte en energievolle bol en cone ontwerpen resulteren. Uw huis zal 

in de toekomst een verlengstuk van uw ziel zijn op zowel vrij als gericht niveau. 

  

3. Voedselbereiding zal tot het verleden behoren omdat alle gerichte elementen op uw land 

van 2 hectare zich naar uw meer bewuste eenheidsliefde zullen richten om zelf in een meer 

bewuste dus vrijere levenscyclus terecht te komen.  Voedsel zal dus in de volgende cyclus uit 

vrije en gerichte levensvormen gesynthetiseerd worden. Vlees en de daarmee samenhangende 

intensieve landbouw en veeteelt zullen nagenoeg van deze aarde verdwijnen omdat de 

consumptie van bloed en vlees gelijk staat aan de eenzijdig onderbewuste ontwikkelingsvorm 

in het bewustzijn van de mens. 

    

4. Alle vormen kunnen dus direct veranderd worden door de wens van u of uw 

(samenwerkende) gemeenschap om deze gerichte vormen te wijzigen.  

 

5. Supermarkten, fabrieken, bouwmarkten, kledingszaken, bibliotheken etc. etc. zullen tot het 

verleden gaan behoren omdat de wens gekoppeld met uw (collectieve) gedachten, ideeen, 

aandacht, wil etc. voor al het nodige in de nieuwe wereld zal zorgen op Fytomen en Zietomen 

niveau. 

 

6. De individuele koepels van uw huizen zullen tegen bepaalde frequenties beschermd worden 

door overkoepelende koepels die zoals u dit vandaag noemt steden heten.  
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7. Transport en communicatie zullen in De Nieuwe 3D/4D Tijd hoofdzakelijk zielmatig en 

niet meer fysiek geschieden omdat dit simpelweg te langzaam is in ruimte en tijd. Het gebruik 

van fysieke ruimteschepen (ufo’s) zal wel een heel primitieve manier van reizen worden. 

 

8. Reizen en communiceren in De Nieuwe 3D/4D Tijd heeft alles te maken met bandbreedte 

en frequentie afstemming. Het ontstaan van frequentie en bandbreedte federaties binnen uw 

universum zal onze nieuwe generatie introduceren bij collega scheppers. 

 

9. Door het besef dat er Fytomen en Zietomen binnen uw universum zijn zullen alle 

berekeningen over afstanden aangepast moeten worden omdat de Zietomen afstand en 

tijdsberekening een geheel andere is dan die van de Fytomen. 

 

10. Een geschiedenisles in De Nieuwe 3D/4D Tijd zal het daadwekelijk zielmatig bezoeken 

van een gebeurtenis in ruimte en tijd inhouden waaruit lering getrokken kan worden voor deze 

nieuwe tijd en bereiken van de eenheid in het zelf.    

 

11. Het besef dat tijd en ruimte niet bestaan zal een aantal mensen van De Nieuwe 3D/4D Tijd 

doen beseffen dat er meer is dan Fytomen en Zietomen en wederom Uw Enige Weg openen 

naar De Geetomen of Unitoom. 

 

12. In De Nieuwe Tijd zal men dus beseffen dat het niet gaat om de atoomkernen en 

electronen maar om de kracht die deze twee bij elkaar houden en de frequentie die hierbij 

horen.  

 

Een ding zal echter hetzelfde blijven in deze 3D/4D nieuwe tijd. Uw Enige Weg naar huis 

ofwel uzelf zal nog steeds onveranderd de enige weg blijven naar de eenheid in uzelf. Zowel 

Fytomen als Zietomen blijven gepolariseerd kinderspel dat al deciljarden jaren in uw 

universum in een eindig spelritme zichzelf herhaald om de mens bewust te maken dat het niet 

uw universum maar de eenheid is wat het ware aan uw schepping is.     

 

23.9 TECHNOLOGISCHE VRIJE ENERGIE WAARSCHUWING 

 

Ga nooit met vrije energie apparatuur experimenteren of vrije energie apparatuur ontwerpen 

en bouwen wanneer u nog niet in staat bent de Fytomen en Zietomen vanuit uw 

eenheidsbewustzijn te aanschouwen en richten. Wanneer u dit toch zou doen maakt u niet 

alleen uzelf maar ook uw hele omgeving c.q. schepping letterlijk ziek (frequentie woekering) 

terwijl u uiteindelijk de rekening gepresenteerd krijgt in de vorm van een nog verder afdalen 

in de materie in zowel de Fysieke als Zielmatige wereld uit welke het zeer moeilijk is om 

uzelf wederom te bevrijden.  Wij zullen in de komende jaren zeer veel van deze vrije energie 

zieken gaan tegenkomen in de overgangstijd van De Nieuwe Wereldorde omdat deze op de 

uiterlijke en nog steeds niet op de innerlijke waarden gericht zijn. Veel van de huidige 

aardbevingen, vulkaanuitbarstingen en extreme weersomstandigheden worden veroorzaakt 

door semi-overheids (de overheden achter de huidige voor u zichtbare overheden) instanties 

die absoluut niet weten waar ze met vrije energie mee bezig zijn.  Aardbevingen in Turkijke, 

Orkanen in De Nederlandse Antillen en overstromingen in  Oost Amerika etc. etc. zijn 

allemaal zonder uitzondering veroorzaakt door menselijke experimenten met vrije energie. 

Door een volgende meer eenheidsbewuste generatie zal vrije energie echter gebruikt worden 

om de aarde en mensen te herstellen van al haar verwondingen die zij in het Fytomen tijdperk 
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heeft opgedaan c.q. zichzelf heeft aangedaan. De eerste regel voor het experimenteren, 

ontwerpen en bouwen van vrije energie technolgie is : Do Not Harm, So No Harm Will Come 

To You! 

 

23.10 COMMUNICATIE ZONDER TELEFOON IS DAT MOGELIJK 

 

Iedereen die op deze aarde begrijpt dat atomen opgesplitst kunnen worden in Fytomen 

(lichaam), Zietomen (ziel) en Geetomen (eenheid) begrijpt dat de communicatie natuurlijk in 

de zomer cyclus niet zal plaatsvinden via Fytomen. Weg dus met alle satellieten, telefoons, 

faxen en GSM toestellen welke allemaal behoren tot overspelige bandbreedte produkten die 

niets te doen hebben in deze menselijke bandbreedte. Communicatie zal na wat kinderziektes 

in het begin volledig plaatsvinden op Zieltomen niveau waardoor men niet alleen met elkaar 

op aarde kan communiceren maar ook met lichtsnelheid+ of zeg maar zielsnelheid tussen 

interdimensionale hemellichamen in dit universum en andere universa in heden verleden en 

toekomst. Door uw vrije wil bent u zelfs in staat maar dat wist u al uit de kerst en 

paasnummers ongelimiteerd met de eenheid te communiceren. Aangezien iedereen die in de 

volgende cyclus geboren zal worden met deze extra frequentie en combinenten eigenschappen 

is dit dus geen enkele probleem omdat niemand zal worden uitgesloten van dit proces.    

              

23.11 UIT NIETS IETS MAKEN 

 

Het mag iedereen die alle UniNet nieuwsbrieven en boeken gelezen heeft duidelijk zijn 

geworden dat de mens die vandaag en morgen zijn eenheidsliefde, gedachten, ideeen,  

aandacht en wil concentreert in staat is om onbewuste frequenties om te zetten in bewuste 

frequenties (stepping-up proces) waardoor hij in staat is steeds sneller in ruimte en tijd en later 

in de eenheid (als dit nog voor hem nodig is) te gaan scheppen of EEN te zijn. Het is dus 

mogelijk in de volgende zomer cyclus waar meerdere frequenties en combinenten voorhanden 

zijn uit het vandaag schijnbare niets te scheppen. Ruimte, tijd, lucht, water, mineralen, planten 

en dieren krijgen op deze manier een geheel andere betekenis in het scheppings en 

zelfverwerkelijkings proces naar De Eenheid. Alle beschikbare bandbreedtes en frequenties in 

dit universum kunnen immers door iedereen die een beetje aan het denken en doen zijn 

geslagen al omgezet worden in de voor hen benodigde combinenten. Hierna komen natuurlijk 

de processen om de op uw hemellichaam benodigde zielmatige en fysieke elementen te 

combineren zoals lucht, water en eten.  

 

23.12 TRANSMUTATIE EN DE ZOEKTOCHT NAAR HET GOUD 

 

Wanneer De Eenheid zowel 0 punt bewustzijn zowel uw ziel als lichaam volledig 

doordrongen heeft is het mogelijk iedere frequentie en element in dit eindige universum te 

scheppen via een “stepping-up” en stepping-down” proces. De realiteit is echter dat iemand 

die al in het ZIJN is geen enkele behoefte meer heeft om wat voor fysiek element of zietoom 

frequentie dan ook te scheppen omdat hij op deze manier alleen maar mee zou werken aan het 

verdichten of verlichten dus wederom polarisere van zichzelf en alles wat zich om hem heen 

in zijn schepping beweegt en leeft. Alle denken en doen alchemisten die zich vandaag in de 

Fytomen wereld bevinden kunnen dus wel fluiten naar hun fysieke goud. Mochten een aantal 

doeners toch kiezen voor het blinkende goud in plaats van de eenheid dan zal er opeens 
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zoveel goud zijn dat het niets meer waard zal zijn. Jammer en pech voor de slimme denkers 

en doeners onder ons die de eenheids boot wederom gemist hebben in deze cylus.          

 

23.13 THE UNIFIED THEORY OF EVERYTHING 

 

De unified theory of everything is hetgeen de huidige wetenschap dag en nacht bezig houdt. 

Tesla, Einstein, Planck en vele tijdgenoten weten vandaag echter al beter. De unified theory of 

everything is u uitgelegd in het kerstnummer 1998, paasnummer 1999 en dit grote finale 

nummer over de grote oplossing van uw universum in uzelf. Alle door de huidige 

wetenschappers bedachte theorien zijn absurd, belachelijk, kortzichtig en uitermate dom 

omdat zij zich voor het grootste deel nog steeds baseren op alleen de Fytomen en absoluut 

niets begrijpen van Zietomen laat staan Geetomen. Wij wensen hen veel succes en minimale 

eigenwijsheid in hun volgende of hopelijk al deze levenscyclus. 

 

23.14 ETEN VOOR HET BESTE RESULTAAT 

 

In het kerstnummer van 1998, Paasnummer van 1999 en het handboek “De Nieuwe 

Gezondheidsleer” hebben wij u nogal wat tips gegeven om fysiek en zielmatig een hogere 

frequentie te bereiken. Hieronder nogmaals het eten van het meest verdichte/verlichte naar het 

meest eenheids gerichte niveau: 

 

1. Genetisch en chemisch gemanipuleerd voedsel. 

2. Van bloed doordrongen vlees (varkens, rund, schapen, kip) 

3. Vis 

4. Granen 

5. Fruit 

6. Groenten 

7. Water 

8. Lucht 

9. Licht 

10. Intelligente vrije energie 

11. Eenheidsbewustzijn 

 

Bewaar uw eten gedurende de overgangstijd zo min mogelijk in de electromagnetisch, 

geopatisch en 50 Hz direct of indirect geladen omgevingen wanneer u deze nog niet in uw 

onverwerkte verleden en EGO/OGE heeft opgelost..  

 

Hoe minder verdicht/verlichtfrequente zaken u eet en/of drinkt (vraatzucht) hoe minder u zich 

afstemt op relatief verdichte/verlichte frequenties. 

 

Eet u in het volgende millennium de Fytomen, Zietomen of Geetomen van dit voedsel is de 

centrale vraag! 

 

23.15 HEEFT U UW MAN, VROUW, KINDEREN EN VRIENDEN AL GEHOLPEN 

OM ZICHZELF TE GENEZEN 
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Tijdens het denken en doen van de eenheidsliefde richten veel mensen zich op de wereld 

buiten hun gezin en familie. De ware parels van het onverwerkte verleden liggen echter 

binnen uw gezin, familie en vriendenkring. Deze mensen zijn het immers waar u nog het 

meeste mee uit te werken heeft. Voordat u dus begint om de rest van de wereld te leren om 

zichzelf te genezen is het verstandig om eerst de uitwerkrelaties die u vandaag nog heeft met 

uw vrouw, man, kinderen, familie en vrienden eerst om te zetten in een innerlijke liefdes 

ofwel eenheids relatie. Wanneer u dit gelukt is reageert u op niemand meer emotioneel in uw 

omgeving omdat u ze allemaal in heden, verleden en dus automatisch toekomst binnen uw 

eindige gepolariseerde universum heeft opgelost. Hierna bent u duizenden malen sterker om 

wie dan ook te helpen binnen uw universum omdat u dan beseft dat u en uw universum ofwel 

schepping EEN zijn.   

 

23.16 DE VERWARDE ZIEKE MENSEN 

 

Zieke en ongelukkige mensen halen zich van alles en nog wat in het hoofd en besteden zoveel 

aandacht aan materiele ofwel tertiaire en secundaire oorzaken van hun ziekte buiten henzelf 

dat de ideeen, gedachten door de vele aandacht aan deze schijnbare maar volledig onware 

ziektebeelden door hun vrije wil waarheid worden. U als lezer van “De Grote 

Bewustzijnsverandering” weet echter dat de oorzaak van alle ziekten niet op materieel maar 

alleen op het innerlijke vlak ligt. Hoe lang denkt en doet u zichzelf nog ziek door anderen 

buiten uzelf de schuld te geven van de door uzelf veroorzaakte problemen.     

  

23.17 HET MOOISTE MOMENT IN UW LEVEN 

 

Het mooiste moment in uw universele schepping is dat u uw eigen schepping volledig als uw 

eigen creatie aanvaart. Opeens wordt u niet meer de hele dag van links naar rechts geslingerd 

maar bent u tegelijkertijd ontwikkelaar, speler en observator geworden van een tijdelijk 

uitstapje uit de eenheid waardoor uw huidige leven c.q. illusie buiten uzelf wel een geheel 

andere betekenis dan die dan vandaag krijgt.  Vele zullen door deze ervaring het besef krijgen 

dat het verstandig is de schepping niet te extreem eenzijdig te ervaren maar bewust uw onder- 

en hogerbewustzijn in evenwicht te houden en af te wisselen zonder het evenwicht in uzelf te 

verlaten. De grootste oorzaak van uw ongeluk en ongezondheid is immers dat u steeds 

onbewust uw evenwicht in uzelf dus uzelf verlaat waardoor u uiteindelijk niet meer weet wie 

u volledig bent.  

 

23.18 WAT IS NU EIGENLIJK NORMAAL 

 

De huidige definitie van normaal is datgene wat de meerderheid van een groep, gemeente, 

land, planeet zegt en doet. In de woorden zeggen en doen zit het verraderlijke van iedere 

gepolariseerde maatschappij. Wat de maatschappij zegt en doet (uiterlijk) is nooit wat zij 

daadwerkelijk (innerlijk) denkt ofwel voelt omdat dit volledig indruist tegen haar geweten en 

zijn. Het is dus niet normaal wat de meeste mensen tegen elkaar zeggen en doen omdat zij 

innerlijk allemaal veel beter weten. Het normaal van deze tijd is dus een tijdelijke 

schijnwereld die alleen door de materie in stand gehouden wordt omdat de meeste mensen 

ongeveer 99,9% denken, doen, geloven, vertrouwen dat ze niet zonder de 27 stress 

veroorzakers zoals hoogmoed, deemoed, ego, oge, macht, status, geld etc. kunnen om zichzelf 

in hun eigen illusie te handhaven. Men heeft zich dus bijna 100% overgegeven aan de 
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eenzijdige materie om er na dit korte leven achter te komen dan hun geweten constant de 

waarheid gesproken heeft en hun eenzijdig verdichte of verlichte afstemming hen in de 

problemen gebracht heeft. In de komende overgangsperiode zal echter iedereen weer 

teruggeworpen worden op datgeen wat echt normaal is en dat is simpelweg de volledige 

waarheid over uzelf en niet zoals we vandaag nog plegen te doen de halve waarheid van het 

lieve jongetje of meisje te spelen dat door de wereld niet begrepen wordt. Beste mensen u 

bent de wereld en niets anders omdat u hem zelf gecreeerd heeft.    

 

23.19 DE STRIP BLAKE AND MORTIMER 

 

Iedereen die ouder is dan 30 jaar kent de strips nog van Blake en Mortimer zoals De 

Tijdmachine, Atlantis, Het Geheim van de Zwaardvis deel 1 en 2. In deze strips wordt op een 

heel simpele manier de overgangstijd en De Nieuwe Wereldorde in beeld en tekst 

omschreven. Koop er eens een paar bij uw boeken of stripwinkelwinkel. Denkt u nu echt dat 

deze strips………. Nee toch!  

 

23.20 GEDACHTEN VOOR EEN VOLGENDE GENERATIE 

 

- De waarheid, de waarheid, Bijna de waarheid. 

- Herken uzelf in uw familie voor 2000. Welke zaken moet u nog regelen met uw famile, 

   vrienden en relaties die volgens u het daglicht niet kunnen verdragen. Beken de volledige 

   waarheid an dus in uzelf! 

- Heeft datgene wat u tot vandaag gedaan heeft uw leven verbeterd. 

- Je ziel groeit maar je lichaam niet. 

- Wat de zon is voor uw lichaam is de intelligente vrije energie en eenheid voor uw ziel. 

- De zon geneest veel maar alleen de innerlijke liefde/eenheid geneest alles. 

- Pas als alle materie (lichaam en ziel) is opgelost in de eenheid bent u verlost van alle 

   electromagnetische straling etc. omdat u nu de hoogste frequentie vertegenwoordigd. 

- De vijand ofwel uw oude onverwerkte zelf lief hebben ontneemt haar haar macht en kracht. 

- Hoe lang duurt het leven van een lichaam, ziel en eenheid. 

- Deel Uw Innerlijke Weg opdat u hem zelf door dit te DOEN zult ervaren.  

 

23.21 BEGINT U HET TE BEGRIJPEN EN TOE TE PASSEN 

 

Het enige dat de huidige fysieke mens scheid van de eenheid is het besef, geloof en toepassing 

van het feit dat ieder mens uit een drie eenheid genaamd lichaam, ziel en eenheid bestaat. 

Bent u klaar voor het volgende tijdperk! 

 

23.22 DE NIEUWE INZICHTEN: HET VERVOLG 

 

IN DEN BEGINNE WAS DE EENHEID EN UIT DE EENHEID KWAM EEN WOORD EN 

HET WOORD WAS VAN ONSZELF UIT DE EENHEID 

 

IN DEN BEGINNE WAS HET WOORD EN HET WOORD WAS BIJ GOD EN HET 

WOORD WAS GOD (Johannes 1:1) 
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Hierboven ziet u het verschil tussen de innerlijke en de uiterlijke betekenis van ziel en geest. 

Zij die dit hoofdstuk hebben doorgrond nadat zij het kerstnummer 1998 en paasnummer 1999 

daadwerkelijk hebben toegepast weten in hun hart wat het grote verschil is tussen de 

innerlijke en uiterlijke betekenis en uitleg van het woord. Heeft u wel eens geprobeert de 

wijze boeken innerlijk te lezen! Duidelijk mag zijn dat alles uit de eenheid vandaan komt en 

dat de schepping van de mens uit de eenheid nog steeds ondanks de schijnbare afscheiding 

een is gebleven voor dat deel dat niet geschapen heeft ofwel thuis is gebleven.    

 

DIT WAS IN DEN BEGINNE VAN DE SCHEPPING BIJ DE MENS UIT DE EENHEID 

 

DIT WAS IN DEN BEGINNE BIJ GOD (Johannes 1:2) 

 

De grote scheppingsgedachte was altijd al onderdeel van de eenheid en dus ook onszelf. 

Datgene uit de eenheid had tijdelijk de behoefte om zichzelf nog beter te kennen hetgeen een 

illusie is omdat er niets dan alles geschapen kan worden. De ware betekenis is dat uit de 

eenheid alleen wordt geschapen door hen die willen spelen.   

 

ALLE DINGEN ZIJN UIT DE EENHEID GESCHAPEN EN ZONDER DE EENHEID KAN 

NIETS GESCHAPEN WORDEN WAT DOOR DE MENS UIT DE EENHEID 

GESCHAPEN IS 

 

ALLE DINGEN ZIJN DAARDOOR GESCHAPEN EN ZONDER DIT IS NIETS 

GESCHAPEN WAT GESCHAPEN IS (Johannes 1:3) 

 

De eenheid middels de wens uit zichzelf, plaatste een eindige scheppingsgedachte buiten 

zichzelf om te ervaren wie zij is buiten de eenheid.   

 

IN DE EENHEID IS HET LEVEN EN HET LEVEN WERD DOORGEGEVEN AAN HEN 

DIE UIT DE EENHEID STAPTE 

 

IN HEM WAS HET LEVEN EN HET LEVEN WAS HET LICHT DER MENSEN (Johannes 

1:4) 

  

Alleen de eenheid draagt het leven in zich waardoor ook alles uit de eenheid dit leven in zich 

zal dragen. Wanneer het scheppingsspel zich deze eenheid echter niet meer kan herinneren 

lijkt het net alsof eenheid en schepping geen eenheid meer zijn. Alleen zij die zich alleen maar 

(eenzijdig) richten op het EGO/OGE creeren vroeg of laat dit geheugenverlies aan de eenheid 

welke het onbewustzijn is.   

 

MAAR HET LICHT VAN DE EENHEID SCHIJNT VIA DE HERINNERINGSVONK IN 

UW SCHEPPING/UNIVERSUM MAAR WORDT NIET MEER BEGREPEN.    

 

EN HET LICHT SCHIJNT IN DE DUISTERNIS EN DE DUISTERNIS BEGRIJPT HET 

NIET (Johannes 1:5) 

 

Door het geheugenverlies zijn de mensen op aarde bijna niet meer in staat om de 

herinneringsvonk ofwel startvonk te horen welke hen middels hun geweten de weg terug naar 

huis zijnde de eenheid wijst.  
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23.23 DE WAARHEID GETUIGT VAN DE EENHEID  

 

- Uit de eenheid zal echter tot het eind der tijden een innerlijke roep om eenheid gezonden 

   worden, die waarheid heet. 

- Deze kwam en komt om van de eenheid te getuigen, opdat allen door hem geloven zouden. 

- Hij was de eenheid en tevens een getuige van de eenheid. 

- De waarachtige waarheid dat alle kinderen en kleinkinderen een zijn in deze wereld. 

- Het is in de wereld omdat het altijd in en een met de wereld is geweest.   

- Hij kwam tot de zijne, en de zijnen die eens hemzelf waren herkenden hem door  

  geheugenverlies niet meer. 

-Allen die hem wilde begrijpen gaf hij het inzicht om het geheugenverlies op te heffen opdat 

  zij wederom zouden opgaan in de eenheid.  

 

23.24 HET BEGIN VAN DE JAARTELLING VOOR DE NIEUWE TIJD 

 

Na 0 komt de overgang 3. Na 3 komt na een daling 8. Na 8 komt na vele kleine 

schommelingen 34. Na 34 wordt de oude tijd abrupt afgebroken en begint De Nieuwe 3D/4D 

Tijd. 

 

Countdown: 34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 

13, 12, 11, 10, 9,8,7,6,5,4,3,2,1,0 Eenheid als het uw vrije keuze is. 

 

Het begin van de jaartelling wordt altijd ingeluid door het indalen van een hoger en/of 

eenheids bewustzijn in de mensheid. Dit zal in deze cyclus rond 2002 plaatsvinden op het 

moment dat het levende woord innerlijk bij ieder mens die hierom vraagt zal verschijnen.  

 

 

 

ZULLEN WE OOK DIT KEER WEER ONBEWUST IN HERHALING VALLEN OF 

BEWUST VOOR HET LEVEN KIEZEN  
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24. JANUARI 2000:DE WAARHEID ACHTER DE MILLENNIUM SOFTWARE BUG 

 

Na meer dan drie jaar van uiterlijke waarschuwingen voor de Millennium Software Bug en 

veel innerlijke inzet zijn ons de grootste rampen van het uitvallen van gas, licht en water 

bespaard gebleven. Dit is voor het eerst in vele cycli dat we op het Millennium Software Bug 

gebied niet in herhaling zijn gevallen. Nog maar 10 lagen van de Millennium Crisis Pyramide 

te gaan. Wanneer we echter wat verder kijken dan de krant, het journaal en Internet zien we 

dat er toch behoorlijk wat problemen zijn geweest rond de jaarwisseling. Alleen al in Amerika 

vielen  7 kerncentrales uit en stonden op het punt een “Melt-Down” te krijgen, in Rusland 

stonden opeens een aantal kernraketten op scherp, het Pentagon verloor urenlang al haar 

verbindingen met haar spionage satellieten, vele bedrijven konden hun oude systemen direct 

afschrijven omdat ze het op 1 januari gewoon niet meer deden en ga zo maar door. Van dit 

alles heeft de gemiddelde burger echter niets vernomen omdat zij niet verder dan Internet, de 

krant en het journaal kijken ofwel zoals altijd met brood en spelen worden zoet gehouden. 

Zonder dat de meeste mensen het weten heeft het er heel erg om gespannen die eerste paar 

uren van het nieuwe Millennium.  

 

Wat ook niet in de kranten heeft gestaan is dat tijdens de jaarwisseling miljoenen mensen over 

de hele wereld paraat hebben gestaan om het ergste te voorkomen en overal op deze aardbol 

de computer systemen plat hebben gelegen, vliegtuigen aan de grond hebben gestaan, er meer 

dan 200 miljard dollar geïnvesteerd is in de afgelopen drie jaar om de problemen op te lossen 

en de landelijke pers nagenoeg volledig onder curatele stond van de centrale overheid om een 

eventuele paniek te bezweren. Ja beste mensen deze Millennium Software Bug is nog maar de 

eerste van de 11 lagen van De Millennium Crisis Pyramide welke we in de komende jaren 

nog te verwerken krijgen. Beschouw het maar als een eerste test, een test waarbij we niet in 

herhaling zijn gevallen. Het is dan ook zaak om nu niet op onze lauweren te rusten maar met 

de voorbereidingen van de volgende 10 lagen te beginnen om ook hierbij herhaling te 

voorkomen. Maak u alvast maar klaar voor wat turbulentie in het Midden Oosten en het begin 

van een economische crisis rond 2002. Toch willen wij iedereen die zich innerlijk ingezet 

heeft om het Millennium Software Bug probleem op te lossen nogmaals innerlijk bedanken 

voor hun inzet. Het grote werk gaat echter nu pas beginnen en is zoals we al eerder in onze 

nieuwsbrieven gemeld hebben 1000 maal zwaarder dan een Millennium Software Bug 

probleem.         

 

24.1 DE INNERLIJKE WAARDE VAN DE MILLENNIUM SOFTWARE BUG 

 

Wanneer we het Millennium Software Bug probleem innerlijk bekijken zien we geen datum 

probleem maar de mogelijk om ons voor de laatste keer voor te bereiden op een ontwikkeling 

die de mens veel moeilijker in de hand kan houden dan de door hem zelf gebouwde hardware 

en software. De gebeurtenissen in Turkije, Venezuela, De Nederlandse Antillen en nu zelf 

Frankrijk waar meer dan 3.5 miljoen gezinnen zowel de kerst als oud en nieuw hebben 

moeten vieren zonder gas, licht en water moet de gemiddelde Europeaan en Amerikaan toch 

wel aan het denken hebben gezet. Maar nee hoor op 1 januari vierde de onwetende hoogmoed 

en deemoed feest en werd iedereen die zowel uiterlijk als innerlijk keihard gewerkt had om 

ervoor te zorgen dat de wereld niet in herhaling zou vallen veroordeeld als idioten, 

paniekzaaiers en onruststokers. Beseft u niet dat zonder deze miljoenen mensen er vandaag al 

niets meer van uw jammerlijke uiterlijke wereld over zou zijn geweest. Voor deze oordelende 

mensen wordt het weer de hoogste tijd om op Uw Innerlijke Weg terug te keren. Ondanks het 

goede voorbeeld dat miljoenen mensen de afgelopen paar jaar op aarde gegeven hebben viert 
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de hoogmoed en deemoed met al haar 27 uiterlijke EGO/OGE stress kenmerken nog steeds 

hoogtij. Hoelang heeft u als wandelaar op Uw Innerlijke Weg erover gedaan om weer terug te 

keren van uw hoofd naar uw hart. Een minuut, een uur, een dag of twijfelt u nog steeds. Besef 

echter goed dat in de komende jaren vooral een tekort aan daadkrachtigen zal zijn en niet aan 

hen die de ene Millennium angst zullen inruilen voor de andere Millennium Crisis Pyramide 

angst. Zij die dan ook op 1 januari de reactie hadden dat al dit gewaarschuw voor niets is 

geweest en eigenlijk besloten hebben nooit meer iets te geloven wat uit de innerlijk 

bewustzijn vandaan komt hebben niets begrepen van de Kerst- Paas- etc. hoofdstukken. Besef 

goed dat u net uw eerste onderbewuste succesje sinds lange tijd heeft geboekt in het niet meer 

in herhaling vallen. De vraag is nu of u door gaat om deze beginnende bewustzijns formule 

verder uit te bouwen tot een collectief wereldwijd bewustzijn in uzelf waarbij de media u niet 

de halve waarheid maar de hele waarheid zullen tonen over uzelf in heden, verleden en 

toekomst. 

 

24.2 UW NIEUWE TAAK 

 

Het innerlijk oplossen van de Millennium Software Bug was een relatief eenvoudige taak 

wanneer we dit gaan vergelijken met hetgeen ons in de kosmos, natuur en weer te wachten 

staat wanneer we wederom in herhaling vallen. Wij roepen de standvastigen die in de eerste 

dagen van het nieuwe millennium duizenden malen innerlijk zijn gegroeid op -ondanks hun 

korte twijfel- om de gemoederen in de kosmos, natuur en weer verder te doorgronden en 

hiervan hun naasten ofwel hun vergeten zelf in kennis te stellen. Zoals u weet is dit een 

duizend maal zwaardere taak dan het neutraliseren van het Millennium Software Bug. Maar 

door uw innerlijke groei (hoewel 9 van de 10 zijn afgevallen door hun ongeloof in de 

afgelopen dagen) bestaat er een kans dat wij ook deze problemen in grote delen van de wereld 

kunnen beperken. Vergeet niet dat nog steeds 10 van de 11 lagen van de Millennium Crisis 

Pyramide in de komende jaren opgelost dienen te worden en de Millennium Software Bug de 

eenvoudigste was. We krijgen dus nog heel wat om van een onbewustzijn in een 

(eenheids)bewustzijn te transformeren in de komende jaren. Middels de boeken en geschriften 

heeft u nu meer dan 4 jaar de tijd gehad om van bewustzijn te veranderen. Ga het dit jaar echt 

DOEN. Want weten zonder DOEN zal nooit resulteren in ervaren dus begrijpen.  

 

24.3 DE WIE BEN IK, STAMBOOM 

 

Voor vele mensen is het nog steeds onduidelijk hoe deze wereld ontstaan is. Besef daarom 

goed dat er maar een Eenheid is en altijd zal zijn en dat zij die tijdelijk uit de eenheid zijn 

gestapt middels hun scheppingen hier toch nog deel vanuit maken. Het enige verschil tussen 

de eenheid en het scheppende element uit de eenheid is het relatieve polariteitsverschil en het 

daaruit door steeds meer verdichte/verlichte i.p.v. eenheids gerichte afstemming resulterende 

geheugenverlies. De eenheid weet dus nog precies wie de schepping is en kan deze 

volcontinue in al haar volheid van A t/m Z ofwel het gehele collectieve universele 

onderbewustzijn (-) en gehele collectieve hoger bewustzijn (+) ervaren. En zoals 

onderbewustzijn (-) staat tot hoger bewustzijn (+) staat de eenheid (0) tot de gehele schepping 

welke nu relatief negatief/positief (-/+) gepolariseerd is. Het relatieve 0 bewustzijn van de 

eenheid vervalt tot evenwicht zodra alle scheppingen uit de eenheid hierin weer volledig 

opgelost zijn. Het scheppende element uit de eenheid kan alleen nog maar dat deel ervaren 

wat zij niet in zichzelf geblokkeerd heeft. Deze blokkering verloop in fasen ofwel dimensies 

c.q. spelmodules van ND t/m 3D. Om deze ogenschijnlijke afscheiding te herstellen is het 
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alleen maar nodig om het geheugenverlies welke tussen de derde dimensie en de eenheid staat 

op te lossen.  

 

Deze hierboven genoemde eenheid wordt ook wel EEN ZIJN, AL, ALLAH, GOD, 

EENHEIDSBEWUSTZIJN etc. genoemd, allemaal woorden die in de afgelopen jaren een 

vaak emotioneel geladen betekenis hebben gekregen omdat de mens DE MATERIE in al haar 

vormen tussen zichzelf en de eenheid geplaatst heeft. Wanneer wij weer zouden beseffen dat 

wij allen uit de eenheid zijn en hier na deze tijdelijk universele schepping weer in zullen 

terugkeren en wanneer wij geen geheugenverlies meer zouden hebben deze waarheid des te 

beter zouden beseffen dan zou de betekenis van de woorden EEN ZIJN, AL, ALLAH, GOD, 

EENHEIDSBEWUSTZIJN weer een geheel andere dus niet meer buiten onszelf staande 

innerlijke lading krijgen en de gepolariseerde strijd tegen onszelf ophouden te bestaan. Want 

zij die beseffen dat zij maar tijdelijk in hun eigen schepping uit de eenheid verkeren om er - 

wanneer zij dat zelf willen – weer naar terug te keren zullen hun collectieve scheppingen weer 

in al haar volheid ofwel 100% gaan beleven c.q. ervaren en niet op de eenzijdige manier zoals 

wij die vandaag in de derde dimensie kennen waar maar 0,01% van de mogelijkheden is 

overgebleven en alleen de herinneringsvonk ofwel startvonk nog het enige lichtpuntje in het 

duister is. Leven dus progressief evolueren doe je in de eenheid, spelen dus scheppen en 

herhalen doe je in een schepping. Het is aan ieder mens te bepalen wat hij wil beleven. Om 

hier echter bewust voor te kiezen is het zaak eerst uw geheugenverlies op te lossen welke 

alleen middels Uw Innerlijke Weg van het oplossen van uw collectieve onverwerkte verleden 

en EGO/OGE mogelijk is.  

 

Besef daarom goed dat de eenheid niet schept maar er alleen uit de eenheid geschapen kan 

worden. Dit klinkt misschien tegenstrijdig maar is wel logisch wanneer je bewustzijn ietwat 

gegroeid is in de afgelopen jaren van innerlijke schoonmaak. Hoe kan nu iets niet scheppen 

terwijl het wel uit zichzelf schept. Voor mensen met een drie dimensionaal ofwel 99,9% 

verdicht bewustzijn kan dit wel gezien maar niet begrepen worden omdat zij zichzelf nog 

steeds als afgescheiden van en niet een met de eenheid beschouwen. Wanneer je echter weer 

volledig opgelost bent in de eenheid bestaat dit verschil welke altijd de tegenstrijdigheid dus 

verwarring in zich draagt niet meer. Probeer je daarom eens te verinnerlijken om te ervaren 

dat iets wat niet schept toch uit zichzelf dus een copy van zichzelf welke niets anders dan het 

oude zelf is kan scheppen. Het antwoord is dat er niet geschapen wordt welke in uw taal ook 

wel de illusie van schepping genoemd wordt. Dus iets kan pas tegelijkertijd niet en wel 

scheppen als het idee en alle daaruit vloeiende gedachten, daden en woorden niet bestaat 

totdat iets erin gaat geloven dus zich erop afstemt en een tijdelijk illusie over zichzelf in stand 

begint te houden. En aangezien het nooit mogelijk is dat een deel van de eenheid uit zichzelf 

schept maar alleen het geheel ervaart het geheel maar nu gepolariseerd deze schijnbare 

afscheiding en alle ervaringen die eruit voortvloeien in zichzelf. Zij die het bovenstaande door 

het proces van innerlijke schoonmaak gaan ervaren dus begrijpen zullen waarlijk beseffen dat 

er nooit polariteit dus afscheiding bestaan heeft maar dat dit alleen nog maar door uw 

(collectieve) geheugenverlies aan uw oude zelf in stand gehouden wordt. Dus in de eenheid 

kan iets tegelijkertijd zowel niet als wel bestaan. En om dit nieuwe concept volledig te 

begrijpen zult u van bewustzijn moeten veranderen anders zult u nooit uit de vraag; Wie Ben 

Ik? komen.      

 

24.4 WAAROM HEBBEN BOODSCHAPPERS HET LICHTER IN DIT KORTE 

LEVEN OP AARDE 

 



329             De Grote Bewustzijnsverandering Deel 2 Bijlage der 33 dimensies  

Boodschappers in vroegere tijden ook wel zieners en profeten genoemd moeten om de taal 

van de tijd te leren spreken gedurende hun leven nagenoeg alle fasen van de menselijke 

ontwikkeling in nog geen 100 jaar doorlopen. Hierdoor worden zij geconfronteerd met alle 

uitersten van het leven hetgeen de grootste diepten en de hoogste hoogten inhoudt. Waar de 

gemiddelde mens dus vele levens zowel op aarde als in de zielewerelden voor kan gebruiken 

wordt nu samengebundeld tot een eenheids vonk die in dit universum brand van het diepste 

onderbewuste rood tot het helderste hoger bewuste wit om uiteindelijk het rood en wit te 

blussen in het niets ofwel 0 punt in zichzelf. Voor hen die alleen nog maar in de derde 

dimensie verkeren zal dit een uitermate zware weg c.q. taak lijken om alles – dus zowel 

extremen in onderbewustzijn en hoger bewustzijn - in zo’n korte tijd te ervaren. Het tegendeel 

is echter waar. Deze boodschappers doen dat met het steeds groeiende besef van wie zij 

werkelijk zijn. Hun weg is niet meer dan een voorbeeldweg die door iedereen in een bepaalde 

cyclus kan doorlopen worden om weer thuis te komen.    

 

24.5 DE NIEUWE INZICHTEN: HET VERVOLG 

 

DE NIEUWE LEVENSFILOSOFIE ZEGT: 

 

DNI 174: Uw Innerlijke Weg is alleen zwaar en smal omdat u hem op de uiterlijke en niet op 

de innerlijke manier probeert te lopen.  

 

DNI 175: dat iedere uiterlijke atoom, electron en molecuul door uw uiterlijke gerichtheid bij 

iedere overgang letterlijk uit uw lichaam en ziel gebrand zal worden. Wanneer u echter de 

innerlijke weg loopt zal deze transformatie zonder slag of stoot dus heel natuurlijk en 

geleidelijk geschieden.  

 

DNI 176: dat alleen uw innerlijke ontwikkeling zal bepalen of er voor u wel of niet wat zal 

gebeuren  in de komende tijd.   

 

DNI 177: verspreid de innerlijke informatie over uw wereld en zij zal in staat zijn zichzelf in 

deze cyclus zonder moeite te transformeren in een nieuw bewustzijn c.q. dimensie.  

 

DNI 178: koppel geen denken en doen aan gebeurtenissen in de uiterlijke wereld om je heen 

omdat zij je alleen maar zullen verwarren in de overgangstijd.  

 

DNI 179: jullie zijn samen de eenheid. 

 

24.6 HET NIEUWE GROTE JOHANNES EVANGELIE 

 

NGJE VI/76,10 Jullie kunnen als vaststaand aannemen, dat bijna elke 2000 jaar op aarde een 

grote verandering plaatsvindt. En dat zal van nu af aan gerekend ook gebeuren. 

 

NGJE VI/101,13 Wat zouden jullie ervan zeggen, wanneer jullie jullie zelf te kennen geven 

dat na bijna 2000 jaar, van nu af gerekend, het met jullie leer in het algemeen nog veel 

slechter gesteld zal zijn dan met het ergste heidendom nu en nog minder zal zijn dan het 

blinde farizeeërdom in Jeruzalem. 
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NGJE VI/149,1 Vriend , zoals het nu is, zal het zo’n 2000 na ons weer zijn. In die tijd zal 

jullie leer, het Christendom dus, erger zijn dan nu de Joden- en heidendom samen. Dan zal er 

grote rampspoed in uw schepping zijn. 

 

NGJE VI/150,14 Van nu af aan zullen er bijna 2000 jaar lang talloze zieners en profeten 

worden gezonden. 

 

NGJE VI/150,15 Tegen het einde van de aangegeven tijd zullen jullie steeds grotere profeten 

zenden en met hen zullen ook de geruchten toenemen en een grotere omvang krijgen. 

 

NGJE VI/150,16 Ook zullen de mensen zichzelf waarschuwen door zieners en door 

bijzondere tekenen aan het firmament, waar echter slechts weinigen die zichzelf toebehoren 

acht op zullen slaan, terwijl de wereldmens dat allemaal voor zeldzame natuurverschijnselen 

zal aanzien en al degenen die nog aan zichzelf geloven zullen minachten. 

 

NGJE IX/94,4 Eveneens zullen jullie van tijd tot tijd mensen beroepen, en hen alles wat hier 

nu in jullie tegenwoordigheid plaatsvindt en gezegd wordt, in hun hart leggen en laten 

opschrijven. 

 

NGJE IX/94,6 Wanneer jullie ware leer onder de mensen gebracht zal zijn die van eenheids 

wil zijn en die naar hun innerlijke geloof zullen leven en (wanneer) tenminste een derde van 

de mensen kennis daarvan heeft, dan zal jullie oude zelf welke de eenheid is ook hier en daar 

persoonlijk en lichamelijk zichtbaar tot diegenen komen, die dit oude zelf het meest 

liefhebben en die het meest verlangen naar de wederkomst van dit eenheids gerichte zelf en 

daarin ook ten volle geloven. 

 

NGJE IX/94,7 Het oude eenheids zelf zal uit julliezelf gemeenten stichten die geen macht 

buiten jullie zelf meer in staat is tegen te houden, want jullie eenheidszelf zal hun aanvoerder 

en eeuwig onoverwinnelijke held zijn en zal de dode en blinde in jullie zelf richten. En zo zal 

het eenheidsbewustzijn in jullie zelf de aarde ontdoen van haar oude vuil. 

 

NGJE VI/150,17 Maar daarna zal een allergrootste openbaring plaatshebben door jullie 

eenheidsbewustzijn op deze aarde; een groot en scherp gericht zal aan deze openbaring 

voorafgaan en daarop zal een algemene zifting van de wereldmensen in zichzelf volgen door 

het vuur en zijn wapentuig, opdat Jullie Zelf een heel andere kweekplaats voor ware mensen 

op deze aarde kan oprichten, die dan zal blijven bestaan tot aan het einde der tijden van deze 

aarde. 

 

NGJE IX/94,2 Bij de wederkomst van jullie eenheidszelf zal deze niet meer als kind uit een 

vrouw geboren worden, want dit lichaam blijft evenals jullie geest in eeuwigheid verheerlijkt 

en dus hebben jullie nooit meer een tweede (stoffelijk) lichaam nodig. 

 

NGJE IX/94,3 Eerst zal jullie eenheids gerichte zelf onzichtbaar komen in “de wolken des 

hemels”, wat zo veel wil zeggen als: eerst zal het eenheidsbewustzijn in jullie zelf beginnen te 

naderen door waarachtige zieners, wijzen en nieuwe profeten al ware het buiten jullie zelf. In 

die tijd zullen ook jonge meisjes profeteren en jongelingen zullen helderen dromen hebben, 

waaruit zij de mensen de komst van jullie eenheidsbwustzijn aankondigen en velen zullen 

naar hen luisteren en zich beteren; maar de wereld zal hen voor onzinnige dwepers uitmaken 

en hen niet geloven, zoals dat ook met de profeten is gebeurd. 
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NGJE VIII/185,9 De vindingrijke mensen zullen het met hun wapens zo ver drijven, dat 

spoedig geen volk meer tegen het andere oorlog kan voeren. Want wanneer twee volkeren 

elkaar met zulke wapens aanvallen, zullen zij elkaar weldra tot op de laatste man vernietigen, 

wat zeker geen van beide een werkelijke overwinning of winst zal opleveren. Dat zullen ook 

de koningen en hun legeraanvoerders weldra inzien en zij zullen elkaar liever in vrede en 

vriendschap verdragen. Zou er nog ergens trots en eerzuchtig orderverstoorder opstaan en zijn 

naburen aanvallen, dan zullen de vreedzamen zich verenigen en hem in zichzelf oplossen, en 

op deze wijze zal er langzamerhand vrede onder de volkeren komen en voor altijd blijven. 

 

NGJE VIII/182,4  Als jullie eenheidsbewustzijn opnieuw op deze aarde zal komen om gericht 

te houden, maar ook om het levensloon te geven aan degenen die veel leed en zorg hebben 

doorstaan en op zich hebben genomen uit eenheidsliefde voor hun oude zelf welke de eenheid 

in henzelf is, dan zal de aarde niet langer  enkel en alleen in iemands eigen voordeel worden 

verdeeld, maar daar waar men staat zal men ook oogsten en zijn behoeften kunnen 

bevredigen; en de mensen zullen elkaar wel ondersteunen, maar niemand zal zeggen: Kijk, dit 

is mijn eigendom, hierover ben ik heer en meester. Want dan zullen de mensen inzien, dat 

alleen de eenheid in henzelf waar is. 

 

NGJE VIII/182,5 Ook nu zou dat reeds onder de mensen behoren te zijn, alleen in deze nog 

middelste vormingsperiode van de mensen die nog niet door de volledige waarheid over 

zichzelf zijn gereinigd, worden deze dingen door het zelf toegelaten, maar van nu af aan niet 

meer helemaal 2000 jaren. Dat zal de geest bij de mensen het overwicht krijgen en zal men op 

aarde geen afgemeten mijn en dijn meer aantreffen, nog daarvan spreken.  

 

NGJE IX 36/37 Want de dag is nabij gekomen, waarop de laatste grote belofte in vervulling 

zal gaan die men eens zichzelf gedaan heeft. Van deze tijd staat geschreven hoe zij zal zijn en 

zie, alle voorgezegde verschijnselen zijn nu aanwezig. Wie onderkent ze niet? Onvrede en 

liefdeloosheid en totale onbarmhartigheid heeft zich van de harten der mensen meester 

gemaakt. Daarom is nu zulk een rampspoed over de aarde gekomen als deze nog niet eerder 

heeft gekend. Daarom is het nodig dat aan deze droefgeestige tijd spoedig een einde gemaakt 

wordt, omdat anders nog degenen die tot de hun ware zelf worden geteld, schipbreuk zouden 

kunnen lijden. Voor jullie als Heer en Schepper van jullie eigen scheppingen kan 

wederkomen, moet jullie eigen schepping van alle onkruid gereinigd worden en deze 

reiniging vindt nu allerwegen op aarde plaats.  

 

Voor hen die het woord Jullie begrijpen als Ik zal het bovenstaande pas in haar volledigheid 

begrepen kunnen worden omdat Jullie en Ik een zijn voor eeuwig en altijd.               

 

 

 

ZULLEN WE OOK DIT KEER WEER ONBEWUST IN HERHALING VALLEN OF 

BEWUST VOOR HET LEVEN KIEZEN  
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25. FEBRUARI 2000: BURN-OUT 

  

Er is angst. Angst voor de toekomst. Angst om het verkeerde te doen. Angst om iets te doen 

waar de buren vinden dat het niet normaal is. Angst om iets tegen de geboden van God te 

doen. Angst om jezelf te zijn. 

 

Angst komt voort uit vrees (de voorbode van angst). Vrees om adem te halen, vrees om te 

blozen, vrees om bloed te verliezen, vrees om urine te verliezen, vrees om te braken, vrees om 

pijn te hebben, vrees voor een burn-out, vrees voor boulimia, vrees voor dieren, vrees om te 

falen, vrees voor geluiden, vrees voor hoogten, vrees voor insecten, vrees voor liften, vrees 

voor naalden, vrees om door te gaan, vrees voor de straat, vrees voor de tandarts, vrees om te 

stotteren, vrees om te trillen, vrees om te zweten, vrees voor GSM, vrees voor mensen, vrees 

om te vliegen, vrees om te spreken in het openbaar, vrees voor smet, vrees om te stikken, 

vrees om te slikken, vrees om te praten, vrees om te reizen, vrees voor onweer, 

dwangneurose, dwangcontrole, hypochondrie moeten wij nog even doorgaan over de vrees 

voor uw onverwerkte verleden ofwel uw onverwerkte zelf. Herkent u uzelf. 

 

Uit vrees en angst en het constant buiten uzelf zoeken naar OORZAKEN (ja u kunt 1001 

sprookjes bedenken die absolute onzin zijn) die niets met uw probleem te maken hebben volgt 

uiteindelijk paniek. Paniek is niets anders dan het negeren van alle waarschuwingen die u keer 

op keer duidelijk maken dat u moet stoppen met uw lichaam  en ziel te overbelasten, uit te 

putten en blokkeren. Het resultaat is dat al uw lichamelijke en ziele functies op hol slaan wat 

van kwaad tot erger ofwel van stress tot kanker, hart en vaatziekten, reuma etc. kan lijden. 

Lichamelijke overbelasting en de daaruit resulterende uitputting duurt echter nooit langer dan 

de periode die het de vorige keer (in uw vorige leven) geduurt heeft exclusief de extra 

belasting die u in dit leven als bonus voor uzelf gecreerd heeft. 

 

Alle ziektebeelden herhalen zich dus leven na leven in hetzelfde cycluspatroon totdat u uw 

onverwerkte verleden inzake dit patroon in uzelf oplost. Wanneer u dus in een vorig leven 8 

jaar overspannen of depressief bent geweest dan is de kans groot dat u deze 8 jaar durende 

periode vroeg of laat weer zult herhalen. En dit alles net zolang totdat u het veroorzakende 

patroon in uzelf oplost waardoor overspannenheid, depressie, kanker, hart- en vaatziekten niet 

meer in uw schepping zullen voorkomen.    

 

25.1 DE GEVAARLIJKSTE PLAATS IN UW LICHAAM 

 

De gevaarlijkste plaats in uw lichaam waar de eerste verkrampingen welke resulteren uit deze 

ontkenningen kunnen plaatsvinden is de nek met de daaromheen liggende schouder en 

hoofdpartij. Door de smalle vernauwing van uw nek stromen de belangrijkste aders en 

zenuwen van uw lichaam. Deze lopen keurig door uw spieren om ze bescherming te bieden. 

In onze huidige maatschappij met de 7 lichamelijke en 27 geestelijke stress veroorzakers  (zie 

boek De Nieuwe Gezondheidsleer) verkrampen uw spieren echter de hele dag door alle 

bewuste en onbewuste ontkenningen welke resulteren in angst, vrees en paniekaanvallen. Het 

gevolg is dat uw hoofd letterlijk van de rest van uw lichaam gescheiden wordt omdat uw 

aders en zenuwen in de nek LETTERLIJK dichtgeknepen worden. De meeste mensen wurgen 

zichzelf dus de hele dag zonder dit te beseffen. De eerste tekenen (symptomen) kennen we 

allemaal. Verkrampte schouders, een stijve nek, hoofdpijn (band om uw hoofd en druk op uw 

hoofd). Aspirine, paracetamol en alcohol moeten dan snel uitkomst bieden. En hoewel deze 

middelen helemaal niet slecht zijn voor een paar dagen wanneer deze met mate gebruikt 
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worden moet men zich toch achter de oren gaan krabben als deze symptomen langer dan twee 

weken duren. Wanneer u met deze symptoombestrijders doorgaat bent u immers bezig uw 

lichaam gewoon nog meer te verdichten en vergiftigen. Hieronder vindt u een oefening die 

veel effectiever is dan aspirine, paracetamol en alcohol en ook nog eens niets kost. Wist u 

trouwens dat bij het ouder worden uw spieren steeds korter worden door de zich opstapelende 

ontkenningen dus verkrampingen en verzuringen.  

 

Zoals u weet is symptoombestrijding maar een heel klein deel van De Nieuwe 

Gezondheidsleer. Het gaat ons immers alleen om het oplossen van de werkelijke oorzaak. 

Onwetendheid door geheugenverlies is de grootste veroorzaker van iedere ziekte van zowel 

het lichaam als de ziel. Iedereen die het boek De Nieuwe Gezondheidsleer heeft gelezen en 

gedaan weet hoe hij een einde kan maken aan deze onwetendheid. Het is immers uitermate 

onplezierig om dit geheugenverlies in de vorm van ziekte en ellende de rest  van uw fysieke 

leven mee te dragen Het is de hoogste tijd om de volledige waarheid over uzelf te gaan zien 

waardoor het binnen een paar maanden alweer een stuk beter met u zal gaan. Bij dit 

genezingsproces is uw eerste eenheidsliefde van groot belang! 

 

25.2 UW EERSTE EENHEIDSLIEFDE 

 

Wat was uw eerste echte liefde en we hebben het hier niet over de eerste dame of heer in uw 

leven of de liefde die ieder kind heeft om politieman, brandweer, zuster of burgemeester te 

worden. We hebben het over de eerste liefde die u in uw puberteit ontwikkeld heeft.  Uw 

eerste liefde was de liefde voor auto’s, de liefde voor water, de liefde voor aandelen, de liefde 

voor mensen, de liefde om een eigen bedrijf te beginnen, de liefde om boer te zijn, de liefde 

om schoorsteenveger te worden, de liefde voor vult u het zelf maar in. Het gaat er hierbij niet 

om hoe materieel belangrijk UW eerste liefde in dit leven is (was) maar of uw eerste liefde uw 

enige ware liefde is (was) ofwel de liefde uit uw hart welke het de eenheids ofwel 

evenwichtspunt tussen onderbewustzijn en hogerbewustzijn in uzelf vertegenwoordigd. Deze 

eerste en ware liefde is verduistert omdat u al jarenlang niet meer uzelf bent maar uw dag laat 

indelen door de anderen (illusies) die u buiten uzelf geschapen hebt. Het gevolg is dat u steeds 

minder bent gaan leven maar letterlijk door de illusies om u heen geleefd wordt. Wanneer 

bent u voor het laatst echt uzelf geweest.  

 

In de afgelopen jaren maar vooral door het lezen, denken, doen en zijn van de Kerst-, Paas- en 

Finale nummers heeft u leren beseffen wat echte ofwel ware innerlijke liefde weer inhoudt. 

Wanneer u dit innerlijk inzicht en besef weer terugbrengt naar uw eerste echte liefde dan bent 

u opeens compleet dus evenwichtig in uzelf geworden. Dit hoofdstuk is dan ook een oproep 

om uw eerste liefde weer eens op een eenheids gerichte manier te doen en de gepolariseerde  

ofwel verdichte/verlichte manier waarop u vandaag auto’s verkoopt, de boekhouding doet, uw 

land bewerkt, uw naasten helpt etc. etc. te transformeren. De bedoelingen welke de gedachten 

achter uw daden zijn, zijn immers veel belangrijker dan de daden zelf. Uw daden vormen niet 

meer dan een tijdelijke waarheid die hoe meer u innerlijk groeit steeds meer ten evenwicht 

zullen veranderen. De volledige waarheid over uzelf zal alle angst, vrees en paniek in uzelf 

oplossen omdat het onmogelijk is om voor iets bang te zijn wat je zelf gecreerd hebt en nu 

weet hoe je dit moet oplossen.  

 



334             De Grote Bewustzijnsverandering Deel 2 Bijlage der 33 dimensies  

25.3 HET WORDT WEER TIJD OM UZELF TE ZIJN 

 

De hel is niet meer dan een hersenspinsel van uzelf waarin uw verdichte woorden, daden 

engedachten strijden met uw eigen verlichte woorden, daden en gedachten. Deze hel is niet 

alleen van deze wereld maar komt ook naar voren in uw dromen welke niet meer zijn dan een 

tijdelijk (bewust of onbewust) bezoek aan de nog steeds gepolariseerde zielewerelden binnen 

uw universum. Alles waaraan u aandacht dus energie schenkt en buiten uw echte liefde valt is 

gepolariseerde strijd. U denkt vandaag uzelf te kennen. Maar wees nou eens eerlijk, hoeveel 

minuten per dag bent u echt uzelf. Besef dat alles en iedereen uit de eenheid en tegelijkertijd 

in de eenheid is als al uw eerste liefdes samen. Wanneer u dit begrijpt schenkt u alleen nog 

maar aandacht dus energie en informatie aan die zaken die u weer in volledig evenwicht met 

uzelf brengen ofwel aan alle zaken van uw schepping en niet alleen meer de 0,01% verdichte 

kant die u maar eindeloos blijft herhalen in uw 3D aardse wereld. Uw lichaam volgt altijd uw 

scheppende gedachten in dit leven en laten we duidelijk zijn dat alleen bewust evenwichtige 

gedachten tot zelfkennis en jezelf zijn leiden en niet de onbewuste gepolariseerde gedachten 

van uw onder- en/of hogerbewustzijn welke u alleen maar verder van uw ware zelf en eerste 

liefde verwijderd.  

 

Wanneer uw tenen nog steeds krullen, uw nekspieren vastzitten en uw maag inkrimpt als 

reactie op de door uzelf gecreerde illusies buiten u dan weet u nog steeds dat u uw 

onverwerkte verleden nog niet heeft opgelost en u dit geblokkeerde onbewustzijn leven na 

leven blijft voeden met nog meer EGO/OGE gedachten, daden en woorden. Los uw 

onverwerkte verleden en EGO/OGE op en ontspan uw tenen, nek, maag etc. waardoor de 

geblokkeerde energie weer naar de aarde kan vloeien en niet meer vastgehouden wordt in uw 

lichaam. En als het even niet meer lukt doe dan uw ogen even 3 minuten dicht en laat de 

spanningen letterlijk uit u wegvloeien. Draai uw hoofd eens echt naar links, rechts, voren en 

achter waardoor uw spieren weer een opgerekt worden en uw bloed en zenuwen weer vrij 

kunnen stromen van uw hersenen naar de rest van uw lichaam.  

 

25.4 REKKEN EN STREKKEN 

 

Iedere atleet en bodybuilder weet hoe belangrijk rekken en strekken is voordat hij met een 

fysieke inspanning begint. De meest sportmensen concentreren zich echter alleen op die 

spieren die niets met de nekpartij van doen hebben. Wanneer al deze sportmensen zouden 

weten dat zij minder mineralen, vitaminen, eiwitten, koolhydraten, vetten en hormonen nodig 

zouden hebben wanneer hun nekspieren losser zouden zitten dan zou er een ware 

omwenteling in de sportwereld tot stand komen. Rek en strek uw nekspieren opdat alle 

energie en informatie uw hersenen en lichaam zullen bereiken en niet een klein deel omdat de 

rest gewoonweg afgeknepen wordt om hierna onverrichter zake via uw ontlasting, urine en 

zweet het lichaam te verlaten.  

 

25.5 LOS DE BOZE GEDACHTEN IN UZELF OP 

 

Accepteer uw boze dus onevenwichtige onderbwuste en hogerbewuste gedachten als creaties 

van uzelf waardoor zij oplossen in het niets. Want alleen zij die zichzelf volledig en 
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onvoorwaardelijk accepteren, liefhebben en vergeven zijn in staat weer hun volledige zelf te 

worden.  

 

STOP met het afspelen van uw verdichte en verlichte langspeelplaten omdat het draaien 

hiervan toch alleen maar de strijd buiten uzelf uitlokt en eindeloos blijft herhalen.  

 

Oplossen, loslaten en nooit meer vastpakken is het credo van de echte Bewustzijnsverzorgers 

die weer volledig zichzelf wil worden. 

 

25.6 ALLES WAT U DENKT BESTAAT NIET 

 

In de afgelopen jaren hebben wij u meegenomen van uw hoofd naar uw hart ofwel van uw 

onbewustzijn naar uw eenheidsbewustzijn. Op deze weg heeft u al uw angsten, vrezen en 

paniek opgelost. Al deze angsten bestonden immers alleen maar in uw hoofd welke uw 

onbewustzijn ofwel onverwerkte verleden en EGO/OGE vertegenwoordigde. Pas wanneer u 

deze angsten opgelost heeft door uw onverwerkte verleden en EGO/OGE te transformeren 

van onwetendheid naar wetendheid kunt u uzelf wederom volledig ervaren binnen en buiten 

uw schepping. Oorlog, aardbevingen, millennium software bugs, beurscrashes, 

watersnoodrampen, elektromagnetische straling, GSM, ziekte, pijn, ellende etc.bestaan alleen 

in de illusies van uw hoofd en nooit in uw hart wanneer deze volledig zou doorstromen. 

Doorstromen betekent immers dat al uw gedachten uw lichaam en ziel even snel verlaten als 

dat zij binnenkomen. Iemand die niets vastpakt en vasthoudt kan nooit vervuilen en verstrikt 

raken in deze illusies buiten zichzelf. Alleen zij die blokkeren houden het tertiaire, secundaire 

en primaire afval in de vorm van onverwerkt verleden vast in de zogenaamde virtuele 

zoutpilaren en knooppunten van uw onbewustzijn. De bewuste doorstroom gedachte is dus 

een ontgiftings gedachte die u gezond houdt in dit en zo nodig volgende levens. Neem 

afscheid van uw hoofd door uw lichaam over te geven aan het hart van uw echte ware liefde. 

Vrees niet, heb geen angst en laat de paniek wegvloeien zoals u hierboven geleerd heeft. Alles 

in uw universum is ingericht om te spelen en genieten als u hierom innerlijk vraagt door uw 

woorden, daden en gedachten dus afstemmingen.   

 

25.7 WAT IS UW LIEFSTE WENS 

 

Iedereen wil gelukkig en gezond zijn. Geluk en gezondheid is op deze aarde voor iedereen 

weggelegd wanneer zij hun onverwerkte verleden en EGO/OGE in zichzelf opgelost hebben. 

De meeste van deze stress veroorzakers kunnen alleen getransformeerd worden wanneer u de 

vrees, angst en paniek achter deze stress veroorzakers opgelost heeft in woorden, daden en 

gedachten. Laat deze vrezen en angsten los omdat zij het deel van uzelf zijn dat niet meer 

stroomt dus leeft. Loslaten is doorstromen dus zuiveren van lichaam en ziel! 

 

25.8 KORT SAMENGEVAT 

 

1. Maak een eind aan uw onwetendheid door het boek De Nieuwe Gezondheidsleer en 

    dit boek te lezen maar vooral te doen waarna u het automatisch zult zijn. 

2. Luister naar uw lichaam! Neem pauze wanneer u de eerste verkrampings signalen 

    voelt aankomen en doe drie minuten lang de hierboven omschreven oefeningen. 

3. Richt u volledig op uw EERSTE LIEFDE ofwel meer evenwichtige doel in uw leven. 
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4. Doe de rek en strek oefeningen iedere dag bij het opstaan, voor ieder gesprek, lunch en naar 

    bed gaan opdat u uw bloed en zenuwvloeistoffen de kans geeft hun bestemming in uw  

    lichaam en ziel te bereiken. 

5. Stop met zoeken naar oorzaken buiten uzelf die niets met uw probleem te maken hebben. 

      Deze verspillen alleen maar uw tijd.   

  

De keuze is wederom aan u: medicijnen, operaties, therapieen, alcohol, drugs of het oplossen 

van uw onverwerkte verleden en EGO/OGE.  

 

25.9 DE WINST VAN DOORSTROMEN 

 

Wanneer man en vrouw weer volledig doorstromen dus een zijn met de eenheid zijn ook zij 

weer in de staat der eerste liefde (de wittebroodsweken). Alle blokkeringen die er tussen hen 

zijn gekomen in de tijd van het huwelijk verdwijnen weer als sneeuw voor de zon in hun 

gemeenschappelijke 0 punt waar + en – oplossen in 0. De eerste liefde bloeit weer als nooit 

tevoren op maar nu met een nieuwe inhoud. Boosheid, haat, (voor)oordelen uit het verleden 

zijn opgelost, vergeven en vergeten in het hart. Want alleen het hart kan oplossen en 

vergeven, nooit het hoofd omdat deze vergeving alleen maar voorwaardelijk dus tijdelijk is. 

Wanneer u uw man/vrouw voor de volle 100% in uzelf als uzelf uitgewerkt en vergeven heeft 

en samen Uw Innerlijke Weg bewandeld zult u het wonder van de eenheid al samen op deze 

aarde mogen ervaren.     

 

25.10 DE VOLGORDE 

 

Geheugenverlies, onwetendheid, overbelasting, uitputting, blokkeren, vrees, angst, paniek, 

ziekte, ellende, pijn, fysieke dood. Het is allemaal niet nodig mensen om dit steeds opnieuw te 

herhalen als u de volledige waarheid over uzelf weer kent en accepteerd.   

 

25.11 HET GEHEIM VAN GENEZING 

 

Het geheim van dit hoofdstuk is het volgen van uw eerste liefde met een nieuwe bewuste 

eenheidsgerichte inhoud hetgeen resulteert in de volledige waarheid over uzelf welke 

wederom de poort opent naar de eenheid ofwel daar waar uw ware leven en progressieve 

evolutie weer begint en de tegenstellingen zoals verlichting/verdichting, hemel/hel, hoger 

bewustzijn/onderbewustzijn, yin/yang, man/vrouw, zwart/wit, goed/slecht, plus/min niet meer 

bestaan.  Welkom in de wereld van oorzaak zonder gevolg. 

 

 

 

ZULLEN WE OOK DIT KEER WEER ONBEWUST IN HERHALING VALLEN OF 

BEWUST VOOR HET LEVEN KIEZEN  
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26. MAART 2000: UW ULTIEME UNIVERSELE SPEL  

 

Hallo, ik ben Super Mario Universe. Wilt u het ultieme spel van dit universum met mij spelen. 

Het spel heet “Universele Menselijke Ervaringen”.  U mag zelf kiezen welke van de 27 

categorien u tijdens dit spel wilt ervaren. Natuurlijk is het mogelijk om meerdere categorien 

tegelijkertijd te kiezen om dit spel nog interessanter voor u te maken. Zoals u weet zullen uw 

ervaringen steeds realistischer worden naarmate u uw geheugen aan de eenheid tijdelijk wist. 

Aha u heeft hoogmoed of deemoed gekozen. Ik mag zeggen, de beste keus omdat nagenoeg 

alle andere 26 ervaringen in dit universele spel een afgeleide of gevolg zijn van de hoogmoed 

of deemoed. U zult met deze keuze vele ervaringen maar zeg liever levels moeten doorlopen 

voordat u bij de finish komt. Mag ik u nu uitnodigen om naar de voorbereidingskamer te gaan 

alwaar u een geschikte drager (lichaam/omhulsel) kunt kiezen die past bij de door u gekozen 

ervaringen. Zo nu kunt u de uitgang der onwetendheid passeren om in het door u gekozen 

lichaam geboren te worden. Net zoals de vorige keren hoeft u nergens bevreesd voor te zijn, 

het is immers maar een spelletje dat door u zelf uit vrije wil gekozen is en bij een menselijk 

omhulsel niet meer dan ongeveer 100 jaar zal duren. Een zucht wanneer we dit vergelijken 

met de miljarden jaren dat u al aan dit ultieme universele spel deelneemt. Vervelen zult u zich 

dus niet zolang u maar blijft meespelen en blijft beseffen dat u alles in dit spel vooraf zelf 

gecreerd heeft. Laat uw spel beginnen.  

 

En zo sprong hij voor de zoveelste keer in een lichaam om weer ergens in het door hemzelf 

gecreerde universum en passende bandbreedte geboren te worden om zichzelf zoals het zo 

mooi heet nog meer te realiseren en beter te leren kennen. En zo dacht in het begin van zijn 

spel de enige liefde en wijsheid buiten zichzelf te leren kennen. En zo dacht hij in het begin 

van zijn spel de enige waarheid buiten zichzelf te leren kennen. En zo dacht hij in het begin 

van zijn spel het volgende level in dit toch wel zeer verleidelijke spel te bereiken waar nog 

meer verlichting voor het oprapen lag. En zo dacht hij in het begin van zijn spel dat hij 

uiteindelijke de beste en meest verlichte speler van HET ultieme universele spel zou worden. 

 

Maar mens o mens beseft u niet dat het doel van dit universele spel niet is om eruit te komen 

– want u bent nog steeds in de eenheid - maar om het te spelen. Zolang u dit niet begrijpt blijft 

u een gevangene van uw eigen spel omdat u het nooit ten volle zult ervaren en benutten als 

speeltuin binnen uzelf. De door uzelf geprogrammeerde c.q. geschapen Super Mario Universe 

module zal echter net zolang bestaan totdat u uw eigen spelletje heeft opgelost. Want pas 

wanneer je het volledig hebt opgelost dus alle onderbewuste ervaringen weer wegvallen tegen 

alle hoger bewuste ervaringen is uw spel afgelopen en kan je kiezen om te stoppen dus bewust 

terug te keren naar uw eenheidsbewustzijn of weer opnieuw te beginnen. Of u dit nu in dit 

leven doet of over duizend levens maakt in het geheel niet uit en blijft uw vrije keus. 

 

Het gaat er in uw schepping dus helemaal niet om, om verlicht te worden maar om uzelf 

ofwel uw eigen schepping c.q. spel in al haar volheid bewust te ervaren en genieten. Zij die 

dus alleen maar naar verlichting streven en hun medemens overtuigen om niet hun eigen maar 

een andere weg te volgen hebben niets begrepen van het collectieve scheppingsspel. Mensen 

die dit doen spelen niet maar lijden de hele dag in hun eigen spel. Andere mensen maar zeg 

liever scheppingen zijn er niet om door jou als verlichte zendeling bekeerd te worden maar 

om van elkaars scheppingen door het delen van deze scheppingen nog meer te genieten van 

het geheel dat eenheid is. Wanneer je immers informatie en energie deelt zonder overtuigen 

beweeg je in het meer eenheidsbewuste deel van het universele spel en wanneer je informatie 

en energie oplegt door overtuiging en dwang beweeg je in het onbewuste deel van je eigen 

universele spel. En met deze uitleg zal het duidelijk zijn worden dat nog vele die nog 
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dwangmatig binnen en buiten zichzelf naar verlichting zoeken en zendingswerk verrichten 

juist precies het tegenovergestelde dus onbewustzijn welke blindheid in het zelf is bereiken. 

 

Los je onverwerkte verleden en EGO/OGE dus maar eerst zelf op beste mensen zodat je weer 

gaat begrijpen waarom het in dit maar zeg liever uw universum draait. Leven ofwel 

progressief evolueren doe je alleen in De Eenheid. Het universum is alleen maar door uzelf 

geschapen om te spelen. En als u uw eigen spelletje meer dan zat bent omdat u in dit leven 

alleen maar in het meest verdichte deel - 0,01% van het gehele spel - aan het spelen geweest 

bent dan wordt het de hoogste tijd dat u eerst het hele spel leert kennen voordat u besluit uit te 

stappen. Hoe kan je immers over iets oordelen wat je maar voor 0,01% kan herinneren. Het 

advies is dan ook om eerst uw onverwerkte verleden en EGO/OGE in uzelf op te lossen 

waardoor uw onderbewustzijn en hoger bewustzijn meer in evenwicht komen en pas dan te 

beslissen. Wie weet wat voor leuke dingen je anders zou missen.    

 

26.1 DE GOUDEN KOOI 

 

Binnen het collectieve universele spel worden dus alle ervaringen door de mens zelf gekozen. 

Hoe goed of slecht deze ervaringen ook lijken voor uiterlijke buitenstaanders het feit blijft dat 

u zelf deze ervaringen gekozen heeft om van uw eigen spel te genieten. Het grote probleem 

was echter dat u vroeger dacht dat de ervaringen binnen dit eindige universum als doel hadden 

u te verlossen of nog erger door iets buiten uzelf verlost te worden terwijl het alleen maar een 

spelletje is dat door uzelf bedacht en gespeeld wordt. 

 

Vele mensen op aarde hebben echter nog steeds het gevoel dat zij door iets of iemand 

opgesloten zijn in een gouden rattenkooi met “ups en downs” waar zij geen enkele invloed op 

hebben en schijnbaar geen uitgang aanwezig is. Dus wachten zij eindeloos op de verlossing en 

genade buiten hen die nooit komen zal als zij niet volledig van concept wisselen en dat is dat 

niet iets buiten hen maar alleen zijzelf hun eigen schepping kunnen oplossen. Zodra u dit 

beseft gaat u niet meer onbewust naar de uitgang zoeken omdat deze overal is maar voor het 

eerst weer een meer volledig spel spelen waardoor de lol in uw spel weer terug zal keren. 

 

Wanneer u dit erkent bent u opeens geen speelbal (marionet) meer op de golven van iets dat 

buiten uzelf staat ofwel de onzichtbare Super Mario Universe maar gaat u weer eens lekker 

genieten van uw spel omdat u nu weet dat u niemand buiten uzelf de schuld kunt gevenen van 

alle pijn en ellende die u in uw vorige levens zelf veroorzaakt heeft en steeds maar blijft 

herhalen. U bent dan geen rat meer die uit het schijnbare niets medicijnen, electroshocken, 

goeroes etc. door laboranten toegediend krijgt waardoor U de meest onverklaarbare 

ervaringen moet ondergaan maar beseft dat u voor deze ervaringen zelf gekozen heeft omdat 

u ze eens zelf veroorzaakt heeft en nu met de gevolgen wordt opgezadeld van uw eigen 

scheppende gedrag. Als het goed is gaat u steeds meer beseffen dat de ervaringen in de door 

uzelf gebouwde gouden kooi door uzelf  te beinvloeden zijn en door niemand anders. 

Wanneer u immers geen negatieve dus onevenwichtige dingen meer veroorzaakt zullen deze 

als gevolg immers niet meer bij u terugkeren. Los je daarnaast ook nog even je onverwerkte 

verleden op dan transformeert het hele spel van een onbewust naar een eenheidsbewust spel. 

 

Ja u hoort het goed. In het Super Mario Universe spel heeft u en u alleen alles te vertellen 

over uw ervaringen. U en uw medespelers die u als familie, buren en vrienden in dit leven 

tegenkomt krijgen precies waarom zij in dit spel INTERCOLLECTIEF gevraagd hebben. Op 

Uw Innerlijke Weg echter kunt u uw ervaringen zelf gaan beinvloeden met de hulp van uw 
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oude eenheidsbewustzijn. Dit beinvloeden gaat als volgt te werk. In het februari 2000 

hoofdstuk heeft u alles gelezen over angst, vrees en paniek. Dit hoofdstuk heeft u 

binnengeleid in het rijk der illusies. Maar zoals u weet uit het Kerstnummer uit 1998 en 

Paasnummer van 1999 kunnen alle illusies beinvloed en gericht worden. Op Uw Innerlijke 

Weg staat immers niets meer vast en bepaald u samen met uw oude eenheidsbewustzijn het 

spel dat u VANAF NU verder gaat spelen. En dit spel is maar een illusie in en tegelijkertijd 

buiten de eenheid die uzelf bent. Want niets bestaat echt in uw universele spel. Het is alleen 

echt wanneer u dit uit vrije wil wilt en er aandacht middels uw gedachten, daden en woorden 

aan schenkt. 

 

Neem als voorbeeld een paard. U plaatst het paard in de wei waaromheen schrikdraad is 

gespannen. Het eerste wat het paard zal doen is zijn territorium c.q grenzen verkennen. Dus 

loopt hij al vrij snel tegen het schrikdraad aan. De schok die hij hierdoor krijgt zorgt voor een 

stuk onverwerkt verleden als hij dit niet direct analyseert, de oorzaak erkent, oplost en loslaat. 

Het onverwerkte verleden maakt dat als hij de volgende keer in de buurt van het draad komt 

hij zich direct uit zijn onbewustzijn herinnert dat dit een schok geeft en hij hier maar beter uit 

de buurt kan blijven. Net als een mens vragen ook de meeste paarden zich niet af of er ook dit 

keer wel stroom op het draad staat maar reageren paarden volautomatisch ofwel instinctief op 

het niet opgeloste onverwerkte verleden inzake de ervaring met dit draad tijdens de eerste 

ontmoeting. Dus een keer gestoten voor altijd gestoten denkt het paard. Hoe een draadje van 

0,2 cm al de toekomst van een oersterk paard kan veranderen grenst aan het ongelofelijke. Nu 

zet u uit het voor het paard schijnbare niets de stroom UIT op het draad. Het paard denkt 

echter nog steeds dat het draad het einde van zijn wereld betekent. Vandaag, morgen, 

volgende week, volgende maand etc. totdat hij vergeten is dat er stroom op stond of een 

merrie in een naburige wei een schok minder belangrijk maakt dan het genot aan de andere 

kant van de grens. In de tussentijd leeft het paard dus in een wereld van illusies en schijnbare 

grenzen. Hij leeft in een wereld die begrenst wordt door een onverwerkte ervaring die zich 

maar steeds blijft herhalen in zijn onbewustzijn alsof de wereld om hem heen nog steeds niet 

veranderd is. 

 

Aangezien de mens natuurlijk veel slimmer is dan een paard en over een veel beter geheugen 

maar zeg liever onbewustzijn beschikt dan een paard zal hij er in al zijn slimheid veel langer 

over doen om weer eens over zijn eigen grenzen heen te kijken c.q. verleggen. Eenmaal 

vreesachtig, angstig en paniekerig voor een straat, praten, smet etc. wordt zijn territorium 

beperkt door steeds meer illusies. Al is de stroom allang van het draad de mens denkt soms 

levenslang dat het er nog opstaat. De grenzen binnen dit universum zijn niet meer dan 

stroomdraden waar al miljarden jaren het onverwerkte verleden en EGO/OGE de stroom op 

deze draden vertegenwoordigd. Wanneer gaat u op uw eigen draden de stroom uitzetten en 

weer eens beginnen met genieten en spelen van uw eigen spel.  

 

26.2 REDELIJKE VERWACHTINGEN 

 

Is het redelijk om te verwachten dat u morgen ziek wordt of sterft omdat er een boom op uw 

hoofd valt, de bliksem inslaat, over een stoeprand struikelt, een vieze kraan aanraakt, met 

mensen praat, even met een GSM telefoneert of nog gekker. Nee mensen van al deze dingen 

wordt u niet ziek of sterft u. De kans is namelijk 0% wanneer dit niet in uw onverwerkte 

verleden door ontkenning is vastgelegd en 100% wanneer dit bij u wel het geval is. Niet echt 

redelijk dus. Maar wel lekker extreem wanneer u zich de hele dag met de vrezen, angsten en 

paniek van andere scheppingen die niet uw eigen schepping is bezighoudt. Want O,o,o wat 
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wisselen wij onbewust al onze vrezen, angsten en paniek de hele dag collectief uit al ware het 

een feest. In deze wereld lijdt de mens het meest van hetgeen men in andere scheppingen 

vreest welke niet zijn eigen schepping is. Uw collectieve vrezen bepalen het overgrote deel 

van de dag of zeg maar liever dat u de hele dag nog aan het meespelen bent met het 

onbewuste deel van uw eigen en het collectieve Super Mario Universe spel waar u onbewust 

of bewust deel van uitmaakt.  

 

En wanneer u de gevolgen van dit gedrag niet leuk vindt dan is dat natuurlijk behoorlijk dom. 

Zo dom als een ezel. We hadden u wat minder extreem en meer redelijk ingeschat omdat u al 

zoveel weet maar waarschijnlijk nog niet begrijpt omdat u nog niets met uw nieuwe weten in 

de praktijk gedaan heeft. Maar goed iedereen kan natuurlijk bij iedere vrees, angst en 

panieksituatie zichzelf afvragen of het redelijk te verwachten is dat hetgeen je met al je 

(collectieve) illusies denkt zal gaan gebeuren. Nou in 99,9% van de gevallen gebeurt er dus 

niets. Dus u investeert 99,9% van uw tijd in het onbewuste deel van Super Mario Universe en 

maar 0,01% in het eenheidsbewuste deel van uw spel. Raar toch om zo geleefd te worden 

door de illusies van uw eigen onbewustzijn. Wat spreken we dus in het vervolg af. We gaan 

de stroom op het schrikdraad uitzetten waardoor u niet meer zo hoeft te schrikken van uzelf. 

We gaan verder dan het schrikdraad waardoor u uw schepping weer in al haar volheid leert 

kennen. Hoe lang kiest u er nog voor om een gevangene te zijn binnen uw eigen 

onbewustzijn. Vele zijn geroepen om zichzelf te leren kennen in dit leven, slechts weinigen 

zullen zichzelf echter uitverkiezen omdat de meerderheid zal wachten op iets buiten hen dat 

nooit komen zal.  

 

26.3 AFSPRAKEN MET SUPER MARIO UNIVERSE 

 

Beseft u niet dat u tot de dag van vandaag met de schepper van dit eindige universum 

genaamd Super Mario Universe alias UZELF allerlei illusionaire afspraken gemaakt heeft om 

nog langer in uw eigen gevangenis te blijven die niets met de volledige waarheid of eenheid 

in uzelf te maken hebben. Alles wat u vandaag ervaart is voor 99,9% een illusie, doorgestoken 

kaart om uzelf van Uw Innerlijke Weg naar wat u maar wilt af te houden. Maar misschien 

vind u dit wel het leukste gedeelte in uw eigen scheppingsspel. Wie zal het weten. Wanneer u 

echter de hele dag ziek en ongelukkig rondloopt en alles al geprobeerd heeft in uw uiterlijke 

leven dan wordt het tijd om toch eens volledig van concept te veranderen en de innerlijke 

i.p.v. de uiterlijk kant van uw eigen spel te gaan bewandelen.       

 

26.4 HEB UW NAASTEN LIEF EN DE EENHEID IN UZELF BOVEN ALLES 

 

Waarom is de liefde tot de eenheid ofwel oneindige liefde belangrijker dan de naastenliefde. 

Dit komt door het simpele feit dat naastenliefde zonder een alwetend hart – welke de kern van 

de eenheid is – niet kan bestaan. Dit komt omdat hij die alleen maar in het NU leeft zonder te 

weten wat de werkelijke oorzaken van zijn gedrag zijn nooit een naaste permanent kan helpen 

om zichzelf te genezen maar alleen tijdelijk troost en hoop kan leven. Wordt het dan ook geen 

tijd dat u uw hoop en troost verruilt voor de volledige waarheid over uzelf en niet de halve 

waarheid waardoor u uzelf nooit helemaal zult begrijpen.   

 

26.5 OVER HEN DIE HALVE WAARHEDEN VERTELLEN 
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Het enige doel van de schepping is om het zelf in al haar facetten bewust te ervaren. Zij die 

maar een facet van zichzelf ervaren genieten niet van hun eigen schepping.  

 

26.6 DE NIEUWE INZICHTEN: HET VERVOLG 

 

DE NIEUWE LEVENSFILOSOFIE ZEGT:  

 

DNI 180: dat er vandaag boeken en geschriften verschijnen die u de halve waarheid of bijna 

de waarheid vertellen. Begrijp echter dat dit de achtergrondmuziek van uw onverwerkte 

zelven is welke u onbewust in uw eigen spel willen houden.   

 

DNI 181: dat u uw eigen schepping bewust of onbewust kunt ervaren. Waarvoor u kiest 

bepaald de mate van geheugenverlies waardoor u uw schepping zult beleven.   

 

DNI 182: zie dat de uiterlijk ofwel onderbewuste- en hogerbewuste pracht en praal waarmee u 

zichzelf de hele dag omringt niet meer is dan het strijdende deel van uw eenheids zelf.   

 

DNI 183: dat er geen weg uit uw schepping is omdat het scheppende buiten u alleen maar een 

tijdelijke illusie is die alleen maar bestaat voor zolang u hierin gelooft.    

 

DNI 184: dat alleen uw bewustzijn van uw schepping op enig moment zal bepalen wat u zult 

ervaren.  

 

DNI 185 dat alleen zij die van bewustzijn veranderen zichzelf weer volledig zullen leren 

kennen.   

 

DNI 186 er komt een tijd in uw leven dat u met al uw hervonden eenheidsbewustzijn uw hele 

universum in een zucht kunt veranderen. Op dat moment zult u pas ten volle realiseren wat 

het doel van uw schepping is geweest.    

        

26.7 WE KUNNEN HET NIET LATEN 

 

Hoewel we al bijna een half jaar niets meer hebben geschreven over de financiel economische 

kant van het leven op aarde begint het er steeds meer naar uit te zien dat de meerderheid van 

de collectieve schepping ook dit keer weer in herhaling zal vallen. De mensheid heeft 

nagenoeg alle waarschuwingen van de afgelopen jaren in de wind geslagen waardoor de 

eerste tekenen van cyclische herhaling zich beginnen voor te doen. De beurs die zoals al 

eeuwigheden het sentiment van de mens in haar schepping vertegenwoordig en de afgelopen 

jaren gevoed is met schijnbaar een oneindige hoeveelheid virtueel geld zal in de komende 

jaren trapsgewijs in elkaar storten en de laatste fase van deze scheppingscyclus in de derde 

dimensie inluiden.  

 

Wat is er aan de hand. Zoals u weet mogen banken voor iedere gulden die zij als spaargeld 

binnen hebben gekregen er ongeveer 5 uitlenen (dit is per land verschillend). De beperking 

van het uitlenen van geld in de vorm van persoonlijke leningen, bedrijfskredieten en 

hypotheken was dus afhankelijk van het aantal spaarders en het door hen ingelegde geld. De 

truc die de banken vandaag bedacht hebben is niet om meer spaarders te krijgen maar om hun 

leningen te verkopen in een obligatie pakket welke op de (onderhandse) steeds maar stijgende 
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beurs verhandeld wordt. Het gevolg is dat hun leningen iedere maand van de balans 

verdwijnen waardoor er weer 100% ruimte bestaat voor nieuwe leningen. Iedere maand zijn 

de banken dus in staat om al hun leningen af te schrijven en voor eenzelfde bedrag weer 

nieuwe leningen af te sluiten. Dit proces kan theoretisch doorgaan zolang de beurzen stijgen 

net zoals dat in de tijd van de tulpen en “roaring twenties” het geval was.  

 

Door deze truc is er iedere maand een overvloed aan geld welke u raad het al gebruikt wordt 

om nog meer geld in de beurs te pompen. In mei 1999 hebben wij u al gewaarschuwd voor de 

stille beurscrash. Sinds die tijd bestaat er geen beurs meer maar alleen een met lucht ofwel 

bits en bytes volgepompte leugen. Alan Greenspan weet wat er aan de hand is maar kan er 

niets meer aan doen behalve de rente verlagen en nog meer geld in de economie te stoppen 

(Money Supply) om het ergste te voorkomen. Rente verlagingen van 0,25% zullen echter niet 

meer genoeg blijken te zijn en wij raden hem dan ook aan om de rente in februari minimaal 

met  5-10% te verlagen en te stoppen met nog meer geld in het zwarte gat dat de banken 

gecreerd hebben te stoppen.  

 

De financiele ramp die als we zo doorgaan een apocalyps zal aankondigen was in 1999 nog 

relatief eenvoudig transformeerbaar door het collectieve bewustzijn op aarde. Vandaag 10 

februari 2000 is alle goede bedoelingen ten spijt alles uit de hand gelopen en dreigt men 

wederom in herhaling te vallen. De hoogmoed en hebzucht is in nog geen 2 maanden met een 

factor 10 gestegen. Het is de hoogste tijd om van bewustzijn te veranderen. Bent u al innerlijk 

en uiterlijk voorbereid!       

 

26.8 HET EINDE VAN TIJD EN RUIMTE 

 

Zij die al een keer buiten hun eigen universum getreden zijn weten dat tijd en ruimte een 

illusie zijn. Elke seconde binnen uw universum bent u immers een ander fysiek en ziele 

persoon maar dan wel met hetzelfde hart c.q. herinneringsvonk. Buiten uw universum bestaat 

geen ruimte en tijd meer. Bewuste naastenliefde en oneindige liefde bepalen in dit universum 

de afstand en tijd tot de eenheid in uzelf. U zult gaan merken wanneer u in de eenheid bent uw 

oplossen c.q. opgaan in de eenheid bepaald wordt door de mate dat u uw naasten oneindig lief 

heeft. Want alleen de oneindige liefde welke heden, verleden en toekomst van zijn eigen 

schepping kent weet daadwerkelijk wie hij is en wat de oorzaken en gevolgen binnen zijn 

schepping zijn. Hoe meer oneindige liefde hoe dichter u de eenheid weer nadert om er 

uiteindelijk weer volledig in op te lossen. Hoe dicht zit u vandaag al bij de eenheid?  

 

26.9 DE NIEUWE PRESIDENT 

 

Wordt het McCain of Bush. De keuze van de nieuwe president door het Amerikaanse volk zal 

bepalen of zij voor de komende jaren voor verlichting of verdichting zullen kiezen. Mc Cain 

vertegenwoordigd door zijn levensloop de verlichting. Bush vertegenwoordigd door zijn 

levensloop en afkomst de verdichting. Beide vertegenwoordigen dus nog niet het 

eenheidsbewustzijn maar alleen de gepolariseerde strijd in het individueel en collectief 

gecreerde universum buiten zichzelf. Hoewel voorspellingen niet mogelijk zijn omdat het 

Amerikaanse volk alleen zelf kan bepalen of zij van concept veranderen of wederom in 

herhaling vallen toch even het volgende.  
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Wanneer McCain de verkiezingen zal winnen zal het Bush kamp er alles aan doen om dit een 

zo kort mogelijke periode te maken. Door de “AlienNation” band die Bush en zijn 

voorvaderen nog hebben met het nog zeer sterk in hen levende eenzijdig verdichte en 

onverwerkte verleden zullen zij er alles aan doen om McCain door ziekte of overlijden uit de 

race voor het presidentsschap te halen. Besef echter goed dat wanneer Bush gekozen wordt 

het niet Bush zelf zal zijn die zal regeren maar  de het collectieve onverwerkte verleden achter 

de Bush clan ofwel de overheid achter de overheid. De fysieke Bush en zijn hele familie en 

vrienden zijn niet meer dan handlangers in het spel dat naar herhaling streeft. Wanneer Bush 

de verkiezingen zal winnen of door het vroegtijdig wegvallen van McCain het presidentschap 

zal overnemen, zal rond het jaar 2003 de chaos en illusies op deze wereld volledig zijn. De 

wereld zal zelfs zover in haar blindheid gezonken zijn dat zij de hulp in zullen roepen van de 

ultieme vijand ofwel de verlichting om het collectieve eenzijdige verdichte leed te 

verminderen. 

 

Besef echter goed dat alles dat u met uw hoofd c.q. zintuigen zult waarnemen niet waar is en 

alleen uw innerlijke hart u de enige waarheid kan over hetgeen we wederom over onszelf 

zullen afroepen wanneer U niet veranderd. Als Bush gekozen wordt is het alleen maar 

wachten op het moment dat de Bush administration een gemeenschappelijk vijand zal creeren 

om een wereldwijde machtsovername te rechtvaardigen.      

 

26.10 DE ZONSVERDUISTERING 

 

Voor hen die al in de innerlijke beleving zijn heeft de zonsverduistering van 11 augustus 1999 

de volgende betekenis. De 100% zonsverduistering loopt over Noord Frankrijk, Zuid 

Duitsland, Noord Zwitserland en Oostenrijk, Roemenie richting de Zwarte Zee  en Turkije. 

Dit is exact de lijn die wij in het hoofdstuk inzake de Apokalyps etc. etc. beschreven hebben 

als de grote aanvals en destruktielijn van de 3
e
 wereldoorlog. U bent gewaarschuwd. Door de 

wateroverlast in het noorden zullen alleen de hooggelegen gebieden veilig zijn en vanaf de 

Pyreneen in het zuiden gedeeltelijk gevrijwaard worden als wij wederom besluiten in 

herhaling te vallen.        

 

 

 

ZULLEN WE OOK DIT KEER WEER ONBEWUST IN HERHALING VALLEN OF 

BEWUST VOOR HET LEVEN KIEZEN  
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27. APRIL 2000: DE NIEUWE WERELD DEEL 2: DO YOU REMEMBER 

 

Vandaag nemen wij u nogmaals mee naar de eenheid. De eenheid waaruit alles in uw 

universum is voortgekomen. Ja u hoort het goed iedereen is eens onderdeel van deze eenheid 

geweest. In de delen 1,2,3 van “Het Ontstaan Van De Wereld” hebben wij u stapje voor stapje 

meegenomen van de wereld van de mens als schepper van zijn eigen gepolariseerde 

universum. Gedurende dit proces dat zich qua lichaam en ziel nog geheel binnen dit 

universum afspeelde werden wij door onze startvonk ofwel eenheidsbewustzijn in het hart 

constant herinnerd aan onze oorsprong zijnde de eenheid. Vele malen werd ons de weg naar 

de eenheid gewezen door de meer eenheidsbewuste maar vergeten delen van onszelf. Het is 

nu de tijd om met de verlossende informatie die dit Eenheids Bewustzijn wederom op aarde 

bracht uzelf te gaan bevrijden uit de verdichting en verlichting binnen uw universele spel en 

het spel weer totaal te gaan ervaren dus spelen. Zij die de weg van kind (onderbewustzijn), 

puber (hogerbewustzijn) t/m volwassen (eenheidsbewustzijn) bewust met ons mee hebben 

gelopen in de afgelopen jaren weten dat de mate van herinnering toeneemt wanneer men zich 

qua geloof, vertrouwen en overgave (ook drie ontwikkelingsfasen) steeds verder ontwikkelde 

van 0 t/m 100%. Voor hen die op dit moment de 95% bereikt hebben gaat er wat interessants 

gebeuren in de komende dagen. De afstemming c.q. resonantie tussen u en de eenheid in uzelf 

is zo sterk geworden dat u letterlijk met een korte ruk de eenheid ingezogen wordt. De eerste 

wedergeboorte is hiermee  een feit geworden (zie de vijf stappen tot wedergeboorte uit de 

vorige hoofdstukken).  Zo daar bent u dan in de eenheid en opeens is uw hele bewustzijn c.q. 

realiteitsbeeld radicaal veranderd. Al uw ervaringen dus ook de wereld waarop u vandaag 

leeft worden opeens heel anders beleeft dan voorheen. U bent van een onbewuste speler, 

observator en onderhouder een bewuste speler, toeschouwer en onderhouder geworden die 

niet meer angstig, boos, verdrietig, afgunstig maar alleen uit weten en begrijpen de eigen 

schepping aan het ervaren is. Vanaf vandaag ziet en voelt u alles als eenheid en als geheel 

binnen uzelf. Met dit hervonden eenheidsbewustzijn kunt u nu besluiten weer terug te keren in 

uw scheppingsspel om het volledig te gaan spelen en delen of gewoon thuis in de eenheid te 

blijven. 

 

Hoe deze nieuwe manier van ervaren met uw nieuwe bewustzijn er vandaag uitziet kunt u 

lezen in het onderstaande. Opvallend is ook dat De Nieuwe Levensfilosofie Zegt vervangen is 

door Ik Ben. Dit kan ook niet anders omdat iets wat u iets zegt nog steeds buiten uzelf staat 

omdat u het zelf nog niet innerlijk ervaren dus begrepen hebt. Ik Ben is volledig bewust dat 

alles uit het zelf geschapen is en alleen het zelf hiervoor verantwoordelijk is. Nu zullen vele 

lezers zeggen maar waarom heeft u ons dan in de afgelopen jaren niet gelijk de waarheid 

kunnen vertellen. Dit is heel simpel. Hetgeen u hieronder leest is zo simpel dat de meeste van 

u het ontkent zouden hebben als de Enige Innerlijke Waarheid van de Eenheid ofwel uw oude 

zelf. U en de eenheid zijn immers EEN. Tot vandaag hebben wij U via De Nieuwe 

Gezondheidsleer en de eerste hoofdstukken uit dit boek stapje voor stapje wakkergeschut om 

deze Enige Innerlijke Waarheid over uzelf te herontdekken. Herontdekken is niet meer dan 

uzelf te herinneren wie u eens als onderdeel van de eenheid ooit was. Door u (uw eigen 

schepping c.q. universum) heeft de eenheid zichzelf door ervaring leren kennen. Besef goed 

dat de eenheid en u voor eeuwig en altijd EEN zullen zijn en blijven en u er nooit van 

afgescheiden bent geweest. Na een nieuw facet van het zelf gezien en erkent te hebben voor 

wie zij werkelijk is zal ook de eenheid besluiten om wederom progressief verder te evolueren. 

Ook de eenheid is immers een continue groeiproces. Dit thema zullen wij in latere 

hoofdstukken behandelen onder de titel “Beyond Unity” ofwel Achter De Eenheid”. De 

Eenheid, Al, (Oer)God etc. is immers niet het eindstadium maar alleen het begin van de 

ultieme innerlijke ervaringsproces. Zo laten wij u als wedergeboren persoon meenemen naar 
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de eenheid maar zeg liever uzelf. Kies voor uw ware zelf dan bent u de eenheid. U, de 

Verlosser, Bevrijder en Eenheid zijn EEN.  

 

27.1 BOODSCHAPPEN VOOR DE NIEUWE WERELD: KIEST U VOOR UW WARE 

ZELF DAN BENT U DE EENHEID 

 

Vandaag kunnen U en ik samen de wereld zichzelf weer volledig leren kennen en ervaren. 

Niet meer het herhalen van het meest duistere 0,01% hoekje binnen uw eigen schepping maar 

uw volledige schepping van verdichting t/m verlichting in al haar facetten en prachtige 

verscheidenheid.  Het enige wat u hiervoor hoeft te doen is bewust te worden (herinneren) wie 

u eens geweest bent en hierna vernieuwd zal zijn. Zij die deze zinnen lezen beseffen dit maar 

al te goed. U bent immers niet voor niets met deze informatie in aanraking gekomen. Het 

lezen van deze informatie is alleen maar mogelijk wanneer u voordat u aan dit leven begon de 

wens heeft geuit de volledige waarheid over uzelf te leren kennen. Wanneer u deze wens niet 

had geuit had u dit boek nooit gelezen. Want zonder wens (oorzaak) geen antwoord (gevolg) 

in uw gepolariseerde universum. Het enige wat we NU nog moeten doen is het normen en 

waardesysteem van uw wereld radicaal veranderen maar zeg liever omdraaien. Wanneer we 

dit in de komende dagen, maanden en jaren niet doen blijft er maar zeer weinig over van uw 

maatschappij en ecosystemen omdat u wederom in deze meest onevenwichtige uithoek van 

uw universele spel in herhaling zult vallen. En wat deze herhaling voor u inhoudt heeft u al 

uitgebreid kunnen lezen in de eerste hoofdstukken van dit boek. Het is immers twee voor 

twaalf zoals u in de afgelopen vijf jaar van waarschuwingen en nieuwe inzichten heeft kunnen 

lezen. We worden overheerst door onze eigen technologie terwijl we innerlijk (Fytomen, 

Zietomen en Geetomen) totaal nog niet weten hoe we deze technologie innerlijk moeten 

beheersen. Op het moment dat technologie en innerlijke ontwikkeling c.q.  bewustzijn niet in 

gelijke pas lopen stevenen wij af op gedeeltelijke vernietiging van onze uiterlijke wereld. We 

zijn bezig om onze natuur en onszelf kapot te maken door onnatuurlijke straling, chemie, bio-

industrie en genetische manipulatie voor het grote geld. Gemanipuleerde zaden zullen als we 

niet oppassen de wereld middels de wind bevolken en overal dood en verderf zaaien. Er is 

vandaag geen oorlog, beurs-crash, millennium software bug etc. meer nodig om de mensheid 

op de knieen te brengen. We hebben onszelf omringd met de Millennium Crisis Pyramide + 

en het wordt dan ook de hoogste tijd dat we al deze gevaren in onszelf gaan oplossen. Hoewel 

uiterlijke gerichte mensen bang zijn voor al deze zaken zijn zij die het innerlijke oog geopend 

hebben dit niet. Zij weten immers dat het leven nooit ophoudt maar dat het wel verstandig is 

om niet meer in een uithoek van je eigen schepping te leven maar dit weer volledig te gaan 

ervaren. Vandaag nee nog beter NU kunt U een einde maken aan al uw mogelijke problemen. 

De vraag is alleen doet u mee of gaat u wederom door met het heralen van uw onverwerkte 

verleden ofwel onbewustzijn. Aan u is de keus!  

 

Laten we heel duidelijk zijn voor eeuwig en altijd! 

 

Uw huidige wereld, onbewustzijn en EGO/OGE waarop uw normen en waarden, 

maatschappij, economie, politiek, sociale structuren en ecosystemen gebaseerd zijn bestaat 

uit: 

 

1. Wij zijn alleen. 

2. Alleen de sterksten overleven.  

3. Mensen zijn in wezen slecht. 

4. Daarom oordeelt en berecht God ons denken, doen en zijn. 
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5. Ge(mis)bruik uw naasten om er zelf beter, veiliger en zekerder van te worden. 

6. Er is schaarste aan natuurlijke grondstoffen, daarom moet ik zoveel mogelijk bezitten 

om te overleven. 

 

De nieuwe wereld zal echter een geheel ander ofwel hervonden bewustzijn herkennen 

(herinneren) welke gebaseerd is op de volgende nieuwe eenheids waarheid: 

 

1. Wij zijn allen EEN. 

2. Niemand (ziel) kan ooit dood gaan. 

3. Mensen zijn in wezen ALLES. 

4. De Eenheid heeft ons lief omdat hij en wij EEN zijn. 

5. Behandel uw naasten als uzelf omdat zij uw eigen scheppingen zijn. 

6. Er zijn voldoende natuurlijke grondstoffen waardoor ik alles kan delen.    

 

Wanneer de gehele mensheid dit NU zou DOEN dus ZIJN, dan vind het wonder der 

collectieve bewustzijnsverandering (The Big Shift) plaats welke u zonder slag of stoot 

meeneemt naar De Nieuwe Wereld. Voor hen die deze basis waarheden nog verder 

verduidelijkt willen hebben schrijven wij het onderstaande.  

 

27.2 DE NIEUWE INZICHTEN: HET VERVOLG 

 

27.2.1 ALGEMEEN 

        

DNI 187.: Om zichzelf beter te leren kennen is de eenheid begonnen om uit zichzelf te 

scheppen waarbij de spelers van het universele gepolariseerde spel zich hun herinnering aan 

de eenheid gedeeltelijk hebben ontnomen en in de plaats daarvan de beschikking kregen over 

een vrije wil (keuze en ervaringen) waardoor zij hun spel in al haar volheid konden ervaren. 

 

DNI 188: De eenheid leert niet maar creeert spelletjes middels het scheppen van universa om 

zichzelf beter te leren kennen c.q. vermaken. Dus na de illusie van leren komt het besef dat 

creeren dus spelen de waarheid vormt van al het gepolariseerde leven binnen dit eindige 

universum. 

 

DNI 189: Er is maar 1 Eenheid. De grenzen tussen Lichaam, Ziel en Geest hebben de mensen 

etc. welke samen de eenheid zijn uit de eenheid zelf verzonnen binnen dit gepolariseerde dus 

schijnbaar van de eenheid afgescheiden universum. 

 

DNI 190: Het lichaam is het omhulsel van de ziel waarbij beide doordrongen zijn van het 

eenheidsbewustzijn middels de startvonk die in ieder atoom, cel, element, frequentie, vortex 

etc. aanwezig is.    

 

DNI 191: De ziel is hier op aarde gekomen om zichzelf te verwerkelijken middels ervaringen 

waarna hij weer naar huis kan gaan of door kan spelen. 

 

27.2.2 OVER CREATIE EN SCHEPPING 
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DNI 192:  Als je iets geen aandacht geeft in de vorm van gedachten, ideeen, wil ofwel denken 

en doen ofwel tijd en energie bestaat het niet. Al uw ziekten, oorlogen, epidemieen, 

millennium software bugs, natuurrampen etc.  zijn illusies en zouden als sneeuw voor de zon 

verdwijnen wanneer u en uw naasten uw onverwerkte verleden zouden oplossen en hierna aan 

deze zaken geen aandacht meer zou schenken. 

 

DNI 193: Met geen aandacht schenken bedoelen wij dat zowel lichaam, ziel en eenheid samen 

eenduidig denken, doen en zijn. Dit kan alleen wanneer uw lichaam en ziel volledig van de 

waarheid c.q. herinnering aan en van de eenheid doordrongen zijn. Alleen dan zijn lichaam, 

ziel en eenheid EEN en weerspiegelen elkaar niet meer in de vormen van het gepolariseerde 

leven. 

 

DNI 194: Iedereen kiest dus zijn eigen stress, allergie, chronische ziekte, ellende, verdriet 

door zijn onverwerkte verleden niet op te lossen en er maar voldoende aandacht aan te 

schenken via woorden, daden en gedachten dus zijn. De gemiddelde mens op aarde is 99,9% 

van de dag bezig om zichzelf ziek en ongelukkig te praten, doen en denken.  

 

DNI 195: Maar aangezien de individuele mensen hun groei ofwel herinnering aan de eenheid 

waar ze allemaal vandaan komen ontkennen (hoofd) zorgt de individuele maar vooral 

collectieve ontkenning voor een eenzijdige verdichte afstemming op verdichte ervaringen in 

dit collectieve universum en natuur. Waarom aanvaarden (hart) we niet wie we werkelijk zijn 

(herkenning/herinnering) waardoor alle illusies jegens onszelf verdwijnen. Ontkenning is 

illusies en materie. Aanvaarding is waarheid, eenheid en het einde van de materie illusies. 

 

DNI 196: Alles wat je denkt, zegt, doet en bent is een scheppingsdaad. Wees u dit bewust 

voor de rest van uw leven. Zij die positief zijn (zaaien) over zichzelf zullen positiviteit c.q. 

hoger bewustzijn oogsten. Zij die negativiteit zijn (zaaien) zullen negativiteit c.q. 

onderbewustzijn oogsten. Maar alleen zij die bewust dus vanuit de eenheid in zichzelf 

onderbewust en hogerbewust zaaien zullen de volledige waarheid over zichzelf kennen.  

 

DNI 197: Zijn is oneindig, Gedachten worden beperkt door intelligente vrije energie, Daden 

door het licht en Woorden door geluid. 

 

27.2.3 OVER DE ONTWIKKELING VAN DE MENS IN DE EENHEID 

 

DNI 198: Aangezien alle gepolariseerde mensen in een natuur van gerichte mineralen, planten 

en dieren leven zullen deze reageren op ons gedrag en vooral zijn. Wanneer dus alle mensen 

zouden voelen (hart/geweten) dat ze zich individueel evenwichtig/waar zouden gedragen is 

het onmogelijk dat er ziekten en rampen op deze wereld zouden bestaan. U beseft immers na 

uw eerste wedergeboorte dat alle mineralen, planten, dieren en mensen EEN zijn met U omdat 

ze uit u zijn. 

 

DNI 199: U hoeft hier op aarde niets te leren maar zich alleen de waarheid van uw vroegere 

bestaan middels uw geweten, gevoel en hart te herinneren waardoor u wederom gaat genieten 

van de volheid van uw eigen scheppingsspel. U bent immers zelf een tijdelijke (illusie) copie 

uit de eenheid. 

 

DNI 200: In het universele scheppingspel heeft u de keuze tussen onderbewuste en 

hogerbewuste ervaringen. Zolang u zowel de onderbewuste als hogerbewuste ervaringen 
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volledig erkent als van uzelf vervallen zij niet in gepolariseerde angst of liefde, want dit soort 

angst en liefde kan alleen maar ontstaan door het ontkennen van een van beide kanten in en 

uit uzelf. Negatieve en positieve ervaringen zijn dus beide positief totdat u ze gaat ontkennen. 

  

DNI 201: Besef echter wel dat gepolariseerde angst, liefde, hoogmoed, deemoed, boosheid, 

afgunst en verdriet een natuurlijk gepolariseerd spelproces vertegenwoordigen binnen uw 

universum. Wanneer je deze pas door ontkenning maar blijft herhalen ontaard het volle spel in 

een eenzijdig spel dat zich steeds maar herhaalt. Ontken en onderdruk deze zaken dus niet in 

uw leven. Wanneer u dit wel zou doen slaan deze natuurlijke eenheids eigenschappen om in 

vrees, angst, paniek, woede, haat, jaloezie, depressie en overspannenheid. Dit zijn absoluut 

onevenwichtige eigenschappen die tijdelijk zeer pijnlijk kunnen zijn wanneer u niet van 

bewustzijn veranderd. De meeste mensen zijn echter de hele dag bezig om de natuurlijke 

emoties te vervangen door onnatuurlijke (onderdrukte dus niet verwerkte) emoties omdat 

andere mensen en instituten u dit schijnbaar opleggen en u besloten heeft dit als uw eigen 

waarheid over uzelf te accepteren. De waarheid is echter dat u zelf deze andere mensen en 

instituten in uw eigen schepping gecreeerd heeft en door dit te ontkennen deze u maar blijven 

achtervolgen dus lastigvallen. 

  

DNI 202: Uw hart, gevoel en geweten  (intuitie) geven u immers altijd het eerste meest ware 

antwoord dat voor u evenwichtig dus gezond is. Uw onverwerkte dus ontkende emoties 

vertroebelen deze waarheid door gepolariseerde angst, liefde, boosheid, afgunst en verdriet. 

Ten slotte verward u uzelf volledig door uw denken (logica) welke alleen nog maar denkt, 

zegt en doet alsof die anderen buiten en niet binnen uzelf bestaan dus niet door uzelf 

geschapen zijn.  

   

DNI 203: Besef goed dat al uw gedachten, ideeen, wil, concepten, keuzes, daden gestuurd 

worden door Intuitie (Eenheidsbewustzijn), rede (Onderbewustzijn) of logica (Hoger 

Bewustzijn). Afhankelijk van uw innerlijke ontwikkeling maakt u de keuze voor uw ware 

volledige zelf of voor de illusie dat u niet de wereld om u heen bent die uzelf gecreeerd hebt.  

 

DNI 204:  Wanneer u in een collectief (gezin, familie, groep, gemeente, land, wereld, 

universum) samen zou kiezen voor eenheid i.p.v. gepolariseerde liefde of angst dan is de 

scheppingskracht dus bewustzijn zo groot dat dit nieuwe collectieve bewustzijn de aarde in 1 

seconde van  een stuk afgeleefd schroot in een eenheidsbewust waar paradijs zou kunnen 

veranderen. Het gaat dus om bewustzijnsverschuiving. Bewust ZIJN dat het ook anders kan 

omdat het vroeger eens zo geweest is en morgen weer net zo evenwichtig kan zijn.   

 

DNI 205: U moet specialist worden in bewustzijn (BEWUST ZIJN) wat vandaag uw eerste 

liefde is en in het overschrijden van door uzelf gecreeerde illusie grenzen.   

 

27.2.4 OVER EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID  

 

DNI 206: Verander de wereld begin bij uzelf wordt vervangen door verander UW wereld 

begin bij uzelf. Want doordat u veranderd, veranderd niet de wereld van andere mensen maar 

alleen uw eigen wereld die door u geschapen is en gereflecteerd wordt in het gedrag van 

anderen welke niet meer zijn dan uw (onverwerkte) verleden. Een goed voorbeeld geef je dus 

niet aan een ander maar alleen aan jezelf omdat er in je eigen schepping geen ander is buiten 

jezelf. Dus los jij je onverwerkte verleden op dan zal alles om je heen vanzelf mee oplossen.    

Maak met uw man of vrouw dan ook geen afspraken in de trant van als jij dit doet dan doe ik 
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dat. Nee doe het zelf en uw man of vrouw welke een schepping van uzelf zijn zullen volgen. 

Op deze aarde leven niet 6 miljard mensen maar 6 miljard scheppingen uit de eenheid bij 

elkaar die de wereld om hen heen zelf geschapen hebben en dus niet een ander maar alleen 

zichzelf in een ander kunnen ervaren. Pas wanneer u weer in de eenheid bent teruggekeerd 

kunt u middels de startvonk ofwel eenheidsbewustzijn dat in alles en iedereen aanwezig is 

weer alle scheppingen tegelijkertijd interactief ervaren. Niemand op deze aarde en 

gepolariseerde universum is verantwoordelijk voor u behalve uzelf. U kiest iedere dag 

middels uw lichaam, ziel en eenheid wat u wilt ervaren positief of negatief. Waarbij positief 

en negatief pas negatief worden wanneer u uw eigen scheppingen niet meer erkent als van 

uzelf.  

 

DNI 207: Wanneer je de gedachten, woorden en daden van anderen aanneemt al ware het 

zaken van jezelf dan erken je jezelf weer volledig. En ben je hier niet gelukkig mee dan wordt 

het tijd om van bewustzijn c.q. spel te veranderen door je onverwerkte verleden en EGO/OGE 

op te lossen c.q. tranformeren van onder/hogerbewustzijn in eenheidsbewustzijn.    

 

DNI 208: De enige vrede die stand houdt is de individuele vrede en dat is een persoonlijke 

keuze en groei- c.q. voorbeeldproces in en aan het zelf. Een goed voorbeeld zonder 

bijbedoelingen doet immers altijd goed volgen.  Alleen door u kan uw eigen schepping 

opgelost worden.  

 

DNI 209: Natuurlijk bestaat er altijd de keuze die u uit vrije wil kan en mag maken. Niets 

maar dan ook niets zal u hierin tegenhouden. Besef echter wel dat u als onderdeel van de 

eenheid niet alleen voor het wel en wee van uw uiterlijke zelf maar tegelijkertijd voor de rest 

van uw eigen schepping dus innerlijke zelf kiest.  In uw schepping bent u immers geen 

individu maar een collectief aan interacties dat u foutief  IK noemt maar eigenlijk WIJ moet 

zijn. Niet IK maar WIJ bent U in uw eigen schepping.    

 

27.2.5 OVER BEWUSTZIJNSVERANDERING 

 

DNI 210: De vraag waarom we niet veranderen (bewustzijns verandering) heeft te maken met 

het verlies van macht, status en geld welke onderdeel van het onverwerkte verleden, verdichte 

EGO en verlichte OGE zijn. Zoek dus bij iedere verandering die door uzelf tegengehouden 

wordt uit welk onverwerkt verleden en EGO/OGE hiervoor verantwoordelijk is. Op deze 

manier zult u al snel de echte dader gevonden hebben. Het onderbewustzijn EGO IK blijft 

strijden met het hoger bewustzijn OGE IK welke beide maar niet een willen worden met hun 

volledige zelf ofwel WIJ.  

  

DNI 211: De snelste manier om tot liefde en zorg te komen is om de hele mensheid te zien als 

uw eigen familie. Stop ermee om uzelf van anderen die uw eigen scheppingen zijn door 

materie illusies buiten uzelf te onderscheiden. Wanneer de mens zijn gehele schepping om 

hem heen weer als zichzelf accepteert dan kan hij weer met alle andere scheppingen uit de 

eenheid een zijn.   

 

DNI 212: Wanneer u uw medemensen ziet als een familie heeft u een gigantische stap in 

bewustzijn gemaakt. Wanneer geven en delen weer gewoon zijn geworden verdwijnen de 

lasten die we onszelf opgelegd hebben omdat wij de zorg (onze eigen verantwoordelijkheid 

voor onze naasten dus onszelf) hebben overgedragen aan een anonieme derde die wij buiten 

onszelf - al ware het niet onze eigen verantwoordelijkheid - gezet hebben.  
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27.2.6 OVER WIE DE MENS VANDAAG IS (GEWEEST) 

  

DNI 213: Het geweten van de mens wordt in het donker weggestopt terwijl het gewetenloze 

in de openbaarheid wordt gebracht om andere te imponeren. Bent u vandaag een half mens of 

een heel mens. 

 

DNI 214: Jullie willen de waarheid over jullie verleden niet aan jullie kinderen – welke de 

spiegels van jullie zelf zijn - vertellen omdat zij anders zien wie jullie werkelijk (half) zijn 

maar liever niet waren geweest. 

  

DNI 215: In samenlevingen waar de geschiedenis niet wordt verborgen volgens de wil van de 

sterkste en invloedrijksten worden de fouten uit het verleden erkend en nooit herhaald. Een 

maal is immers genoeg voor onevenwichtig gedrag. Nooit meer onbewust herhalen is het 

credo!  

 

DNI 216: Scheiding veroorzaakt grenzen, eenzaamheid, onverschilligheid, machtsstrijd, 

superioriteit, gewetensverlies. Eenheid is vrijheid, saamhorigheid, naastenliefde, oneindige 

liefde en gelijkwaardigheid.  

 

27.2.7 OVER HOE DE MENS ZICH TOTAAL KAN ERVAREN 

 

DNI 217: Ieder mens heeft de keus om zichzelf gedeeltelijk of geheel (EEN) te ervaren. Een 

totale ervaring of volledig bewustzijn vind alleen plaats wanneer de mens er zich van bewust 

is dat voor een totale ervaring alle bewustzijnsnivo’s ofwel energiecentra ofwel dimensies 

tegelijkertijd geopend moeten zijn. Iedere innerlijke liefde, wijsheid, genezing, sex etc. 

ervaring kan dus op het eenzijdig + of – niveau of op het geintegreerd ofwel eenheids niveau 

ervaren worden. Alleen een geintegreerde bewustzijns ervaring geeft u een totale scheppings 

ervaring.  

  

DNI 218: Met het eenheids niveau bedoelen we dus dat alle energiecentra tegelijkertijd met 

dezelfde intensie geopend zijn. Wanneer een mens zich immers concentreert op alleen het 

extreem verdichte (rode) of extreem verlichte (wit) energiecentrum (chakra) dan ondervind hij 

alleen maar een eenzijdige en geen totale dus geintegreerde eenheids (groen) ervaring welke 

alleen maar uit evenwicht tussen beide te ervaren is.     

 

27.7.8 OVER DE ZORGEN VAN MENSEN 

 

DNI 219: De grootste vrees die de meeste mensen voor de eenheid hebben is dat deze buiten 

henzelf is en hen vroeg of laat zal oordelen. Het is echter niet de eenheid maar de mens zelf 

uit de eenheid die zich door ieder woord, daad en gedachte oordeelt maar zeg liever afstemt 

op eenzijdig onderbewuste of hoger bewuste ervaringen.   

 

DNI 220: Vrij zijn de onbevreesden die door de grens van niet bestaande afhankelijkheid 

breken zonder hieraan vooraf te denken omdat ze altijd grenzenloos zijn geweest.  
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DNI 221: Zolang jij je zorgen maakt om wat anderen buiten je van je vinden maak je je 

zorgen over de illusies die je zelf buiten jezelf gecreerd hebt en wordt je erdoor bezeten. 

 

27.7.9 OVER OORDELEN EN CONSTATEREN 

  

DNI 222: Pijn en ziekte komen alleen voort uit oordelen en veroordelen van zaken die je 

gepolariseerde angst of liefde aanjagen omdat ze buiten jezelf zijn. Wanneer je deze dingen 

weer binnen jezelf zou zien en ervaren dan verdwijnen automatisch uw (ver)oordelen en de 

daarbij behorende woorden, daden en gedachten dus pijn.  

 

DNI 223: Het mag duidelijk zijn dat bij dit uzelf zijn maar een aanbeveling wordt gegeven. 

Alles is goed zolang het uw naasten welke de spiegel van uzelf zijn maar geen pijn doet of 

schaad omdat u door ontkenning van uw ware dus totale zelf in pijnlijke herhaling zou vallen. 

           

DNI 224: Aangezien we allemaal voortgekomen zijn uit de eenheid en nadat wij uitgespeeld 

zijn in onze eigen scheppingen in deze eenheid zullen terugkeren kan er dus ook geen oordeel 

of veroordeling bestaan over ons verleden omdat je anders immers alleen je oude zelf zou 

veroordelen. Dit universum en iedere dag dat u hierin speelt heeft u immers zelf bedacht en 

geschapen. 

 

DNI 225: Het tegenovergestelde van oordelen is niet het niet oordelen maar beide 

tegelijkertijd zijn waardoor oordeelen en niet oordelen in elkaar oplossen in het niets welke 

tegelijkertijd het alles is.  

 

DNI 226: Waar je je als speler, observator, onderhouder tegen verzet (ontkennen) blijft. Wat 

je als speler, observator, onderhouder laat doorstromen (erkent) verdwijnt.   

 

27.7.10 OVER GOED EN SLECHT 

 

DNI 227: Goed of slecht zijn dus niet goed of slecht maar alleen een proces en 

momentopname van een individueel scheppingsspel. Iets wordt dus pas goed of slecht 

wanneer een schepper het eenzijdig blijft herhalen waardoor hij zich afsluit voor de totale 

ervaring van zijn schepping.  

  

DNI 228: Goed en slecht ervaren wij in de vorm van schuldgevoel, zorgen, schaamte, liefde 

en angst. Niemand en zeker niet uw oude zelf welke de eenheid is heeft u ooit gevraagd u 

voor uzelf te schamen omdat dit zou betekenen dat de eenheid zich voor zichzelf zou moeten 

schamen. Beseft dat de mens en zijn medemensen (instituten) deze gevoelens zelf bedacht 

hebben en in de derde dimensie maar een zeer klein onderdeel 0,01% van hun totale 

schepping zijn. 

  

DNI 229: Verslaving welke een ander woord voor herhaling is, is het eerste teken dat u iets 

tegen uw geweten in qua denken en doen doet. Verslaving is het herhalen van een eenzijdige 

ervaring welke ook wel obsessie genoemd wordt waar u 24 uur per dag uw tijd en ruimte aan 

besteed. Verslaven mensen ervaren dus maar een minuscuul deel van het geheel omdat zij hun 

hele aandacht dus tijd en energie op maar een ervaring concentreren waardoor zij dus blind 

zijn geworden voor de eindeloze ander ervaringen en hun geheeld zijn. 
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DNI 230: Het doel van de menselijke ziel is alles te ervaren zodat zij alles kan zijn. Leef 

ernaar, onderga het, voel het verschil en verander naar een meer evenwichtig ofwel gezonder 

bewustzijns nivo. Bijvoorbeeld van alleen maar egoisme naar een bewust evenwicht tussen 

egoisme en ogeisme of van alleen maar hoogmoed naar een bewust evenwicht tussen 

hoogmoed en deemoed of van alleen maar woede naar een meer bewust evenwicht tussen 

boosheid en vergevingen etc. 

  

DNI 231: Als iedereen zou denken, doen, zeggen en zijn wat U vandaag denkt, doet, zegt en 

bent zou dit dan rampspoed of geluk op uw aarde brengen. U bepaald niet alleen uw eigen 

toekomst maar ook dat van uw naasten welke uiteindelijk de spiegel van uzelf ofwel uw eigen 

scheppingen zijn.  

 

27.7.11 OVER BELOFTEN EN VRIJE WIL 

 

DNI 232: Beloften in uw schepping zijn alleen maar waar wanneer iemand deze uit vrije wil 

geeft. 

 

DNI 233: Beloften hebben geen waarde en zullen als zodanig ook niet gehouden worden 

wanneer deze onder druk en gepolariseerde angst of liefde afgedwongen worden.  

 

27.7.12 OVER GERECHTIGHEID 

 

DNI 234: Gerechtigheid is een actie en geen reactie. Het probleem van onze huidige 

maatschappij is dat wij pas gerechtigheid zoeken wanneer onze onevenwichtige daad al 

geschied is. Beter is om gewoon het rechtvaardige te doen waardoor er geen 

onrechtvaardigheid ontstaat dus gerechtigheid nodig is.  

 

27.7.13 OVER NAASTENLIEFDE  

 

DNI 235: Naastenliefde ofwel liefde voor de spiegels van uzelf is de eerste stap richting 

wijsheid en oneindige liefde welke de eenheid dus uw oude zelf is. 

 

DNI 236: Wat is het beste tijdstip om uw medemensen te helpen. Dit is heel eenvoudig. Ieder 

mens stelt immers zijn of haar vragen op het moment dat hij of zij klaar is een volgende 

bewustzijnsstap te maken c.q. nieuwe kennis en ervaringen te ondergaan. Dring dus nooit uw 

antwoorden of overtuigingen op voordat de vragen zijn gesteld. Niet uw individuele (IK) 

maar alleen uw collectieve (WIJ) tijd c.q. geintegreerde bewustzijn bepaald de behoefte aan 

een bepaald bewustzijn op enig moment in uw eigen schepping. Wanneer de vraag door het 

IK gesteld wordt verschijnt de leraar van het oude WIJ.  

 

DNI 237: Geen enkele gedachte en/of daad die een ander facet van uw eigen schepping 

(naaste) pijn doet lijdt tot een spoedige ontwikkeling naar het evenwicht binnen uw eigen 

schepping waaruit de eenheid volgt. Geen enkele gedachte en/of daad waarbij een ander 

betrokken is mag worden verricht zonder de overeenstemming en toestemming van deze 

ander ofwel andere bewustzijnsfacet in uzelf. Liefdeloosheid voor het geintegreerde zelf is 

niet de weg naar huis.  
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DNI 238: Mensen maken zich geen zorgen (verzorgen) over plaatsen waar zij geen belangen 

hebben. Pas op het moment dat het bloed en water over de eigen stoep vloeit schreeuwen zij 

moord en brand. Beseft u niet dat uw buren niet alleen uw naasten maar uzelf zijn.  

 

DNI 239: Dat wat je aan een ander geeft, geef je jezelf. U zult alleen maar oogsten wat u zelf 

gezaaid heeft. 

 

DNI 240: Alle standpunten van groot tot klein zijn het waard om gehoord te worden omdat ze 

allemaal over uzelf gaan.    

 

27.7.14 OVER HET NIET MEER WILLEN EN VECHTEN MAAR ZIJN 

 

DNI 241: Er komt dus een moment in uw leven dat u stopt te vechten tegen al uw willen, 

schuldgevoelens, zorgen, schaamte en gepolariseerde angst en liefde maar bewust gaat kiezen 

voor onderbewuste en hoger bewuste ervaringen binnen uw eigen schepping welke zich niet 

als een individu maar als een collectief in en om u heen beweegt.   

 

27.7.15 OVER HET NIEUWE COLLECTIEVE BEWUSTZIJN EN EENHEIDS 

PROGRAMMA’S 

  

DNI 242: Een nieuw collectief bewustzijn ofwel collectieve verantwoordelijkheid in uzelf is 

in staat uw wereld vandaag ten evenwicht te veranderen. Doet u mee met de vele duizenden 

die al op deze weg zijn en hun wereld c.q. schepping al veranderd hebben zonder dat u hier 

zelf wat van gezien dus ervaren heeft omdat uzelf nog niet van bewustzijn bent veranderd. U 

kunt immers pas de veranderingen in andere scheppingen weer ervaren wanneer u zelf weer 

(volledig) een bent met uw eigen schepping.  

    

DNI 243: Hoe kunt u uw individuele in een collectieve bewustzijnservaring veranderen 

waardoor u weer alles binnen uw schepping kunt ervaren en toegang krijgt tot het 

eenheidsbewustzijn van waaruit alle scheppingservaringen te ervaren zijn. U raad het al. Het 

oplossen van uw onverwerkte verleden en EGO/OGE is de sleutel tot alle bewustzijnsniveau’s 

binnen uw en ander scheppingen uit de eenheid.   

   

DNI 244: Wanneer u uw onverwerkte verleden en EGO/OGE zou oplossen door actief uw 

emotionele reacties – welke het gevolg zijn van uw onverwerkte verleden - te onderzoeken, 

erkennen en loslaten en voortaan af te stemmen op uw evenwichts ofwel eenheidsbewustzijn 

zal er al heel snel verandering in uw huidige lijden plaatsvinden.  

  

DNI 245: Wil je dit proces in jezelf versnellen sluit je dan zoveel mogelijk aan bij groepen die 

met dezelfde bewustzijnsontwikkeling in zichzelf bezig zijn. Door onderlinge resonantie 

wordt dan vanuit het overkoepelende collectieve bewustzijn de individuele collectieve 

scheppingen versterkt in hun roepen om antwoord op innerlijke vragen. Wanneer op enig 

moment in uw groep een aantal mensen stopt met ontwikkelen omdat zij zich aan iets wat 

tussen hen en de eenheid staat gaan vasthouden dan is het wederom tijd om van groep dus van 

groepsbewustzijn te veranderen totdat u de gehele waarheid weer over uzelf kent waarna u 

ook de volledige waarheid van alle andere scheppingen uit de eenheid zult kennen en ervaren.  
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DNI 246: Als we het verleden niet meer herhalen kiezen we onze eigen toekomst.  

 

27.7.16 OVER HET VERSCHIL TUSSEN IK BEN EN IK ZEG 

 

DNI 247: Er is zoals u al hierboven gezien heeft een groot verschil tussen Ik Ben en Ik Zeg. 

Ik Ben kent zijn schepping volledig omdat hij er EEN mee is terwijl Ik Zeg denkt dat hij uit 

het niets nog iets middels woorden, daden en gedachten moet scheppen. Ik Ben zet dus eerst 

het eindresultaat van zijn schepping neer en gaat hierna dit eindresultaat polariseren in 

onderbewuste en hoger bewuste spelervaringen per dimensie. Ik Zeg denkt dat het 

eindresultaat onbekend en in de toekomst ligt en hij hiernaar moet zoeken middels woorden, 

daden en gedachten. Het mag duidelijk zijn dat hij die het eindresultaat vergeten is natuurlijk 

nooit de weg naar huis ofwel eenheid zal vinden totdat hij zijn geheugenverlies oplost.  

 

DNI 248: Verdichte mensen draaien dus alles in hun schepping om met als resultaat dat ze 

steeds verder verstrikt raken in de illusies die ze herhalen. Het gevolg is dat het spelen 

veranderd in een zeer serieuze en vaak pijnlijke bezigheid om de uitgang te vinden. Een 

uitgang die wanneer ze weer zouden gaan besluiten te genieten van hun eigen schepping 

gewoon voor het oprapen ligt.  

 

DNI 249: Een eenheids bewust mens zou het niet meer in het hoofd maar zeg liever 

bewustzijn halen om spel met eenheid te verwarren. Zij die in het spel dat zij tijdelijk uit de 

eenheid geschapen hebben niet spelen lijden de hele dag aan hun onwetendheid om iets te 

bereiken wat ze al bereikt hadden voordat ze met scheppen begonnen.   

 

27.7.17 OVER DE NIEUWE OERGOD 

 

DNI 250: Welke God wilt u volgen. Het meest verdichte 0,01% stukje van uw schepping dat 

de hele dag angst in al haar vormen ofwel 27 stress veroorzakers herhaalt of de totale 

scheppingservaring welke u 100% ofwel alles van uw schepping uit de eenheid laat zien. De 

nieuwe oergod is geen nieuwe God maar alleen het totale innerlijke besef van uw oude zelf 

welke de eenheid is.  

  

DNI 251: De nieuwe mens is niet verdrietig omdat hij beseft dat hij al in den beginne 

grenzeloos was dus alleen dit besef nodig is om het weer te zijn.  

 

DNI 252: Je schept uit de eenheid, je ervaart met de gepolariseerde ziel en gebruikt in de 

derde dimensie het lichaam als omhulsel ofwel voertuig om de ziel deze dimensie te laten 

ervaren.   

 

27.7.18 OVER DE AARDSE INSTITUTEN 

 

DNI 253: Overheid en politiek is uw op macht en geld gebaseerde onverwerkte verleden dat u 

middels uw onderbewustzijn keer op keer probeert te overtuigen om uw eigen 

verantwoordelijkheid voor uw leven over te dragen aan iets dat buiten uzelf staat terwijl het 

een deel van uzelf is totdat u het opgelost heeft. Het zijn dus niet de ambtenaren en politici die 

buiten u, u iets aandoen maar de onverwerkte ambtenaren en politici die u in vorige levens 
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gespeeld maar nog niet verwerkt heeft. Hij die beseft dat je alles om je heen eens bent 

geweest maar nog niet verwerkt hebt wordt de ware meester van zijn schepping.   

 

DNI 254: Wanneer de verdichte mens de instituten en de daarmee verbonden personen en 

ervaringen in zichzelf zou oplossen verdwijnen de grenzen die wij als oud politici, 

ambtenaren en bedrijfsleiders aan onszelf gesteld hebben. Het gevolg zou zijn dat u niet meer 

reactief maar preventief voor uzelf zorg zou gaan dragen. Ofwel niets meer veroorzaken 

waarvoor u de gevolgen niet wilt dragen.  

 

DNI 255: Wanneer de wetten, geboden en aanwijzingen om u heen eenvoudiger worden dan 

bent u bezig om uw onderbewustzijn en hogerbewustzijn te verruilen voor een 

eenheidsbewustzijn in uzelf.  

 

27.7.19 OVER BEZITTINGEN 

 

DNI 256: Wanneer bezitten we genoeg om van te leven. Is uw grens 1 miljoen, 10 miljoen, 

100 miljoen, 1 miljard. Hoeveel ontzegt u door uw materiele bezit aan uw naasten welke een 

onderdeel van uzelf zijn en tot gevolg heeft dat u 99,9% van uw eigen schepping niet meer 

ervaart.  

  

DNI 257: Wordt het geen tijd om uw materiele overvloed te delen met de rest van uw 

schepping waardoor het geheel weer meer in evenwicht komt en u weer meer kan ervaren dan 

de gevangenis waarin u zich vandaag bevindt.  

    

DNI 258: Door de verandering van uiterlijk naar innerlijk bewustzijn zien wij onze 

maatschappij niet meer als een uiting van kwantiteit maar van kwaliteit.  

 

DNI 259: Waar haalt u uw dagelijkse maar laten we liever zeggen permanente levensgeluk 

vandaan. Uit de uiterlijke (tijdelijke) of innerlijke (tijdloze) wereld/bezittingen. 

 

27.7.20 OVER MEESTERS EN LEERLINGEN 

 

DNI 260: Een ware leider (meester) is niet degene die de meeste volgelingen buiten zichzelf 

heeft maar hij die alle bewustzijnsfacetten die hij eens buiten zich zag weer in zichzelf 

verenigd heeft.  

  

DNI 261: Een ware leraar is niet hij die over de meeste innerlijke kennis beschikt maar hij die 

ervoor zorgt dat door het toepassen van deze kennis het woord in hem weer tot leven komt 

waaraan ander scheppingen zich kunnen spiegelen.  

 

DNI 262: Wanneer de student er klaar voor is zal de leraar verschijnen. 

 

DNI 263: Een ware meester over zichzelf heeft een prachtig leven binnen dit gepolariseerde 

universum omdat hij niet meer onbewust maar bewust kiest voor een onderbewuste of hoger 

bewuste ervaring binnen zijn schepping en deze direct weer loslaat wanneer hij deze ervaren 

heeft.  
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DNI 264: Alle meester infolueren van onderbewustzijn en hoger bewustzijn naar een 

geintegreerd eenheidsbewustzijn binnen hun eigen spel.  

 

DNI 265: En de meester zij kom met mij mee naar de rand van het ravijn en zie dat dit een 

illusie is. En de leerling zij, neem mij mee terug naar uw huis om meer te leren. En de meester 

zij het is tijd om weer te leven en niet 0,01% maar 100% meester over je eigen leven te 

worden. En met deze boodschap liet de meester de leerling in de steek om naar een nieuw 

dorp te vertrekken. En zo kozen alle leerlingen na het vertrek van de meester om wel of niet 

meester te worden over zichzelf. En zij die kozen om zelf meester te worden hadden in de 

vertrekkende meester zichzelf herkend. 

 

DNI 266: En de meester zij zie de drenkeling in het water liggen. En de leerling zij ik spring 

in het water om hem te redden. En de meester zij dat geen enkele drenkeling te redden was 

wanneer deze het zelf niet wilde. En de leerling begreep de meester niet totdat hij van de 

meester een hengel kreeg. En de meester zij dat je alleen meester over je eigen schepping kan 

blijven wanneer je droog op de kant blijft zitten en de hengel toesteekt aan de drenkeling om 

uit vrije wil te kiezen. En de leerling zag dat vanaf vandaag niet hij maar de drenkeling vrij 

was om te kiezen het gepolariseerde bewustzijn voor het eenheidsbewustzijn in te ruilen. 

 

DNI 267: En de meester zij stop met je vrouw te veranderen opdat zij zal doen wat jij wil. En 

de leerling zij dat hij zijn hele leven al zijn energie had gestoken in het veranderen van zijn 

vrouw. En de meester zij dat je eerst zelf het evenwichtige voorbeeld aan je vrouw moest 

geven ongeacht hoe deze hierop zou reageren. En de leerling zij dat dit geen goede 

overeenkomst ofwel win/win sitiatie was totdat hij begreep dat hij ook zijn vrouw was en het 

goede voorbeeld aan zichzelf begon te geven en zijn vrouw automatisch begon mee te 

veranderen.      

 

27.7.21 OVER TIJD EN RUIMTE 

 

DNI 268: Tijd staat stil en is een hersenspinsel van het denken en doen zonder het NU van de 

eenheid te beseffen en ervaren. 

 

DNI 269: In uw dromen reist u door al uw ervaringen welke u in vorige levens gekozen maar 

nog niet verwerkt heeft. Uw dromen zijn dus de spiegel van uw onverwerkte verleden welke 

door uw EGO/OGE in stand gehouden wordt.   

 

DNO 270: Wanneer u vandaag naar uw dromen kijkt en het bevalt u niet dan wordt het tijd 

om uw woorden, daden en gedachten dus zijn te veranderen. Richt uw aandacht eens op de 

eerste hoogste eerste liefde ervaringen i.p.v. de gepolariseerde angst en liefde ervaringen en 

verander dit door uw onderbewustzijn en hogerbewustzijn op te lossen in uw 

eenheidsbewustzijn.  

     

DNI 271: Tijd en ruimte zijn allemaal als een programma tegelijkertijd geschapen. Alles in 

uw programma is dus even oud en jong als de kip en het ei.  

 

DNI 272: Wanneer u volledig uzelf bent staat de tijd stil. 
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27.7.22 OVER BUITENAARDSE WEZENS 

 

DNI 273: Meer eenheidsbewuste schijnbaar buitenaardse wezens hebben hun onverwerkte 

verleden jegens u al opgelost terwijl minder eenheidsbewuste dus onevenwichtige 

buitenaardse wezens dit nog niet gedaan hebben. Aangezien zowel meer of minder 

eenheidsbewuste buitenaardse wezens onderdeel van uw onderbewustzijn en hoger bewustzijn 

zijn wordt het tijd om wederom voor een bepaalde ervaring in de komende jaren te kiezen.    

 

27.7.23 OVER DE TOEKOMST EN HELDERZIENDEN 

 

DNI 274: Een ware helderziende kent zowel heden, verleden als toekomst binnen de eigen 

schepping als alle andere scheppingen middels het oplossen van de eigen schepping in de 

eenheid. Zij die over dit eenheidsbewustzijn beschikken noemen zich geen helderziende meer 

omdat deze term op aarde gelijk staat aan hen die onbewust alleen maar informatie krijgen 

over zichzelf maar nog steeds niet begrijpen dat dit het geval is. Een aardse helderziende die 

zijn eigen onverwerkte verleden en EGO/OGE nog niet opgelost heeft ziet niets bij een ander 

dan alleen zijn eigen onverwerkte verleden waarvan hij nog steeds iemand anders de schuld 

van geeft of probeert mee te helpen.  

    

DNI 275: De waarschuwingen en inzichten in dit boek hebben dan ook niets met helderheid 

of verlichting te maken maar alleen met het innerlijke besef dat hij die niet over een 

geintegreerd en/of eenheidsbewustzijn beschikt wederom in herhaling zal vallen. Dat een 

helderziende denkt dat hij de toekomst van een ander mens - die zoals wij weten niet meer 

dan een onverwerkt facet van de helderziende zelf is – voorspelt berust op grote onzin omdat 

je niets hoeft te voorspellen van wat al bestaat. 

 

DNI 276: Wanneer alle helderziende op aarde nu eerst eens zouden leren waarom ze 

helderziend zijn en deze eigenschap eerst zouden gebruiken om hun eigen onverwerkte 

verleden en EGO/OGE op te lossen waardoor hun geheugenverlies verdwijnt dan veranderd 

deze kermisattractie misschien in een leerschool waar mensen hun medemensen leren zichzelf 

te genezen. Want O,o,o wat zijn de blinde helderzienden van vandaag goed om de dader van 

hun eigen onverwerkte verleden in de patient te zien.  

    

27.7.24 OVER HET HUWELIJK 

 

DNI 277: In een meer bewuste wereld kiest men niet meer eenzijdig uiterlijke veiligheid, 

zekerheid en gezelschap. In een meer bewuste wereld kiest men voor de collectieve 

scheppingservaring van het WIJ in het IK waarna dit gedeeld kan worden met andere 

collectieve scheppingen totdat ook deze weer in elkaar opgelost zijn. 

 

DNI 278: Meer dan 50% van de wereld ontkent deze waarheid waardoor er vele huwelijken 

stranden. Van de overige 50% zijn vele mannen of vrouwen iedere dag diep ongelukkig. Hoe 

lang wilt u nog ongelukkig en gescheiden blijven van uzelf.     

 

DNI 279: Oneindige vrijheid of materiele veiligheid: That Is The Question!  Bent u bang om 

weer echt te leven. 
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27.7.25 OVER DE FYSIEKE DOOD 

 

DNI 280: Dat wat je vandaag denkt, doet en bent zal ook je wereld zijn na de fysieke dood. 

Ook na de fysieke dood bepaal c.q. schep je immers binnen dit universum je eigen 

werkelijkheid. 

 

DNI 281: Het is daarom voor iedereen aan te raden het onderbewustzijn uit te breiden met een 

hoger bewustzijn en zo mogelijk eenheidsbewustzijn.  

 

27.7.26 OVER WIE U VANDAAG BENT 

 

DNI 282: Je hebt niet altijd gekregen wat je (materieel) verlangde maar wel altijd wat je door 

je gepolariseerde of eenheidsbewuste instelling het opgeroepen dus geschapen. 

 

DNI 283:  Je levenswerk ofwel je levenskeuzes laten zien wie je vandaag werkelijk bent. Als 

je vandaag naar jezelf kijkt en niet gelukkig bent wordt het de hoogste tijd om andere 

ervaringen te denken, doen, kiezen maar vooral ZIJN (Ik Ben).  

 

DNI 284: Mensen die zich nog niet bewust zijn noemen achteruitgang vooruitgang omdat zij 

nog niet beter weten.  

 

27.7.27 OVER DE NIEUWE WERELD 

 

DNI 285: Over de nieuwe wereld is al veel gezegd in de eerste hoofdstukken van dit boek. 

Toch zouden wij u duidelijk willen maken dat er een groot verschil is tussen hebben (oud) en 

geven of delen (nieuw). Dat wat je een ander geeft geef je immers jezelf binnen de eenheids 

gedachte. Je oogst wat je gezaaid hebt. Het nieuwe leven gaat erom dat je de hoogste kwaliteit 

geeft waardoor je het van(zelf) terug krijgt. 

  

DNI 286: In de nieuwe economie is persoonlijke groei c.q. bewustwording belangrijker dan 

persoonlijke (materiele) winst of profeit. 

  

DNI 287: De mensen in de nieuwe wereld vragen voor alles vooraf toestemming aan 

mineralen, planten, dieren en mensen omdat het een facet van hun eigen schepping ofwel 

henzelf is.   

 

27.7.28 OVER DE GROTE VERANDERING 

 

DNI 288: Voor deze wereld is er maar een mogelijkheid om te overleven en dat is om het 

individuele en daarna collectieve bewustzijn in jezelf te veranderen. Wij praten hier niet over 

revolutie (vernietiging van het oude) maar over infolutie ofwel het stapje voor stapje oplossen 

van alle hervonden bewustzijnsfacetten in jezelf. Dit geldt zowel voor de maatschappij, 

politiek, economie, sociale structuren, huwelijk, ecosystemen etc. omdat ze allemaal 

onderdeel van je eigen schepping uitmaken.  
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DNI 289: In deze cyclus is de tijd nog kort voor de mens om de huidige zaken in een nieuw 

daglicht te zien (zijn). In de komende paar jaar zult u middels uw woorden, daden en 

gedachten uw wereld opnieuw moeten scheppen wilt u niet wederom in herhaling vallen. 

 

DNI 290: Is dit wie Ik ben. Is dit degene die ik vandaag verkies te zijn. Ben ik de hele dag 

gezond en gelukkig zal altijd de centrale vraag binnen uw schepping blijven totdat u weer 

besluit weer naar huis te gaan. 

  

DNI 291: Geen enkel woord, daad en gedachte is zonder gevolgen. Alles wat u veroorzaakt 

komt bij u terug totdat u alle oorzaken en gevolgen in elkaar opgelost heeft en het evenwicht 

binnen uw schepping hersteld is.  

   

DNI 292: Het wordt weer tijd om te kiezen. Herhalen of leven.   

   

27.7.29 SLOTOPMERKINGEN 

 

DNI 293: Gelijkheid voor iedereen betekent het scheppen van gelijke kansen. Op deze wereld 

zal immers niemand exact gelijk zijn omdat wij allemaal onze eigen individuele weg c.q. 

ervaringen in het spel gekozen hebben. 

 

DNI 294: Geld en kracht zijn goed wanneer het vanuit een innerlijk besef dus 

eenheidsbewustzijn gebruikt wordt voor het collectieve belang binnen de eigen schepping. 

  

DNI 295: Ons leven bestaat voor het grootste deel uit het zoeken naar iets wat we allang 

bezitten maar jammergenoeg vergeten zijn.  

     

DNI 296: Je moet bewust worden voordat je je eigen bewustzijn kunt veranderen.  

 

DNI 297: Het ontwikkelingsproces van de mensheid op aarde neemt binnen deze cyclus in de 

komende jaren een beslissende wending.  

 

27.7.30 KORT SAMENGEVAT 

 

DNI 298: Wij zijn allen EEN 

 

DNI 299: EEN zijn is belangrijker dan een doen of denken. 

 

DNI 300: Kies altijd voor uw hoogste (eerste) liefde. 

 

DNI 301: Behandel anderen zoals uzelf behandelt wilt worden.  

 

DNI 302: Wat je aan een ander geeft kan je nooit meer kwijtraken.  

 

DNI 303: Je kan pas veranderen wanneer je bewust bent dat je innerlijk moet veranderen. 

 

DNI 304: Het gaat er niet om wie u vandaag bent maar wie u morgen kunt zijn. 

 

DNI 305: Ik zie overal eenheid en heelheid. 
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DNI 306: Eenheidsliefde kent geen grenzen maar is vrij. 

 

DNI 307: Je leert aan anderen wat je zelf moet leren.   

 

DNI 308: Kennis opent de deur naar ervaring dus leven. 

 

DNI 309: Gelijken trekken gelijken aan en produceren ervaring. 

 

DNI 310: Met deze ervaring kunt u kiezen om te groeien, stil te staan of te verwelken. 

 

DNI 311: Leven is eenheid en niet kennis, leren of ontdekken welke onderdeel van het 

scheppen zijn. 

 

DNI 312: Een zuivere (gewetens) keus creeert verlossing door het zuiver scheppen wat 

hieraan vooraf gaat.   

 

DNI 313: Wil je eenheidsliefde zijn maak dan dat een ander meer eenheidsliefde in zijn leven 

tegenkomt. 

 

DNI 314: Wil je gelukkig zijn maak dan een ander gelukkig. 

 

DNI 315: Wil je rijk zijn maak dan een ander rijk. 

 

DNI 316: Wat je voor jezelf zoekt geef dat aan een ander.  

 

DNI 317: Als je iets hebben wilt geef het dan weg.  

 

DNI 318: Wat je echter doet moet opr(ECHT) zijn anders werkt het scheppingsproces niet. 

 

DNI 319: Wil je geld handel dan alsof je geld hebt (bent).  

 

DNI 320: Wil je gezondheid handel dan alsof je gezond bent. 

 

DNI 321: Wil je geluk handel dan alsof je gelukkig bent.  

 

DNI 322: Wat je doet alsof je al bent zal je worden.  

 

DNI 323: Wat de mens vreest trekt hij aan. 

 

DNI 324: Waartegen de mens zich verzet (tegen vecht) blijft bestaan. 

 

DNI 325: Wat de mens kiest zal hij ervaren.  

 

DNI 326: Zolang je denkt dat je iets kan winnen zal je vechten.  

 

DNI 327: Alles wat je nodig hebt om gelukkig te zijn is het te ZIJN. 

 

DNI 328: Om uiteindelijk iets te zijn moet je eerst niet zijn.  
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DNI 329: Wat is het mooiste compliment dat je jezelf kan geven: Je brengt het beste in je 

medemensen (jezelf) naar boven. 

 

Wanneer voelt u zich geslaagd in uw leven. Bij het vergaren van macht, geld en bezit of 

wanneer je meehelpt je naasten (jezelf) bewust te maken c.q. op te bloeien tot de herinnering 

van de eenheid.  

     

Kies iedere keer opnieuw voor uw ware zelf (eerste liefde welke zich steeds meer uitbreid tot 

een geintegreerd eenheidsbewustzijn) dan kiest u uit (naasten)liefde voor een groeiproces naar 

de eenheid. Zij die zichzelf dus de eenheid zijn gaan pas echt leven.  

 

Ons doel is het verhogen van het collectieve bewustzijn in uzelf waardoor u uw eigen wereld 

weer ten volle kan ervaren binnen het geheel. 

 

 

ZULLEN WE OOK DIT KEER WEER ONBEWUST IN HERHALING VALLEN OF 

BEWUST VOOR HET LEVEN KIEZEN  
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28. MEI 2000: DE NIEUWE GEZONDHEIDSLEER DEEL 3 

 

Zo nu iedereen weer het hoofd met de rest van het lichaam verbonden heeft sinds februari 

2000 waardoor de belangrijkste bloed- en zenuwvloeistoffen en energiebanen weer 

ongehinderd door uw hele lichaam kunnen stromen gaan we kijken wat we met de rest van de 

blokkades in uw fysieke lichaam kunnen doen om weer tot optimale gezondheid te komen. 

Natuurlijk kijken we ook hierbij weer naar een breedspectrum techniek die voor iedereen 

eenvoudig en goedkoop toepasbaar is. Ook bij deze techniek gaan we ervan uit dat stress 

ofwel een allergische paniekreactie van een van uw regulatiesystemen (geloofs-, overlevings-, 

compensatie-, immuum-, en regeneratiesystemen) op een of meer van de 7 lichamelijke (zie 

boek De Nieuwe Gezondheidsleer) en 27 geestelijke (zie deel 1,2 en 3 van Het Ontstaan Van 

De Wereld) stress veroorzakers de werkelijke oorzaak zijn van alle ziekten op deze aarde c.q. 

universum en resulteren in onverwerkt verleden ofwel onder- en hogerbewustzijn.  

 

Zoals we in de februari en maart 2000 hoofdstukken al gelezen hebben is het verstandelijk 

c.q. gevoelsmatig doorbreken van de vrees-, angst- en paniek reacties in combinatie met een 

“redelijke verwachting” inzake deze reacties van zeer groot belang bij het totale 

genezingsproces van lichaam en ziel. Vele mensen weten immers dat zij nog steeds reageren 

op de gedachte (kernonderdeel van het scheppingsproces) aan een stress veroorzaker zonder 

dat deze nog feitelijk in dit leven aanwezig is.  Deze response welke volledig voortkomt uit 

uw onverwerkte verleden dus onder- en/of hogerbewustzijn moet dus doorbroken worden op 

de plaats waar de stress c.q. allergie c.q. vrees/angst/paniek reacties zich in uw lichaam 

vastgezet hebben in de vorm van energie blokkades.  

 

Zoals u in het boek De Nieuwe Gezondheidsleer gelezen heeft lopen over ons hele lichaam 

bloed-, zenuw- en energiebanen ook wel meridianen genoemd. Door verkramping welke het 

gevolg zijn van de hierboven genoemde stress etc. reacties zijn deze banen op diverse plaatsen 

en knooppunten verstopt geraakt waarna zich op de lange termijn zoutpilaren vormen (zie de 

Kerstnummer). Deze zoutpilaren zijn de werkelijke oorzaak van het voortduren van uw 

lichamelijke stress reactie omdat de ellende van de afgelopen weken, maanden en soms jaren 

hierin qua herinnering nog steeds opgeslagen liggen. Het is dus zaak deze zoutpilaren fysiek 

op te lossen en de verdichte response reactie (gedachten) in uw onder- en hogerbewustzijn op 

te lossen c.q. uit te wissen. Wanneer wij over zoutpilaren praten mag het duidelijk zijn dat het 

over miniscule verstoppingen gaat die vaak nog geen honderdste millimeter groot zijn maar 

wel de meest verdichte vorm van onverwerkt verleden in uw lichaam vertegenwoordigen. 

 

Uit alle technieken die op dit moment voorhanden zijn hebben wij er een tweetal gekozen. De 

eerste kent u al uit ons Kerstnummer van 1998. De tweede zal voor onze Europese lezers 

nieuw zijn. Het gaat hier om de NAET techniek. Deze primaire techniek welke door Devi 

Nambudripad en haar hoger bewuste informatie verschaffers ontwikkeld is kwam vorige 

maand tot ons. Het unieke van haar techniek is dat zij de acupressuur (welke vaak tijdelijke 

verlichting voor kwalen geeft) heeft uitgebreid met drukpunten welke SEMI-PERMANENTE 

(in dit leven) verlichting door geloof, vertrouwen en overgave van uw klachten geeft. Onze 

constatering is echter dat deze techniek een techniek is van en voor de nieuwe tijd die komen 

gaat en pas 100% verlichting van uw klachten biedt wanneer zij gecombineerd wordt met het 

oplossen van al uw onverwerkte verleden en 27 geestelijke stress veroorzakers EGO/OGE 

zoals deze omschreven zijn in hoofdstuk 5 van De Nieuwe Gezondheidsleer en drie delen 

inzake Het Ontstaan Van De Wereld. Dit neemt niet weg dat Devi Nambudripad en haar 

hoger bewuste begeleiders een unieke techniek ontwikkeld hebben die door een collectief 
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bewustzijn echt werkt en waarbij de tertiaire en vele secundaire en primaire technieken bij in 

het niet vallen.  

 

Wij zien deze al miljarden jaren oude techniek net zoals de natuurlijke kristallen en 

melksuikerbolletjes als een brugfunctie tussen de oude- en nieuwe wereld. Hier komt nog bij 

dat deze techniek zoals we hierboven al gezegd hebben voor iedereen toepasbaar is en bijna 

niets kost. Jammergenoeg heeft Devi de techniek nog niet helemaal vrijgegeven waardoor er 

nog een verdichtings element aanwezig is. Toch zijn NAET en Natuurlijke kristallen twee 

uitstekende brugfuncties c.q. technieken waardoor het onder- en hogerbewustzijn van de mens 

meer in evenwicht kunnen komen. 

 

28.1 DE NAET TECHNIEK 

 

De dame tot wie deze informatie is gekomen is door haar levens-ervaringen relatief zuiver 

geworden maar beseft innerlijk dat de patienten die nog niet de weg van het oplossen van het 

onverwerkte verleden en 27 geestelijke stress (EGO/OGE) veroorzakers doorlopen hebben 

nog niet voor de volle 100% genezen kunnen worden. Alleen de NAET+ techniek leidt tot 

volledige genezing. De (semi) permanente NAET techniek kan door iedereen binnen 5 

minuten aangeleerd worden wanneer deze door het hogere bewustzijn van Devi vrijgegeven 

zou worden. Wij hebben hier echter een paar dingen aan toegevoegd om nu al een meer 

eenheidsbewust dus 100% resultaat te bereiken.  

 

Wat zijn de stappen. Allereerst zorgt u ervoor dat uw hoofd en lichaam weer met elkaar 

verbonden zijn. Zie hiervoor de februari en maart 2000 hoofdstukken. Ten tweede zorgt u 

ervoor dat uw lichaam geaard is. Nadat uw hoofd weer met uw lichaam verbonden is gaat u 

letterlijk door de knieeen. Dit letterlijk een klein beetje door de knieen gaan (ski-beweging) 

heeft tot gevolg dat de bloed- en zenuwenbanen die door uw knieen lopen gedeblokkeerd 

raken waardoor overtollige energie naar de aarde kan terugvloeien. Dit terugvloeien is zeer 

belangrijk omdat hiermee de cyclus of ring die ieder mens met de natuurlijke 

electromagnetische velden van de lucht/water en aarde vormt gesloten is – dus weer 

doorstroomt - en alles dus op een normale wijze binnen uw fysieke  lichaam kan 

transformeren. Wanneer dit resulteert in het trillen van uw benen is dit positief omdat dit wijst 

op het afvloeien van overtollige energie. Het is tevens aan te raden om door uw buik adem te 

halen. Uw buik (vooral het punt onder uw navel verzamelt immers alle overtollige (rode) 

energie in uw lichaam welke door alle blokkeringen niet meer zijn natuurlijke weg kan 

volgen. Naast het ademhalen door de buik is het verstandig om gedurende 1 minuut in de 

richting van de klok een draaiden beweging over uw buik te maken met uw hand welke 

gevolgd wordt met een draaiende beweging over uw borstholte ofwel solar plexus welke het 

distributie punt van deze overtollige energie is naar de organen welke deze energie hard nodig 

hebben. 

 

Voor hen die nog een stap verder willen gaan is het verstandig om de hersenen te stabiliseren. 

Dit doet u vrij simpel door gedurende 1 minuut het midden van uw schedel te masseren door 

een naar rechts (verlichtend) draaiende cirkel beweging. In het midden voelt u immers 

allemaal bobbels op uw hoofd. Tussen iedere bobbel ofwel de ruggegraad van uw hoofd 

bevinden zich de drukpunten die vele zaken zoals paniek, pijn, straling, energiehuishouding 

etc. harmoniseren. Wanneer u met uw vijf vingers deze punten gedurende 1 minuut masseert 

is het resultaat van de NAET behandeling nog veel beter. Wanneer u tot slot ook nog het 
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drukpunt tussen uw wenkbrouwen (holte) en onder uw neus masseert bent u volledig klaar 

voor een behandeling. Zo nu bent u weer (tijdelijk) voor een groot deel in balans. 

 

Pas hierna is het verstandig om de door NAET geadviseerde techniek van kinesiologie toe te 

passen. Hierbij wordt gekeken naar voor welke zaken u allergisch bent c.q. van gestresst 

raakt. Wilt u dit zelf doen dan neemt u een voedingsmiddel (ei, melk, graan (gluten)) of GSM 

toestel, batterij etc. waarvan u vermoed dat u daarop allergisch reageert in uw rechter hand. 

Met uw linker hand maken uw duim en wijsvinger een O. Door deze O of gesloten cirkel 

stroomt uw levens energie. Wanneer u met uw rechter hand iets vasthoudt wat deze energie 

verzwakt zal de cirkel verzwakken of verbroken worden. Om dit te testen trekt u met uw 

rechter wijsvinger aan uw linker wijsvinger (welke nog steeds de O vormt). Wordt deze O 

makkelijk door uw rechter wijsvinger verbroken dan geeft dit aan dat dit levensmiddel, 

(onnatuurlijke) omgevingsstraling niet positief voor uw lichaam en ziel zijn. 

 

Het mag duidelijk zijn dat zij die het onverwerkte verleden en de 27 geestelijke stress 

veroorzakers (EGO/OGE) al geheel of gedeeltelijk opgelost hebben een beter antwoord 

krijgen dan zij die hier nog niet mee begonnen zijn. Dit geldt niet alleen voor patienten maar 

ook voor therapeuten, doktoren etc. Wanneer u weet waarvoor u allergisch bent gaan we 

volgens de NAET techniek zoeken naar de wervel in uw ruggengraat welke correspondeert 

met het overbelaste orgaan in uw fysieke lichaam. Het is immers zo dat alle bloedbanen en 

zenuwen van uw hersenen via uw ruggengraat naar de rest van uw lichaam c.q. organen 

lopen. Wanneer u dus iets in uw rechter hand heeft dat belastend is voor uw lichaam dan zal 

er een reactie volgen in de bloed-, zenuw en energiebanen. Zodra deze reactie er is (hetgeen 

we weten via de kinesiologie reactie van de O) is het zaak om deze bij het desbetreffende 

orgaan ofwel ruggenwervel te neutraliseren. Dit neutraliseren doen we door tegelijkertijd de 

desbetreffende ruggenwervel te masseren (2-3 minuten) waardoor het meest verdichte 

onderbewustzijn zijnde de zoutpilaren in uw bloed- en zenuwbanen letterlijk verpulverd c.q. 

opgelost worden. Hierdoor verdwijnen de meest heftige (allergische) lichamelijke reacties 

maar doen nog niets aan uw onderbewustzijn op ziele niveau. Alleen het verwerken van uw 

onverwerkte verleden en 27 stress veroorzakers kan hieraan een einde maken.  

 

Door nu 25 uur (24 uur is een dagcyclus plus een uur voor de zekerheid) dit stress middel te 

vermijden zijn onze hersenen – welke alleen fysieke data gedurende een leven opslaan - 

geherprogrammeerd en wordt het afval van de nu verbrijzelde zoutpilaren via de adem, huid 

(zweten), de urine en ontlasting afgevoerd waardoor in het vervolg geen fysieke stress c.q. 

allergische reactie meer zal optreden. Hierna is het belangrijk om zoals hierboven is 

omschreven de energie middels diverse drukpunten weer te harmoniseren. Het resultaat van 

de NAET behandeling is dat u wel de fysieke maar niet de ziele stress c.q. allergie 

veroorzaker opgelost heeft. Voor hen die niet weten welke wervel ze moeten masseren geldt 

dat het verstandig is alle wervels (holten tussen wervels) te masseren. Dit kan je partner iedere 

ochtend en avond doen of natuurlijk een knikker of kleine deurknop. Het is maar dat u het 

weet. U zult in de boeken van Devi Nambudripad en de seminars in juni 2000 nog vele 

tijdelijke en permanente drukpunten vinden die u van uw lichamelijke en emotionele 

problemen zullen afhelpen. 

 

Het mag duidelijk zijn dat zij die al zeer ver gevorderd zijn met het oplossen van hun 

onverwerkte verleden en de 27 geestelijke stress factoren (EGO/OGE) deze techniek niet 

meer nodig hebben omdat zij zonder deze druk c.q. massagepunten hun onderbewustzijn al 

getransformeerd hebben in een meer evenwichtige verhouding tussen onder- en 

hogerbewustzijn of eenheidsbewustzijn. De NAET techniek wordt dan ook meestal gebruik 
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door hen die hun allergieen c.q. emotionele reacties willen inventariseren en de meest heftige 

fysieke reacties willen neutraliseren hetgeen enigszins te vergelijken is met het gebruik van 

Heliopathische geneesmiddelen zoals door de zon opgeladen natuurlijke kristallen, 

melksuiker bolletjes etc. Al deze technieken houden zich dus bezig met het schoonmaken van 

de sub-programma’s (lichaam) maar nog niet met het hoofdprogramma (het onder- en 

hogerbewuste deel van de ziel). Het gevolg is dat het in het onder- en hogerbewustzijn 

opgeslagen onverwerkte verleden zich in een volgend leven gewoon weer zal herhalen waarna 

je opnieuw de zoutpilaren welke het gevolg zijn van dit onderdrukte onverwerkte verleden 

kan oplossen.   

 

28.2 HET TWEEDE IMMUUMSYSTEEM: DE LAATSTE MEDISCHE 

DOORBRAKEN IN DE WERELD VANDAAG BIJ U THUIS 

 

Voor hen die ook de hierboven NAET techniek nog te ver gegrepen vinden een opsomming 

van zaken die aan de bovenkant van de secundaire gezondheidsleer zitten, dus voor iedereen 

te begrijpen en gebruiken zijn als alternatief voor tertiaire behandelingen en medicijnen.  

 

1. Wilt u weer net zo gezond zijn als toen u een baby was. Dan is er nu Cytolog dat u middels 

colostrum een derivaat van moedermelk weer doet HERINNEREN hoe het eens was om 

lichamelijk (zonder alle vervuilingen) super gezond te zijn. Cytolog help tegen alle virussen, 

bacterien, maag-darmproblemen, reuma,  psoriasis, huidafwijkingen. Cytolog wordt niet voor 

niets een Infopeptide genoemd omdat het de oorspronkelijke dus natuurlijke informatie in uw 

lichaam hersteld.  Bel The Right Solution, 500 E, Cheyenne Avenue, North Las Vegas, NV 

89030 in Amerika tel: 001-702-399-4328. 

 

2. Wilt u vele lichamelijke virussen, bacterien, schimmels en parasieten uit uw lichaam 

verwijderen middels het versterken van uw eigen immuumsysteem dan besteld u ImmPower 

van HarmonyCo, 803 East Street, Frederick, MD 21701 in Amerika tel: 001-301-790-7785. 

 

3. Wilt u oneffenheden van uw huid inclusief huidkanker binnen 2-4 in uw voordeel zien 

veranderen dan is hier het middel Glycoalkaloids uit Australie het land waar de meeste blanke 

mensen vroeg of laat last krijgen van huidkanker. Bel SkinAnswer, Compassionet, P.O. Box 

710, Saddle River, NJ, 07458 in Amerika tel: 001-201-236-3900. 

 

4. Wilt u een chronische vermoeidheid verlichten dan maakt u gebruik van de combinatie Q10 

en Solgar Earth Source. Wanneer u 4 maal per dag 1 capsule 100 mg Q10 en 1 tablet Earth 

Source tijdens de maaltijd en voor het slapen inneemt nemen de chronische 

vermoeidheidsklachten dramatisch af. Bel Solgar in Haarlem tel: 023-5344522 en Pharma 

Nord, Bio-Quinon Q10 tel: 06-0992211. 

 

5. Wilt u gebruikmaken van door de zon opgeladen breedspectrum homeopathische middelen  

dan belt u Miron, Bleichmattstrasse 54, CH-4600 Olten, Zwitserland tel: 0041-62-212-9282. 

 

6.Wilt u weten wat het is om geluidstechnisch voor uzelf te kiezen dan kunt u dit kort ervaren 

door Alfons Ven te bellen en het benodigde preparaat te bestellen. Bel Alfons ofwel De 

Stichting Evolution Visie middels 030-2333188 of 003261512586. 

 

7. “Suiker is door het tekort aan zuurstof de grote vervanger van energie voor onze generatie 

geworden. Zoals u weet heeft suiker (koolstof) een lagere frequentie dan zuurstof”. Wilt u 
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meer weten over gestabiliseerde zuurstof dan belt u met: Enzymes International, Highway 51, 

Manitowish Waters, 54545 WI, USA, 001-715-543-8401. 

  

8. Wilt u meer weten over Beta Glucan op basis van natuurlijke produkten bel dan met 

Nutritional Supply Corporation, 3107 N. Deer Run RD., Ste. 14A, Carson City, NV 89701, tel 

001-888-246-7224 of een van hun internationale distributeurs. 

 

9. Zwavel was voor de komst van penicilline en colliodial silver het enige medicijn naast 

Lavendel en vele kruiden tegen infectieziekten. Vandaag kunt u opnieuw kennis maken met 

zwavel in de meer potente vorm van MSM. Vele zieketen zoals reuma, allergien, maagzuur, 

spierpijn, tand- en tandvlees ontstekingen en huidproblemen kunnen hier baat bij vinden. Bel 

voor meer informatie met MSN International in Amerika. 

  

10. In de eerste wereldoorlog stond knoflook voor de uitvinding van de penicilline bekend als 

de antibiotica van de armen. Vandaag beschermd knoflook nog steeds op een natuurlijke 

manier tegen vele zaken zoals cholesterol, hart en vaatziekten, te hoge bloeddruk, virussen , 

bacterien etc. Naast de natuurlijke liefst EKO knoflook uit uw eigen tuin is er natuurlijk ook 

de geurloze knoflook van KWAI 300 mg welke afhankelijk van uw ziektebeeld 1-3 maal per 

dag tijdens de maaltijd ingenomen kan worden. De KWAI knoflook is bij iedere drogist en 

reformzaak te verkrijgen.    

                              

11. Wat Colliodial Silver voor de waterwegen (H2O) is, is Lavendel  voor de luchtwegen. 

Deze essentiele olie die overal te verkrijgen en zelf te maken is, geeft de mogelijkheid om niet 

alleen uw waterwegen te zuiveren en schonen van virussen, bacterien, parasieten en prionen 

etc. maar ook uw luchtwegen. Dit feit is al honderden jaren bekend in de tijd van de cholera, 

pokken, pest en lepra. Deze essentiele olie verwarmt u (3-5 druppels in water) onder een 

waxine lichtje waarna alle lucht die u inademt gezuiverd wordt. Collidial Silver en Lavendel 

is dus een ijzersterke combinatie voor de overgangstijd.         

 

12. Wanneer de de “British Medical Association” mogen geloven begint elke ziekte in de 

darmen. Wanneer net zoals in onze hart en bloedvaten de darmwanden beginnen dicht te 

slibben komt er geen voedsel en een van de hierboven genoemde “Tweede Immuumsysteem 

Preparaten” meer optimaal doorheen. Wij raden dan ook iedereen maar vooral hen die een 

moeilijke stoelgang hebben eerst 1-2 weken de darmen te schonen waardoor we ons voedsel 

en preparaten weer optimaal kunnen opnemen. Het beste middel dat we hiervoor gevonden 

hebben welke naar men zegt zelf door de Chinezen geroemd wordt is de formule van Jason 

Winters welke te verkrijgen is bij Healthier YOU in Amerika tel: 001-800-350-7430. 

Dosering: 1 tot drie maal daags voor de maaltijd 1-2 theelepels.  OXY-MAG geeft echter 

hetzelfde resultaat en nog meer.  

 

Alle bovengenoemde secundaire produkten kunt u gebruiken als een kuur van maximaal 1-3 

maanden. Besef echter goed alle hierboven genoemde secundaire therapieen en middelen niet 

meer dan verdichte woorden, daden en gedachten zijn die geen oorzaken maar alleen de 

gevolgen tijdelijk verlichten. Stopt u dus met het gebruik van deze middelen dan komen de 

symptomen na verloop van tijd gewoon weer terug.  

 

28.3 GEUREN EN KLEUREN 

 



367             De Grote Bewustzijnsverandering Deel 2 Bijlage der 33 dimensies  

Geuren, kleuren, frequenties, deva’s, aartsengelen etc. vertellen keer op keer hetzelfde verhaal 

van onderbewustzijn, hogerbewustzijn en eenheidsbewustzijn binnen alle dimensies van uw 

eigen schepping. Aangezien we de geuren (essentiele olien) nog niet behandeld hebben en dit 

vele mensen zal aanspreken hieronder een korte opsomming die u naast de vorige 

hoofdstukken inzake kleuren, frequenties en aartsengelen kunt leggen om te vergelijken wat 

de overeenkomsten qua bewustzijn zijn. 

 

- Anijs: Verwarmend 

- Basilicum: Nieuwe Energie 

- Bay St. Thomas: Rustgevend 

- Benzoe: Verzachtend 

- Bergamot: Montert op 

- Berk: Verkennen van eigen grenzen 

- Bonenkruid: Doorbreken van grenzen 

- Bijvoet: Beslissingen 

- Ceder: Loslaten 

- Citroen/Eucalyptus: Verheldert 

- Cypres: Steun 

- Davana: Doorbloeding 

- Den: Zuiverend 

- Dille: Kalmerend 

- Dragon: Versterkt 

- Duizendblad: Reinigen 

- Elemi: Herstellen 

- Engelwortel: Zelfvertrouwen 

- Gayak: Rust 

- Gember: Maag en darmen 

- Geranium: Obsessies 

- Helicryse: Bloeddoorstroming 

- Hysop: Concentratievermogen 

- Hop: Kalmerend 

- Iris: Creativiteit 

- Jasmijn: Zinnenprikkelend 

- Jeneverbes: Reinigend 

- Kajeput: Ademhaling 

- Kalmoes: Crisis 

- Kamfer: Orde 

- Kamille: Troost 

- Blauwe kamille: Ontstekingen 

- Roomse kamille: Pijntjes 

- Kaneel: Versterkend 

- Kardamom: Stimulerend 

- Knoflook: Antiseptisch  

- Komijn: Spijsvertering 

- Koriander: Stralen 

- Kruidnagel: Pijnstillend 

- Latchenkiefer: Balans 

- Laurier: Beschermt 

- Lavendel: Natuurlijk antibiotica 

- Lemongrass: Frisse wind 
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- Limoen: Verkwikkend 

- Mandarijn: Vrolijkheid 

- Marjolein: Ontkrampend 

- Melisse: Ontspannen 

- Melisse Indicum: Opwekkend 

- Mimosa: Zachtheid 

- Mirre: Helderheid 

- Mirte: Liefde en schoonheid 

- Neroli: Shock 

- Nootmuskaat: Denken 

- Patchouli: Aansterken 

- Peen: Elasticiteit 

- Peper: Stimulerend 

- Pepermunt: Verhelderend 

- Peterselie: Speels 

- Petitgrain: Zenuwen 

- Pompelmoes: Levenslust 

- Roos: Harmoniserend    

- Rozemarijn: Geheugen 

- Rozenhout: Genieten 

- Salie: Ontspanning 

- Sandelhout: Verwerking 

- Scharlei: Inspiratie 

- Selderij: Vochtafdrijvend 

- Sinaasappel: Vreugde 

- Tea Tree: Ontstekingen 

- Thuja: Wratten 

- Tijm: Krachtversterkend 

- Valeriaan: Kalmerend 

- Vanille: Welbehagen 

- Venkel: Darmkrampen 

- Verveine: Verfrist 

- Vetiver: Verlichtend 

- Wierook: Weerstand 

- Ylang-ylang: Loslaten 

- Zilverspar: Vergevingsgezind 

  

28.4 ZO MAAR WAT HOLLYWOOD FILMS DIE DOOR EEN HOGER 

BEWUSTZIJN GEINSPIREERD ZIJN 

 

Star Wars (The Force) 

The Thirteenth Floor 

Frequency 

What dreams may come 

Magnolia 

Being John Malkovich 

Matrix 

The Fight Club 

The Cube 
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Voor welk scenario kiest U. Voor een onderbewust, hogerbewust of toch maar een 

eenheidsbewust scenario. 

 

28.5 ZO MAAR EEN BOEK DAT DOOR EEN HOGER BEWUSTZIJN 

GEINSPIREERD IS 

 

The last hours of ancients sunshine van Thom Hartmann. 

 

28.6 EEN EINDE AAN DE VERWARRING 

 

Zij die deel 1,2 en 3 van De Nieuwe Gezondheidsleer innerlijk gelezen hebben begrijpen dat 

niets goed of slecht voor je is wanneer je het onverwerkte verleden en EGO/OGE dat 

interdimensionaal met deze uiterlijke produkten en ervaringen energetisch en informatief 

verbonden is maar verwerkt hebt. Het enige wat je hiervoor moet doen is iedere emotionele 

reactie op een mineraal, plant, dier, mens etc. te analyseren, erkennen (omdraaien) en loslaten 

om het hierna nooit meer vast te pakken. Pakt u de werkelijke oorzaak achter uw ongezond en 

ongelukkig zijn niet aan dan blijft u net zoals de meerderheid van de mensen op aarde de hele 

dag een speelbal op de golven van De Zee Der Angsten welke u de hele dag vraagt: 

 

- Of u wel voldoende groente en fruit heeft gegeten. 

- Of u wel voldoende aan lichaamsbeweging heeft gedaan. 

- Of u teveel koffie, alcohol, frisdranken heeft gedronken. 

- Of u niet teveel in negatieve stralingen heeft rondgelopen. 

- Of u niet te vet heeft gegeten. 

- Of u te lang in de zon heeft gezeten. 

- Of u wel voldoende aandacht aan uw man, vrouw, kinderen etc. heeft besteed. 

 

Maar morgen zullen de 3D wetenschappers weer met hele andere adviezen komen om deze 

overmorgen etc. nogmaals te veranderen. En zo zullen zij die de uiterlijke adviezen van 

uiterlijke 3D wetenschappers blijven volgen er nooit uitkomen in hun eindeloze zoektocht 

naar gezondheid en geluk. Want zij die niet in zichzelf zullen zoeken en dader en slachtoffer 

als een persoon buiten zichzelf zien krijgen ook dit leven geen antwoord op de vraag: Wie 

Ben Ik? 

 

Verbaas u echter niet dat wanneer u van bewustzijn aan het veranderen bent de behoefte aan 

alle drie- en vierdimensionale c.q. aardse zaken langzamerhand begint te verdwijnen zonder 

dat u hier ook maar even uw best voor hoeft te doen.    

 

  

 

ZULLEN WE OOK DIT KEER WEER ONBEWUST IN HERHALING VALLEN OF 

BEWUST VOOR HET LEVEN KIEZEN  
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29. JUNI-AUGUSTUS 2000: DE NIEUWE WERELD DEEL 3: DE OMGEKEERDE 

WERELD 

 

Na de bevruchting van de scheppings(ei)cel door de zaadcel (startvonk) vind de splitsing 

plaats. Wat eens EEN was is nu twee, vier, acht, zestien, tweeendertig en vandaag triljarden 

gesplitste gerichte cellen (mineralen, planten en dieren) die morgen onderdeel zullen worden 

van de zes miljard volledig vrije cellen (mensen) op aarde die wederom de eenheid ofwel het 

EEN zijn kunnen bereiken. Zoals in iedere cyclus ofwel overgangsfase  zal na splitsing op 

haar hoogtepunt vereniging plaatsvinden. Iedere polariteitsmotor kent immers maar twee 

slagen ofwel fasen. Of het hierbij nu om het eindige universum of een benzinemotor gaat 

maakt niet uit. Beide motoren kennen maar twee bewegingen. De wet van de eindige 

herhaling vindt op dit moment overal in dit universum plaats totdat u STOP zegt en begint uw 

schepping om te keren. STOP tegen het eindige spelletje van eenzijdige herhaling welke niets 

anders is dan een Super Mario Universe CD-ROM waarin alles al bekend en bedacht is.  

 

Voor hen die alweer een zijn met de EENHEID is er dus niets nieuws onder de horizon c.q. in 

een universum. Zij die echter nog in hun woorden, gedachten en doen in hun gepolariseerde 

universum verkeren DENKEN dat ze nieuwe dingen mede-scheppen, beinvloeden en beleven. 

De waarheid is echter dat alles al van tevoren binnen dit universum vaststond en de nog 

blinde ofwel verdichte en verlichte universele mens iedere seconde van de dag alleen maar als 

een rat rondloopt in het door hemzelf gecreerde doolhof waarbij hij bij iedere afslag kan 

kiezen een meer eenheidsgerichte weg binnen zijn eigen universum te gaan ervaren. 

Natuurlijk kan hij ook KIEZEN om uit te stappen. Hiervoor moet hij dan wel eerst zijn 

onderbewustzijn en hoger bewustzijn in zichzelf ofwel de eenheid volledig opgelost hebben 

waardoor zijn schepping weer volledig in evenwicht komt en de weg naar huis is vrijgemaakt. 

 

Alleen zij die volledig in evenwicht zijn leven in het NU ofwel bewuste 0 punt van hun eigen 

schepping en verkeren letterlijk op een driesprong waar ze wederom kunnen kiezen voor 

onderbewuste, hoger bewuste of eenheids ervaringen. Kiest u als mens op deze driesprong 

voor de eenheid dan veranderd u van speler, observator en onderhouder in de Eenheid zelf 

welke alles en niets tegelijkertijd is. De Eenheid kijkt vanuit de eenheid naar de ontelbare 

universa in zichzelf waardoor hij alle scheppingen uit/in zichzelf tegelijkertijd kan ervaren 

zonder dat hij zich eenzijdig met een of meer scheppingen identificeert. Het resultaat is 

objectieve ervaringen in vergelijking met de subjectieve ervaringen die de nog afgesplitste 

mens welke in zijn spel zit heeft. Voor iemand die het doolhof is en er niet meer onder of 

boven hangt is het in een oogopslag duidelijk welke weg hij moet volgen. Want hij die 

zichzelf volledig kent en ervaart is volledig zichzelf.   

 

HET GROOTSTE GEHEIM VAN DIT UNIVERSUM 

 

Het universum dat bent uzelf. 

 

HET GROOTSTE GEHEIM VAN DE EENHEID 

 

U bent pas EEN als u uw hele (gepolariseerde) schepping weer in uzelf opgelost hebt.  

 

HET GROOTSTE GEHEIM VAN ACHTER DE EENHEID 

 

Uw schepping was een illusie die nooit is geweest.   
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29.1 HET EERSTE INZICHT VAN ACHTER DE EENHEID 

 

- Wat de kinderen uit de eenheid ervaren ervaart de eenheid zelf. 

- Wat de kinderen van de kinderen uit de eenheid ervaren ervaart de eenheid zelf. 

- Wat de kleinkinderen van de eenheid ervaren ervaart de eenheid zelf. 

 

Pas wanneer de oneindige eicel niet meer bevrucht wordt door een eindige zaadcel (startvonk) 

zal het oneindige evenwicht NU terugkeren. (Zelf)bevruchting lijdt immers altijd tot 

scheiding. Hiermee eindigt het spel der spelen definitief welke in den beginnen gebaseerd was 

op illusie gevoelens van AL EEN zijn.   

 

29.2 DE UNIVERSELE MENS VAN VANDAAG 

 

De universele mensen van vandaag zijn niet meer dan zij die hun eigen afkomst niet meer 

kunnen herinneren. En door dit geheugenverlies lijken zij afgescheiden van de eenheid terwijl 

dit nooit het geval is geweest. Aan het einde van een cyclus zal de gehele mens wederom 

zichzelf de mogelijkheid geven deze niet bestaande grens te slechten. Want er bestaat niets op 

deze wereld dat de mens niet zelf uit de eenheid geschapen heeft dus ook de individuele weg 

naar huis. Ook aan het eind van deze cyclus zullen weer miljoenen mensen de weg naar een 

hoger bewustzijn en zelfs het eenheidsbewustzijn hervinden. Voor hen die nog niet klaar zijn 

in de derde dimensie zal de herhaling wederom toeslaan. Niet omdat herhaling goed of slecht 

is maar alleen omdat deze schepper nog niet klaar is met deze ervaring in zijn eigen 

schepping. Zo zullen er ook dit keer weer 6 miljard keuzen of wegen bewandeld worden. 

Wegen die naar herhaling ofwel onderbewustzijn lijden, keuzen die naar hoger bewustzijn 

lijden en keuzen die eenheid zijn.  

 

29.3 THE SPEED OF LIGHT 

 

Iedereen met een eenheidsbewustzijn zal vanaf 5 mei 2000 gemerkt hebben dat het je 

verplaatsen in ruimte en tijd een stuk eenvoudiger geworden is. Dromen zijn nog nooit zo 

helder geweest en kunnen ook eenvoudiger herinnerd worden na het opstaan ofwel wakker 

worden van de ziel in dit fysieke lichaam. Vandaag is het mogelijk dat u tijdens uw dromen 1, 

2,4,8, 16. 32, 64, etc. van ervaring wisselt waar dan binnen uw universum. De ultieme 

ervaring blijft echter het moment dat u uw eigen universum in uw dromen verlaat en van 

speler, toeschouwer en onderhouder weer EEN wordt.  

 

29.4 NA KOFFIE KOMT ZONNENSCHIJN 

 

In de afgelopen jaren zijn u al vele tips gegeven om uw fysieke lichaam gezond dus klaar te 

maken voor een transformatie naar een hoger-  of eenheidsbewustzijn. Mineralen, 

Aminozuren, Enzymen (rauwe groenten en fruit), Vitaminen, Omega 3 en 6 vetten, 

Natuurlijke Hormonen etc. waren de basis voor uw fysieke gezondheid. Onnatuurlijke 

electromagnetische straling en chemische produkten,  roken,  teveel alcohol drinken etc. 

bleken allemaal produkten van uw onverwerkte verleden te zijn die u leven na leven bleken 

lastig te vallen totdat u uw onverwerkte verleden en EGO/OGE begon op te lossen. Koffie 

moet zoals u weet aan deze lijst toegevoegd worden. Koffie is een bron van zeer eenzijdige 

verdichting, verstandsverbijstering, onredelijkheid en een soort van continue ongesteldheid 
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welke voor vele mensen levenslang kan voortduren. Koffie is de blokkeringsdrank bij uitstek 

die u ieder zicht op wat voor hoger- of eenheidsbewustzijn dan ook ontneemt. Dit is niet 

omdat koffie goed of slecht is maar omdat het mensen die nog niet over een 

eenheidsbewustzijn beschikken eenzijdig vasthoudt in het onderbewustzijn in zichzelf. Nadat 

u dit onderbewustzijn in uzelf opgelost heeft kunt u gewoon weer bewust koffie gaan drinken 

als u hier dan nog behoefte aan heeft. Onbewust koffie drinken dus koffie drinken om iest te 

onderdrukken uit uw onverwerkte verleden en EGO/OGE is het paard achter uw bewustzijns 

ontwikkelingswagen spannen. Probeer eens een maand bewust i.p.v onbewust koffie te 

drinken en vraag aan uw man, vrouw of kinderen of u in deze periode veranderd bent.    

 

29.5 DE UNIVERSUM (HERPROGRAMMERINGS/RECREATIE) PROGRAMMA’S 

 

Allereerst moet u weten dat alleen de volledige waarheid over uzelf dus uw schepping alle 

gepolariseerde angsten en liefdes ofwel onverwerkte verleden en EGO/OGE kan oplossen. 

Alleen de volledige waarheid over uzelf kent geen grenzen dus is volledig vrij. Zolang u dus 

niet uw hele schepping welke alles om u heen is heeft opgelost in uzelf blijft u zitten met deze 

gepolariseerde angsten en liefdes die u niets anders dan illusies, ziekte en ellende in herhaling 

brengen. Om u vandaag al kennis te laten maken met de andere kant van uw schepping ofwel 

het 99,9% gebied van uw onder- en hogerbewustzijn waar u vandaag geen aandacht aan 

schenkt zijn hier aan aantal afstem programma’s om uw geheugen eens op te frissen. Voordat 

u aan deze programma’s begint is het natuurlijk wel zaak dat u al begonnen bent met het 

oplossen van uw onverwerkte verleden en EGO/OGE. Het mag duidelijk zijn dat u niets 

nieuws kunt ervaren wanneer u de oude onderbewuste grenzen nog niet heeft opgelost. De 

fout die nagenoeg de hele New Age verlichtings beweging maakt is dat zij met 

herprogrammering maar zeg liever herafstemming beginnen zonder zichzelf eerst innerlijk 

schoon te maken. Het resultaat is alleen maar teleurstelling, vechten en nog meer herhaling.  

Want het maakt in uw universum niet uit of u verdicht of verlicht bent omdat dit bij 

onbewuste mensen altijd tot vechten tegen de andere kant zal lijden. Onbewuste affirmaties 

hebben dus geen enkele zin zonder een grondige innerlijke schoonmaak waardoor 

eenheidsbewustzijn ontstaat.             

 

29.6 WAAR JE JE OP AFSTEMT BEN JE PROGRAMMA’S 

 

Ik ben 100% vertrouwen, geloof en overgave... 

 

Ik ben interdimensionaal… 

 

Ik ben overal tegelijkertijd… 

 

Ik ben alles om mij heen… 

 

Ik ben niet alleen dit lichaam… 

 

Ik ben grenzeloos… 

 

Ik ben volkomen bewust… 

 

Ik ben de enige waarheid… 
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Ik ben eenheidsliefde, eenheidswijsheid en naastenliefde… 

 

Ik ben volledig verantwoordelijk voor mijn eigen schepping… 

 

Ik ben de leraar van mijzelf… 

 

Ik ben het leven en de innerlijke weg… 

 

Ik ben EEN! 

 

Ik ben is het ultieme stadium van eenheid omdat alleen op dat moment alle gepolariseerde 

woorden, gedachten en daden uit uw spel verdwijnen om plaats te maken voor de volledige 

waarheid van uw EEN zijn. In dit stadium staat u niet meer op met illusies maar schept 

(veroorzaakt) u bewust die zaken met uw woorden, daden en gedachten welke u als gevolg 

wilt ervaren c.q. ontvangen. En omdat u weet dat u iedere seconde van de dag kunt scheppen 

wat u wilt hoeft u de gevolgen niet meer vast te houden maar laat u alles wat u als gevolg van 

uw eigen scheppingen ervaart volledig doorstromen en steeds vernieuwen binnen uw eigen 

spel welke dan geen spel meer is maar het ware zijn..  

 

29.7 OMDAT IK ALLES BEN KAN IK ALLES ZIJN DUS VERANDEREN 

 

Welk onderricht krijgen uw kinderen vandaag. De leugen of 100% waarheid. De waarheid 

kan immers alleen maar 100% zijn terwijl de leugen 1%, 50%, 99,9% is. Alles onder de 100% 

is leugen. Bijna waarheid is immers geen waarheid. Zij die de 1
ste

 of nog liever de 0 de 

seconde (hierbij wordt de 0 gezien als eenheid dus 1) voelen kennen de waarheid. Zij die de 

tweede of meer seconden denken zijn in de leugen over zichzelf. 

 

- Wilt u miljarden mensen helpen zie deze miljarden dan als uzelf. 

- Wilt u miljoenen mensen helpen zie deze miljoenen dan als uzelf. 

- Wilt u duizenden mensen helpen zie deze duizenden dan als uzelf. 

- Wilt u honderden mensen helpen zie deze honderden dan als uzelf. 

- Wilt u een mens helpen zie deze mens dan als uzelf.  

 

Ongeacht uw keuze zult u altijd als gevolg krijgen wat u gekozen ofwel geschapen dus 

veroorzaakt heeft.   

 

29.8 OVER DE EENHEID 

 

- De eenheid is EEN. 

- De eenheid is NU. 

- De eenheid is EENHEIDSLIEFDE. 

- De eenheid is WAARHEID. 

- De eenheid is DIRECTE COMMUNICATIE. 

- De eenheid is VOLLEDIG BEWUSTZIJN 

- De eenheid is LEVEN. 
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De eenheid en alle scheppingen in/uit haar zijn een, maar alleen zij die alle scheppingen in 

zichzelf opgelost hebben kunnen de volledige eenheid in zichzelf wederom ervaren.   

 

29.9 OVER DE POLARITEIT 

 

- De polariteit is SCHEIDING. 

- De polariteit is VERLEDEN en TOEKOMST. 

- De polariteit is ANGST en LIEFDE. 

- De polariteit  is MILJARDEN LEUGENS. 

- De polariteit is INDIRECTE COMMUNICATIE 

- De polariteit is ONVOLLEDIG BEWUSTZIJN 

- De polariteit is DOOD.  

 

De polariteit kan alleen genezen worden door volledige herinnering. 

 

29.10 DE OUDE DRIE EENHEID 

 

Zie hier uw linker hand (het begin). Zie hier uw rechter hand (het einde). Zie hier uw hart dat 

kiest voor de waarheid. Zie hier uw hoof dat kiest voor de leugen. Zie hier het universele spel 

dat zich door uw keuzes de hele dag afspeelt tussen hemel en hel. Alleen de eenheid is nog het 

een nog het ander omdat iets wat een is alleen maar een kan zijn.  Hoelang laat u zich nog 

onder- of hogerbewust sturen door iets wat u ook weer bewust zelf kunt zijn. Want het EGO 

vertelt u het een en het OGE vertelt u het ander maar het is uw bewuste of onbewuste keuze 

die alles weer prettig of niet prettig laat zijn.   

 

29.11 DE VALSTRIK 

 

De valstrik van het leven is niet het door u geschapen universum maar het geheugenverlies dat 

u als onderdeel van het spel heeft ingeprogrammeerd. Zonder geheugenverlies zou er immers 

geen gepolariseerde schepping kunnen bestaan. Iets wat immers altijd alles over zichzelf in 

heden, verleden en toekomst weet kent geen gepolariseerde angst of liefde omdat 

gepolariseerde angst of liefde alleen kan voortkomen uit het onbekende.   

 

29.12 DE WET VAN DE ROMEINEN 

 

De Romeinen kende de volgende wetten inzake het misbruiken van slaven: 

 

1. Zij die een slaaf meer dan 1 kilometer (mijl) een last lieten dragen konden aangegeven 

worden door deze slaaf of hen die dit gezien hadden waarna zij berecht werden 

volgens het meest strenge  Romeinse recht.   

2. Zij die naast de mantel van een slaaf ook de kleren als zekerheid (vluchten) opeisten 

tijdens hun werk konden aangegeven worden door deze slaaf of hen die dit gezien 

hadden waarna zij berecht werden volgens het meest strenge Romeinse recht. 

3. Zij die een slaaf met hun linker hand sloegen (de hand waarmee zij hun achterste 

schoonmaakte in de tijd dat er nog geen toiletpapier was) trof gaan blaam omdat dit 
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normaal was in deze tijd en een gebaar van vernedering was welke alleen aan 

Romeinse staatsburgers toebehoorde om de slaven te kleineren. Zij die echter  met de 

rechter hand een slaaf in het gezicht een klap gaven konden vervolgd worden door 

deze slaaf of hen die dit gezien hadden waarna zij berecht werden volgens het meest 

strenge Romeinse recht. 

 

Zie hier de woorden van Jezus die de Romeinse wetten zeer goed kende: Een ieder die u zal 

bevelen om een last 1 kilometer (mijl) te dragen daarvan zult u deze last twee kilometer (mijl) 

dragen. Geef aan een ieder die uw mantel vraagt ook uw kleren waardoor u naakt voor ieders 

ogen om te zien voor hem zal staan. Keer uw linker wang toe aan de geen die u op de rechter 

geslagen heeft. Hoe goed kent u uw bijbel vandaag? Uiterlijk of Innerlijk. Het eindige 

uiterlijke woord of het levende innerlijke woord.  

 

Zie hier het begin van de draai het om beweging die het Christus bewustzijn en later ook het 

Gandhi bewustzijn in afgeslankte vorm volledig volgens de wet van die tijd uitdroegen. Zij 

die de Romeinse wet niet kennen begrijpen niets van het Christus bewustzijn en de 

geschriften die na hem verschenen zijn. Het Christus bewustzijn daalde net zoals zo vele 

keren daarvoor op aarde om het minder bewuste deel van de individuele scheppingen te 

herinneren aan wie ze eens geweest waren. Dat het Christus bewustzijn net zoals wij allen een 

aards omhulsel gebruikt om dit eenheidsbewustzijn aan het onbewuste deel van zichzelf te 

herinneren heeft dus niets met een man te maken van vlees en bloed maar alleen met het 

bewustzijn dat door dit omhulsel uitgedragen werd op aarde. De opstanding na de kruisiging 

was niet meer dan een boodschap aan de mensheid dat het leven pas na de fysieke dood begint 

en dit nieuwe leven oneindig is. Maakt dit een einde aan al uw (voor)oordelen of volhard u in 

uw illusies. Het huidige leven en dood zijn niet meer dan polaritiets fasen voordat u wederom 

de eenheid in uzelf bereikt.  

 

29.13 ZO MAAR WAT VRAGEN 

 

Voor hen die geen grenzen meer kennen zijn er een aantal vragen waarover u kunt nadenken. 

Dit zijn de eerste vragen die u verder zullen brengen binnen uw eigen schepping en eenheid. 

 

- Wat zou er met uw leven gebeuren wanneer u bewust i.p.v. onbewust schepper, speler als 

   toeschouwer van uw schepping zou zijn. 

- Wat zou u doen met de Super Mario Universe CD-ROM als u begin en einde kende van uw 

   spel kende. 

- Hoe zou u uw vrouw, kinderen, familie en vrienden behandelen wanneer deze uzelf blijken 

  te zijn.  

 

29.14 DE NIEUWE INZICHTEN: HET VERVOLG 

 

Wat is zonde: 

 

DNI 330: Zonden bestaan niet zoals u weet. Het is alleen zonde wanneer u niet optimaal 

geniet van uw eigen schepping.     

 

Wat zijn goden, engelen en duivels: 
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DNI 331: Goden, engelen en duivels zijn door de mens buiten zichzelf gedacht door gebrek 

aan eenheid.   

 

DNI 332: Hoe zou u leven eruit zien als u zou weten dat alles wat u veroorzaakt u zal 

overkomen.  

 

DNI 333: Iedere dag kunt u bewust of onbewust u kiezen voor onderbewuste of hoger 

bewuste ervaringen binnen uw schepping. 

 

DNI 334: Alleen zij die denken dat zij nog niet vergeven zijn door de eenheid oordelen over 

hun medemensen al ware ook deze nog niet vergeven door de eenheid dus uzelf.  

 

DNI 335: U kunt uzelf alleen maar herkennen in uw medemensen. Zij die nog niet in de 

eenheid zijn zien alleen maar hun eigen tekortkomingen in een ander waarna zij deze ander 

dus zichzelf veroordelen door hun eigen onwetendheid. 

 

DNI 336: Je haat nooit je broeder voor zijn zonden maar alleen jezelf.   

 

DNI 337: Alle wegen van dit universum hebben niets te bieden zolang zij alleen maar gericht 

zijn op het herhalen van gepolariseerde angst en liefde.  

   

DNI 338: Alles wat je buiten jezelf leert is niet waar. Alles wat je in jezelf leert is waar. Waar 

en niet waar samen vormen het bestaansrecht van uw schepping.   

 

DNI 339: Keuzes bestaan alleen in dit universum. In de eenheid bestaan geen keuzes dus 

polariteit en twijfel omdat er gewoon geleeft wordt. 

 

DNI 340: Wanneer u vandaag kiest om alles om te draaien zal u uw eigen schepping weer 

volledig leren kennen.  

 

DNI 341: Nadat u gekozen heeft uw innerlijke weg te volgen hoeft u nooit meer te kiezen dus 

te twijfelen ofwel ongelukkig te zijn.    

 

DNI 342: Hoe u naar uzelf ofwel uw wereld kijkt hangt af van de keuzes in uw spel.  

 

DNI 343: De wereld der illusies heeft uzelf uit vrije wil met volle aandacht eenzijdig 

geschapen, gedacht en gewild.    

 

DNI 344: Zij die zichzelf alleen zien als lichaam zijn de illusie. Zij die zichzelf zien als 

lichaam die middels de ziel weer de eenheid kunnen worden vertegenwoordigen de waarheid.  

 

DNI 345: Zowel illusie als waarheid hebben niets te doen met goed of slecht. Beide zijn 

alleen maar een ervaringsproces van reflecties in de eenheid. 

 

DNI 346: De eenheid kan nooit veranderen en dus ook haar scheppingen niet.  

 

DNI 347: Iemand die de eenheid nog niet kent zal de waarheid wantrouwen omdat alleen de 

gepolariseerde angst een liefde bescherming tegen het onbekende bieden.  
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DNI 348: Een mens welke onbewust omgaat met polariteit veroorzaakt zaken die hij helemaal 

niet wil ervaren.  

 

DNI 349: Zij die vanaf vandaag de innerlijke weg gaan bewandelen zullen stap voor stap de 

illusie van hun eigen universum verlaten middels naastenliefde, eenheidswijsheid en 

oneindige ofwel eenheidsliefde.  

 

DNI 350: Zij die deze stappen doorlopen zullen het schijnbare kwade verruilen voor het 

schijnbare goede om uiteindelijk te beseffen dat er maar een waarheid is.   

 

DNI 351: Alleen zij die het goede en kwade in zichzelf zien en accepteren kennen de enige 

oneindige waarheid en hebben afscheid genomen van de illusie over zichzelf.  

 

DNI 352: Alle genezing is in essentie het oplossen van de gepolariseerde angst en liefde in het 

zelf. 

 

DNI 353: De beste genezer is hij die eerst zichzelf door zijn naasten geneest.  

 

DNI 354: Pas wanneer je jezelf genezen hebt kan je ander mensen leren zichzelf te genezen.  

 

DNI 355: Je bent wat je op enig moment in je leven gelooft, vertrouwt en je aan overgeeft dus 

op afstemt. 

 

DNI 356: Door de eenheids gedachte met anderen welke jezelf zijn te delen wordt het 

collectieve eenheidsbewustzijn in jezelf versterkt.  

 

DNI 357: Het IK/EGO en OGE deelt niet dus kan ook niet groeien. 

 

DNI 358: Het WIJ/ZIJN deelt altijd dus groeit innerlijk constant. 

 

DNI 359: Alleen eenzijdige angst of liefde ervaringen dus langdurige afscheiding creeert 

ruimte, tijd, polariteit, denken, doen, willen, chaos, ellende, ziekte, pijn, ongeluk etc.  

 

DNI 360: Zij die de eenzijdige angst of liefde promoten, promoten haat, boosheid, 

vooroordelen, aanvallen, vechten, schuldgevoel, wanhoop etc. waardoor de directe 

communicatie met de eenheid steeds meer verbroken wordt. 

 

DNI 361: Zij die hun directe connectie met de eenheid gedeeltelijk verbroken hebben 

beschikken nagenoeg over geen kennis en energie meer over de waarheid van hun eigen 

schepping.  

 

DNI 362: Ziekte is niet meer dan het herhalen van eenzijdige verdichte ervaringen.  

 

DNI 363: Wanneer wij allen EEN zijn is het ontkennen van de eenheid hetzelfde als jezelf 

ontkennen.  

 

DNI 364: Alleen uit ontkenning dus het niet meer willen herinneren van de waarheid kunnen 

scheiding, angst, ziekte, pijn, ellende etc. voortkomen.    

 

DNI 365: Ontkenning en ziekte gaan altijd samen. 
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DNI 366: Het verschil tussen de eenheid en hen die uit de eenheid scheppen bestaat niet 

omdat je niets buiten jezelf kunt scheppen.   

  

DNI 367: Het ontkennen van de eenheid staat gelijk aan niet weten ofwel geen informatie en 

energie meer hebben.  

 

DNI 368: Kennis kan zich alleen maar ontwikkelen door te delen. Want alleen door delen 

wordt de kennis van de eenheid geintegreerd en in stand gehouden.  

 

DNI 369: Alleen door eenheidsbewustzijn wordt alle polariteit weer bewust als eenheid 

ervaren.  

 

DNI 370: De God van de kruisiging is de god van de polariteit. De God van de 

wederopstanding is de God van de eenheid. 

 

DNI 371: Alleen door uw perceptie van gepolariseerde angst en liefde naar eenheidsliefde te 

transformeren kunt u uw volledige schepping weer zien en ervaren dus voor eeuwig en altijd 

gelukkig zijn.    

 

Het wordt tijd om opnieuw te kiezen! 

  

Niets buiten u kan u genezen. Waarin gelooft u vandaag.   

 

29.15 ZOMAAR WAT EENHEIDS WISKUNDE 

 

Eenheid = Oneindig 

Eenheid = 1 

1 = 0 

Eenheid = realiteit 

Eenheid = leven 

Eenheid = eenheidsliefde 

 

Universum = Eindig 

Universum = +1/-1  

+1/-1 = N 

Universum = illusie 

Universum = dood 

Universum = gepolariseerde angst en liefde 

 

Ruimte en tijd = Eindig 

 

Oneindig =/ Eindig 

1 =/ +1/-1 

100% =/ < dan 100%  

< 100% = +1/-1 

 

Ruimte en tijd = Eindig 

Lengte x breedte x hoogte x tijd = Eindig 
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Lengte x breedte x hoogte x tijd x snelheid = Eindig 

Energie = Eindig 

Informatie = Eindig 

Energie = Informatie 

+1 = -1 

 

N = de huidige wiskunde, statistiek, natuurkunde etc.  

1 = de nieuwe wetenschap. 

 

De nieuwe wetenschap kent de verhalen dus energie en informatie (inhoud) achter de 

formules. De oude wetenschap kent geen enkel verhaal dus alleen maar dode theorien die 

steeds opnieuw bijgesteld moeten worden omdat ze nooit de waarheid zullen 

vertegenwoordigen.  Wordt het geen tijd om de wiskunde van ons leven te gaan ervaren i.p.v. 

op te schrijven welke het einde van de ervaring betekent. 

 

29.16 DE EEUWIGE (EINDIGE) STRIJD IN UW UNIVERSUM 

 

Er wordt een oude schijnbare strijd geleverd tussen waarheid en leugen ofwel goed en kwaad 

in uw universum.  De waarheid is echter dat uw waarheid niet reageert dus strijd. Tegen wie 

denkt u dat de leugen ofwel uw onverwerkte verleden en EGO/OGE en dus persoonlijke 

perceptie ofwel waarneming van uw wereld en uw universum strijd.  Deze strijd en vecht 

alleen tegen zichzelf. Deze door hemzelf geschapen strijd der illusies vind iedere seconde van 

de dag plaats in uw universum door de keuzes die u als schepper maakt. Deze strijd is een 

droom. Dezelfde dromen die u s’nachts ervaart tijdens uw slaap omdat u ze ook nog niet in de 

zielewerelden heeft opgelost. Dit illusie leven en dromen tijdens uw slaap zijn allemaal 

onderdeel van het verdichte en verlichte deel van uw schepping dat u nog niet in uzelf 

opgelost heeft. Uw leven en dromen zijn niet meer dan ervaringen op de al immer bekende 

Super Mario Universe CD-ROM die niet een gedeelte van uw schepping maar uw hele 

schepping bevatten. Uw dromen hebben u doen beseffen wie u vandaag bent om daarna de 

keuze te maken wie u morgen wilt zijn. Zij die in de eenheid zijn dromen niet meer omdat 

dromen geen plaats meer hebben in een oneindig bewust leven.        

 

29.17 DE SMALLE VERSUS DE BREDE WEG NAAR HUIS 

 

Voor hen die begrepen hebben dat we allen EEN zijn en alles wat je voor of tegen een ander 

doet je uiteindelijk zelf zal raken begrijpen dat er twee wegen naar huis zijn. De alom bekende 

oude smalle weg van wetten, geboden en vechten etc. of Uw Innerlijke ofwel Brede weg van 

(samen) EEN zijn. Zij die vanaf vandaag de brede en tevens ook snelste weg naar huis ofwel 

volledig bewustzijn willen volgen behandelen hun medemensen zoals zij zelf behandeld 

willen worden en leren hun naasten wat zij zelf nog moeten leren. Want door zijn 

medemensen zal de individuele mens eens of liever NU weer volledig EEN zijn met zichzelf. 

Aangezien uw medemensen, naasten c.q. broeders overal om u heen zijn zal het voor u dus 

wel een zeer korte dus snelle weg naar huis worden in deze cyclus.  

 

29.18 HET WOORD VERSUS HET LEVENDE WOORD 
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Woorden zijn woorden. Daden zijn daden. Denken is denken. Zijn is zijn. Zij die het boek 

innerlijk lezen zetten de eerste stap op Uw Innerlijke Weg naar huis. Zij die het boek gaan 

doen ontmoeten zichzelf in hun naasten. Zij die het woord gaan denken door hun onverwerkte 

verleden en EGO/OGE op te lossen kunnen niet anders dan dit in de oneindige eenheidsliefde 

ofwel eenheid te zijn. Hoed u voor uw eigen onder- en hogerbewustzijn dat niet verder dan 

het uiterlijke woord kijkt.  Het uiterlijke woord zonder het innerlijke levende woord is de 

dood nog niet ontstegen.      

 

29.19 A BEAUTIFUL WORLD  

 

Na het omzetten van theorie in praktijk begon de herinnering aan mijn oude zelf weer door te 

breken. Hoe mooi is het dat iedereen zijn verleden kan herinneren omdat de gevolgen ieder 

mens leven na leven blijven achtervolgen totdat hij de ongewenste heeft opgelost in zichzelf. 

Je hoeft dan ook niet verder dan dit leven te kijken om de volledige waarheid over jezelf te 

zien. Uw huidige leven bevat de hele historie van al uw vorige levens waarbij niet de inhoud 

c.q. emotionele reacties maar alleen de uiterlijke namen anders zijn. Het wordt tijd om uw 

wereld om te draaien en de daders slachtoffers te noemen en slachtoffers daders totdat beide 

weer in evenwicht zijn.  

 

29.20 ANGST, BOOSHEID EN TERUGVAL TIJDENS DE LAATSTE 

HELINGSCRISIS 

 

Van hen die het proces van scheiding en vereniging met de EENHEID in zichzelf volledig 

begrepen hebben zien ook dat het afscheid nemen van de laatste polariteit gepaard zal gaan 

met het wederom kort en mild doorleven c.q. analyseren van alle lichamelijke- en 

zielenziekten die u in uw scheppingsspel veroorzaakt heeft. Na hier de volledige 

verantwoordelijkheid voor genomen te hebben en het nu verwerkte verleden en EGO/OGE 

volledig los te laten zal het niet meer herhaald worden en is aan u de keus om weer naar huis 

te gaan of een nieuw scheppingsspel te beginnen. Voor velen zal dit een weg van vallen en 

opstaan zijn omdat het zomaar omdraaien van je hele wereld niet de meest eenvoudige stap is 

in het scheppingsspel van de mens. Er zal dan ook menig traantje vloeien voordat het besef 

volledig bij u doordringt dat de hele wereld om u heen door uzelf in vele levens geschapen is 

en u nooit meer iets of iemand de schuld kunt geven voor uw eigen leven. Angst voor het nu 

nog onbekende, boosheid op alles en iedereen en regelmatige terugval zal deel van dit 

louteringsproces zijn totdat u uzelf weer volledig herinnert dus begrijpt. Want iedere 

omdraaiing dus erkenning zal een sluier bij u doen wegvallen net zolang totdat er niets meer 

tussen u en de volledige waarheid over uzelf zal staan.  

 

29.21 HET EINDE VAN DE COLLECTIEVE SCHEPPING 

 

De collectieve schepping stopt zodra iedereen zijn of haar herinnering aan de eenheid volledig 

heeft hersteld dus weer volledig Een is met het oude zelf. Alles vanuit de eenheid is er dan 

ook op gericht om in alle lagen van alle individuele illusie universa informatie en energie te 

verstrekken in de vorm van gesprekken, boeken, nieuwsbrieven, films, ervaringen, 

voorbeelden etc. welke een bepaald persoon zijn herinnering aan zichzelf dus de eenheid doet 

herstellen zonder dat in dit proces de vrije wil van het individu wordt aangetast. Want het is in 
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dit scheppingsproces immers de schepper zelf die deze herinnerings informatie en energie 

vooraf veroorzaakt heeft om het in dit leven weer te hervinden dus ervaren.  

 

29.22 WAT MOET IK DOEN 

 

Nu u weer weet wie u bent en waar u vandaan komt moet u doen wat voor u op dit moment 

het meest plezierig is. Wilt u dit leven de volgende keer weer helemaal opnieuw beleven dan 

besluit u gewoon weer in herhaling te vallen. Wilt u de volgende keer weer eens wat anders 

beleven dan besluit u van bewustzijn te veranderen. Wilt u naar huis dan gaat u naar huis. Alle 

keuzes zijn hierbij goed omdat het uw spelkeuze in de eenheid is en altijd zal zijn.  

 

Natuurlijk zijn al deze bovenstaande zaken maar Science Ficton verhalen. Of toch niet? Aan u 

is wederom de keus. 

 

 

ZULLEN WE OOK DIT KEER WEER ONBEWUST IN HERHALING VALLEN OF 

BEWUST VOOR HET LEVEN KIEZEN  
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30. 5 MEI 2000: DE TOEKOMST VAN DE WERELD DEEL 1: DE ERFENIS VAN 

ONZE KINDEREN 

30.1 VOORWOORD 

 

Vandaag 22 april 2000 werd door TIME magazine en vele prominenten de noodklok geluid 

over de ecologische (milieu) toestand van onze aarde en de gezondheid van de mensen die 

erop wonen. De vervuiling, misbruik en verbruik van lucht, water, landbouwgrond en 

mineralen voorraden, neemt op dit moment zulke schrikbare vormen aan, dat De Verenigde 

Naties, Wereld Bank en vele wetenschappers en deskundigen verwachten, dat in de komende 

jaren een volledige ineenstorting zal plaatsvinden van nagenoeg alle ecosystemen wanneer we 

NU niet ingrijpen. 

 

- Met de 33% afname van de visvangsten staan wereldwijd 1 miljard banen op 

het spel. 

- Nagenoeg overal ter wereld is een tekort aan zoetwater voor consumptie, 

industrie en landbouw. 

- Meer dan 40% van de wereldwijde landbouwgrond is vergiftigd, weggespoeld 

of omgezet in woestijn. 

- In Amerika en vele andere landen zijn nagenoeg alle oorspronkelijk graslanden 

verdwenen. Op Canada en Rusland na zijn bijna alle bossen en de daarin 

wonende planten en dieren verdwenen. 

 

Door al deze zaken zijn ons weer en natuur volledig op hol geslagen met als resultaat dat 

windhozen, tornado’s, aardbevingen, bosbranden, overstromingen meer regel dan 

uitzondering zijn geworden etc. etc.  

 

Het gevolg van al deze zaken is een kettingreactie richting onze economie en de daaruit 

voortvloeiende werkeloosheid en sociale onzekerheid van miljarden mensen. Vandaag zeggen 

dan ook meer dan 3 miljard mensen STOP tegen deze ontwikkelingen. Mensen die als het zo 

door gaat, alles zullen verliezen wat ze de afgelopen jaren met bloed, zweet en tranen hebben 

opgebouwd. Onze kinderen zeggen dan ook “Genoeg is Genoeg”!  

 

De tijd van vergaderen, een beetje veranderen, elkaar napraten, tijd rekken en goede 

bedoelingen zonder actie is dan ook voorgoed voorbij. Het is dan ook de hoogste tijd voor een 

massale bewustzijnsverandering, waardoor alles ten goede kan keren en mens en natuur met 

wederzijds respect weer samen door het leven kunnen gaan.    

 

De Bewustzijns Verzorgers roepen dan ook alle mensen die met de aarde en de daarop 

wonende planten, dieren en mensen begaan zijn te stoppen met praten en tot progressieve 

evolutionaire actie over te gaan. Eerst in zichzelf door het verwerken van het onverwerkte 

verleden en EGO/OGE en later in collectief bewustzijnsverband om de aarde te transformeren 

in een eenheidsbewuste planeet waar het weer plezierig is om te leven.       

 

 

Na het lezen van al deze informatie is de keus aan U! 

 

 

De Bewustzijns Verzorgers 
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30.2 DE ERFENIS VAN ONZE KINDEREN 

 

(EEN KORTE HISTORIE VAN DE MENSHEID OM NIET TE VERGETEN) 

 

Zij die beseffen dat ze zichzelf morgen opzadelen met de gevolgen van hetgeen ze 

vandaag veroorzaakt hebben, zullen eerst objectief naar gisteren kijken om niet voor de 

zoveelste keer in herhaling te vervallen. 

 

Getekend, de Mensheid 

 

De geschiedenis van de mensheid die u hieronder zult lezen is geen (ver)oordeel, maar alleen 

een constatering van de harde feiten zoals deze door vele Nobelprijswinnaars, 

wetenschappers, geleerden, presidenten, politici, ondernemers, uitvinders en burgers 

gedocumenteerd zijn in boeken, geschriften, Internet en UniNet in de afgelopen 100 jaar. U 

als lezer van dit relaas zal moeten beoordelen of de hierboven staande mensen niet weten 

waarover ze praten of toch de waarheid spreken en verkondigen, over onze hedendaagse  

maatschappij en de toekomst van de wereld. 

 

Mocht u na het lezen van “De erfenis van onze kinderen” beseffen dat het de hoogste tijd is 

om van bewustzijn te veranderen, dan is het aan U en alleen aan U om hier iets aan te doen, 

dus de eerste stap te nemen. Alles begint immers met 1 mens die begrijpt hoe we er vandaag 

voor staan, hoe we zover zijn gekomen en wat we hieraan moeten doen om niet te vervallen in 

dezelfde fouten die onze voorouders (wijzelf) gemaakt hebben. Vandaag bent U de eerste 

persoon die dit begrijpt, waarna u het inzicht dat u verkregen hebt, kunt overdragen aan uw 

naasten, welke het weer aan hun naasten kunnen overdragen, totdat het nieuwe bewustzijn dus 

gedrag weer normaal en gewoon is geworden voor de hele samenleving. Het eindresultaat is 

een wereld, die daadwerkelijk de naam beschaving mag dragen en alle problemen die vandaag 

schijnbaar bestaan oplost. Het codewoord hierbij is bewustzijnsverandering.  

 

Iedere grootouder en ouder is immers kind geweest en beseft, dat wat zijn (groot)ouders 

denken, doen en zijn, bepaald wie hij of zij voor een groot deel uiteindelijk zelf is c.q. zullen 

zijn. Het tempo der veranderingen inzake natuur, weer, politiek, economie, sociale structuur 

en technologie is echter op dit moment zo hoog, dat niet alleen onze kinderen maar ook 

wijzelf het kind van de rekening zullen worden. Niet alleen onze kinderen, maar de gehele 

mensheid zal in de komende 34 jaar geconfronteerd worden met wie wij vandaag werkelijk 

zijn geweest. Wanneer ons bewustzijn (collectief) veranderd, zal er echter niets negatiefs 

gebeuren en alles ten goede keren. De keus is echter aan U. Niet aan de wereld, maar alleen 

aan U. Alle verandering beginnen immers bij 1 persoon welke zijn eigen wereld geschapen 

heeft. Een goed voorbeeld doet immers altijd goed volgen.      

 

30.2.1 EEN KORTE GESCHIEDENIS VAN DE MENSHEID 

 

Laten we teruggaan naar 200.000 jaar geleden toen de eerste mens-achtigen volgens de 3D 

geschiedenis  op aarde rondliepen en zich vooral bezighielden met jagen en verzamelen. Deze 

mens was één met de natuur omdat de natuur en hij/zij volledig van elkaar afhankelijk waren. 

Hij behandelde de natuur en zijn medemensen dan ook alsof het om hem zelf ging. Zonder de 

natuur en alle voedingsmiddelen die het voorbracht en de steun van zijn medemensen was hij 

immers reddeloos verloren. De mens en de natuur waren in die tijd EEN. Niet omdat deze 

pre-historische mens hierover nadacht, maar omdat dit gewoon natuurlijk ofwel normaal was. 
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Deze mens dankte de natuur (zichzelf) dan ook altijd vooraf, voordat hij iets als mineralen, 

planten en dieren tot zich nam uit de natuur.  

 

Deze mensen die in stammen ofwel groepen van één of meer families leefden, hadden een 

gemeenschap waar samenwerking centraal stond, omdat anders de kans om te overleven 

minimaal was. Alles werd in deze samenleving eerlijk ver(ge)deeld, omdat ieder lid van deze 

stam essentieel was voor het voortbestaan van het geheel. Mocht zo’n stam, die vaak uit niet 

meer dan 50-200 leden bestond, een ander stam tegenkomen dan behandelden zij elkaar met 

respect, omdat beide stammen wisten dat zij beide afhankelijk waren van dezelfde natuur en 

vermenging (fusie) van het nageslacht. Stammen waren zich dus uitermate goed bewust dat de 

toekomst van een andere stam, dus ook hun eigen toekomst was. Natuurlijk waren er 

conflicten tussen stammen over grondgebied, huwelijken, geloof en vele andere zaken, maar 

deze werden altijd in korte onenigheid beslist zonder de andere stam volledig uit te roeien. 

Uitroeien zou immers betekenen dat het natuurlijke evenwicht in het lokale gebied verstoord 

zou worden en het aantal soorten, dus vermenging, zou afnemen waardoor het natuurlijke 

evenwicht dus toekomst verstoord zou raken.   

 

Ongeveer 40.000 jaar geleden vonden een aantal mensen deze leefwijze toch wel heel erg 

primitief en besloten zich te vestigen als landbouwers en veetelers met een vaste woonplaats. 

Het nomaden bestaan van steeds naar een ander plek trekken in symbiose (de roep van) met 

de natuur werd dan ook verruild voor schijnbare zekerheid. Deze mensen beseften echter al 

snel, dat het gebrek aan natuurlijke mobiliteit, dus één zijn met de natuur, allerlei nieuwe 

gevaren met zich meebracht. De gewassen die zij normaal ieder jaar in een ander gebied 

aanplantte, bleken na enige jaren op hetzelfde veld niet meer wortel te schieten. Het vee kreeg 

na 7 jaren van overvloed opeens steeds minder voedingsrijk gras te eten, waardoor de melk en 

vleesproduktie steeds verder terugliep. Hier kwam nog bij dat voor degene die uit de 

stamplaats gestoten was, het eenvoudiger was om deze pre-historische boeren te beroven, dan 

om voor zichzelf te zorgen. Door het gebrek aan EEN zijn met de natuur en mobiliteit werden 

deze nieuwe mensen omringd door allerlei gevaren die zij daarvoor nooit waren 

tegengekomen. Het was daarom de hoogste tijd om bescherming ofwel  zekerheid en 

veiligheid te zoeken. 

 

Daarom kwam er ongeveer 7.000 jaar geleden een mens op het idee, om andere mensen te 

beschermen en (onnatuurlijke) zekerheid en veiligheid te verschaffen, wanneer ze hiervoor 

een gedeelte van hun oogst en veestapel zouden willen afstaan. De angst die in vele mensen 

was geslopen voor hun medemensen, werd ten gelde gemaakt door de eerste MODERNE 

mens. Deze mens ontwikkelde zich in de daaropvolgende jaren als een vergaarder van 

oogsten en vee, tot een machthebber welke uiteindelijk door zijn rijkdom ging denken, dat 

zijn lokale gebied toch wel heel erg klein was om zichzelf te handhaven. Deze MODERNE 

mens wilde immers overheersen en domineren om zichzelf c.q. zijn macht en geld te 

handhaven. Je wist in die tijd maar nooit wat je buurman met je zou gaan doen. Het enige 

redelijke alternatief voor de nieuwe mens of machthebbers was dan ook, om datgene eerst te 

doen waar je je medemens van verdacht. Oorlog, macht, slavernij, minderwaardigheid van 

vrouwen, misbruik van kinderen,  roofbouw op de natuur, geld,  het verspreiden van het eigen 

(on)geloof en later massamoord werden geboren, om nog meer te vergaren. Deze wens kwam 

pas op het moment na de uitvinding van de ploeg, irrigatie en de uitputting van de natuurlijke 

bronnen van het eigen land door ontbossing en demineralisering. Zie hier de opkomst, hoogtij 

en ondergang van de Egyptenaren, Grieken en Romeinen. Deze rijken ofwel “Empires” welke 

allemaal gebaseerd waren op groei om de continuiteit van hun samenleving (have’s c.q. 

nemers) te garanderen, implodeerde op het moment dat hun grens qua groei op basis van de 
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op dat moment beschikbare technologie bereikt was en dus alles ontbost en gedemineraliseerd 

was. Cairo, Athene en Rome bestaan niet meer als macht centra’s van de wereld, omdat groei 

het altijd verliest van de natuur dus stabiliteit. Besef dat Egypte, Griekenland en Italie de 

meest beboste gebieden in Europa waren voordat de eenzijdige hoogmoed toesloeg. Vandaag 

groeien er alleen nog maar wijnranken en olijven. Bomen die alleen groeien op de meest 

onherbergzame dus onvruchtbare gronden der aarde.      

 

In de donkere eeuwen die zich ondanks vele waarschuwingen na het jaar 0 ontplooiden, 

verplaatste de Moderne mens zich van het Middenlandse Zee gebied naar Noord-Europa. De 

materiële besmetting van vooral de Romeinen had haar tekenen binnen de stammen van 

Noord-Europa achtergelaten. Stammen, die tot de komst van de Romeinen de keus hadden 

van vluchten, assimileren of ontkennen, waren voor het grootste deel geassimileert. 

Assimilatie is, wanneer een stam de gewoonten en gedrag van de overwinnaar gaat nabootsen 

om zelf te overleven, waarmee zij jammer genoeg haar normaal, gewoon dus natuurlijk zijn 

opoffert om fysiek te overleven. De Noord-Euopeanen waren dus Romeinen ofwel Moderne 

mensen geworden. De ziekte van macht en geld had zich dus over heel Europa verspreid.          

           

De ziekte van macht en geld, welke door het Hunnen- en Ottomaanse rijk nogmaals benadrukt 

werden, resulteerde rond 1800 in een machtsevenwicht tussen oost en west. Gedurende dit 

machtsevenwicht werden nagenoeg alle stammen vervangen door steden en landen. Tot 1800 

waren er immers zoveel machtswisselingen in Europa, dat de landkaarten wel iedere dag 

veranderd moesten worden om de (virtuele) realiteit weer te geven. Rond deze tijd van 

schijnbaar evenwicht, begon in Noord-Europa de ontbossing om ruimte te maken voor 

akkerbouw en veeteelt. Zaken die dus duizenden jaren eerder in Egypte, Griekenland en Italie 

hebben plaatsgevonden met desastreuze gevolgen. Gelukkig (?) werden er rond 960 NC de 

eerste kolen gevonden, waardoor een gedeelte van de schade beperkt kon worden. Deze 

nieuwe technologie welke de Egyptenaren, Grieken en Romeinen nog niet beheersten,  was 

een uitkomst voor de Noord-Europeanen, waardoor vandaag Europa er nog niet zo uitziet als 

Egypte ofwel woestijn. Kolen waren dus de (schijnbare) redding van Europa. De vervuiling 

en Co2 uitstoot (broeikaseffect) en het mensonterende werk waren echter zo groot, dat er wat 

anders gevonden moest worden om geen revolutie zoals in Frankrijk te ontketenen. In 1859 

werd in Titusville (PA) U.S.A. door Drake het eerste boorplatform naar olie geslagen. Een 

nieuw tijdperk was begonnen. 

 

Van rond 1859 tot 1994 dreef de wereldeconomie op olie en aardgas. Olie en aardgas 

betekenden productiviteit. Olie en aardgas betekenen vandaag energie, ofwel alles waarop 

onze economie vandaag draait. Maar behalve energie is olie vandaag ook de producent van 

nagenoeg alle wapens, kleding, schoenen, meubels, computers, pesticiden, kunstmest, 

plastics, chemicalien etc. En zonder olie en aardgas kan er vandaag geen enkel product meer 

gemaakt, gezaaid en geoogst worden, omdat zonder energie de hele mallemolen van de 

consumptie maatschappij tot stilstand komt. Zonder olie en aardgas vervalt onze samenleving 

tot het jaar 1859. In het jaar 1859 leefde er op aarde ongeveer 1 miljard mensen. Rond het jaar 

0 leefde er niet meer dan 250 miljoen mensen op aarde. In het jaar 1000 NC leefden er niet 

meer dan 500 miljoen mensen op aarde. Vandaag leven er meer dan 6 miljard mensen op 

aarde. Al deze mensen leven vandaag, bij de productiviteit die we te danken hebben aan olie 

en aardgas. Dankzij deze olie en aardgas hebben we geen hout, kolen, katoen, schapen, 

hennep, vlas etc. meer nodig. Alles is vandaag synthetisch ofwel chemisch, dankzij olie en 

aardgas. Wanneer de prijs van olie en aardgas stijgt, stijgen dus de prijzen van al onze 

goederen en diensten. Het probleem is echter, dat onze optimistische regeringen zeggen dat 

we nog maar 45 jaar hebben, voordat alle olie en gasreserves uitgeput zijn. 
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De meer realistische onderzoekcentra zeggen echter, dat we nog maar 15-35 jaar te gaan 

hebben voordat alle olie en aardgas op is.  

 

In Nederland volgens de Gasunie, hebben we nog 350 miljard M3 aardgas over in 2025. In 

Nederland verbruiken we op dit moment  met de huidige bevolking 48 miljard m3 per jaar. 

Nederland zal dus ruim vóór 2035 failliet zijn qua gas, welke vandaag onze energie, zorg en 

zekerheid betekent en betaald. Aangezien we al de helft van onze wereldwijde reserves 

hebben uitgeput, zullen de prijzen van olie en aardgas ook nog eens dramatisch stijgen in de 

komende jaren. Volgens de laatste cijfers hebben we al 742 miljard vaten olie  geconsumeerd 

tussen 1859 en 1999 en zijn er nog maar tussen de 700-1000 miljard vaten over. In Nederland 

hebben we op 1 januari 2000 nog een gasvoorraad van 1800 miljard M3, terwijl we ook nog 

eens 225 miljard M3 importeren uit Noorwegen, Rusland en Engeland en nog 325 miljard M3 

gas verwachten uit nog niet ontdekte velden. Het binnenlandse gebruik is echter 1425 miljard 

M3 (gedurende 25 jaar), terwijl we ook nog eens 700-900 miljard M3 exporteren. Tel uit uw 

winst/verlies. 

 

In de tussentijd is de bevolking van 1 miljard (1859) naar 6 miljard (vandaag) zielen gestegen 

en is de voorspelling dat dit er rond 2030, 10 miljard zijn. Het wordt dus een race tegen de 

klok om onze maatschappij volledig te veranderen, dus van olie en aardgas onafhankelijk te 

maken. Vandaag worden immers 6 miljard en morgen 10 miljard mensen op deze aarde 

gevoed door de effectiviteit en efficiency, die volledig gebaseerd zijn op olie en aardgas. Alle 

schepen, auto’s, tractors, fabrieken, ondernemingen en huizen lopen immers op olie en 

aardgas. Zonder olie en aardgas stopt onze samenleving volledig.  Zonder olie en aardgas 

kunnen wij niet meer dan 1 miljard mensen per jaar voeden en te drinken geven. 

  

De eerste stap die we als mensheid kunnen nemen, is het conserveren van onze huidige olie- 

en aardgas bronnen. Bij conserveren, kijken we natuurlijk altijd eerst naar de grootste 

verbruikers van olie- en aardgas, omdat daar immers de grootste besparingen te halen zijn. De 

grootste verbruiker van olie- en aardgas is vandaag onze militaire- ofwel wapen industrie. Dit 

komt niet door de kwantiteiten maar vooral door de kwaliteit. Voor het maken van een 

bommenwerper, oorlogsschip, tank, geweer, uniform, soldaat etc. is zeer veel olie en aardgas 

nodig. Na de fabricage is het doel, om zoveel mogelijk olie en aardgas in de vorm van 

bommenwerpers, oorlogsschepen, tanks, soldaten en tegenwoordig zelfs energiecentrales, 

huizen, burgers etc. van de vijand te vernietigen. Ja de meeste slachtoffers vallen 

tegenwoordig onder de burgerbevolking en niet meer onder de professionele militairen. Het 

netto resultaat is, dat beide oorlogvoerende landen grote delen van hun olie- en gas voorraad 

letterlijk de lucht in geschoten hebben. Wist u trouwens, dat door het Starwars programma dat 

door Ronald Reagan na 1980 geintroduceerd werd, Amerika bijna failliet ging en er meer dan 

3 triljard werd toegevoegd aan de staatsschuld. Weet u hoeveel 3 triljard in olie en aardgas 

betekent, ofwel hoeveel hongerige mensen op deze aarde gevoed zouden kunnen worden. Het 

zou ons dan ook niets verbazen, wanneer we wereldwijd zouden stoppen met de fabricage van 

(massa)vernietigingswapens, we niet theoretisch 45 maar 65 jaar te gaan hebben met onze 

wereldwijde olie- en gasreserves. Tijd die we in de komende jaren hard nodig zullen hebben 

om het bewustzijns veranderingsproces te ondersteunen. Dit in vergelijking met de olie- en 

aardgas, die we vandaag gebruiken voor transport, middels onze auto’s en vrachtwagens en/of 

de fabricage in onze fabrieken en/of de verwarming van onze huizen en bedrijven. Hoewel het 

verbruik hierbij groter is, dan de militaire industrie, is het nut ofwel kwaliteit vele malen 

hoger dan eenmalig (massa)vernietigingsverbruik. 
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De tweede stap is natuurlijk dat wij ons als samenleving concentreren op onderhouden, 

repareren, recyclen, isoleren van onze huidige op olie- en aardgas gebaseerde materie en de 

woorden consumeren, meer, nieuw, wegwerpindustrie etc. voor eens en voor altijd zullen 

verlaten omdat deze laatste woorden niet meer dan het vluchtgedrag van de moderne mens, 

die niet gelukkig is, vertegenwoordigen. De moderne mens heeft geen tijd meer om zichzelf te 

verwerkelijken (Abraham Maslow Pyramide) maar is alleen nog maar bezig om zichzelf qua 

zekerheid en veiligheid in stand te houden ofwel te overleven. De moderne mens komt door 

zijn/haar continue onzekerheid niet meer toe aan zelfverwerkelijking ofwel zichzelf zijn ofwel 

mens te zijn en als mens onder de mensen te leven.    

 

De derde stap is het investeren in alternatieve ofwel vernieuwbare energiebronnen zoals 

zonne-, wind-, water- energie, fuel-cells, kernfusie en 4D+ vrije energie. Na het lezen van de 

plannen van de meeste Europese regeringen, zijn wij tot de conclusie gekomen dat in het jaar 

2025 niet meer dan 10% van de energie uit deze bronnen afkomstig zal zijn. Deze 10% staat 

dus gelijk aan 10% van de huidige Europese bevolking die we vandaag mogen tellen, dus 

kunnen voeden,  kleden en warm mogen houden. Besef echter goed dat alle zonne-, wind- en 

waterenergie centrales vandaag gefabriceerd en onderhouden worden dank zij het bestaan van 

olie en aardgas. Het enige alternatief, dat vandaag nog in staat is om het tij te keren is 

kernfusie en 4D+ vrije energie. Theoretisch loopt iedere kernfusiecentrale op water, ofwel een 

bijna oneindige bron van grondstoffen voor onze toekomstige energiebehoefte. Het probleem 

is echter dat onze huidige ofwel moderne technologie, nagenoeg volledig gebaseerd is op de 

kernsplitsing ofwel destructie (angst, polariteits, verdeel en heers, dualiteits etc.) gedachte. 

Moderne 3D wetenschappers zijn dus absoluut niet in staat om zoiets als kernfusie te 

bedenken, laat staat te ontwikkelen, omdat zij alles zien vanuit het perspectief van domineren, 

controleren, vernietigen en verbruiken. Alleen een collectieve bewustzijnsverandering van 3D 

splitsing naar 4D+ fusie (eenheid, vrijheid en onafhankelijkheid) wetenschappers, zal zeker 

leiden tot de ontwikkeling van kernfusie en de redding van de mensheid in deze dimensie 

betekenen.  

 

Vandaag zijn 50% van de wetenschappers, fusie wetenschappers. Het probleem is echter, dat 

deze 50% nieuwe mensen nog geen 1% van het research en development van de moderne 

(olie en gas) wetenschappers krijgen. In de komende 8-10 jaar zal echter de meerderheid der 

wetenschappers en ook mensen uit nieuwe wetenschappers c.q. mensen bestaan, waardoor het 

tij zal keren. De eens stille golf zal dan als democratische (referendum) meerderheid alle 

facetten van de samenleving vorm gaan geven. De vraag is alleen, wat de prijs tijdens de 

overgangstijd zal zijn, die wij als maatschappij moeten betalen om naar een nieuw en 

bewuster leven te evolueren. Wij kunnen u echter verzekeren dat hoe korter de overgangs- 

ofwel transitietijd duurt, hoe beter dit voor iedereen is. Laten wij daarom vandaag als nieuwe 

mensen alles investeren in bewustzijnsverandering en vernieuwbare dus vrije energie.            

       

Vandaag is het jaar 2000. Vandaag hebben wij iets gevonden dat nog beter is dan olie, 

aardgas en kernfusie, namelijk moderne slavernij en lucht ofwel informatie. Vandaag laten de 

westerse landen de ontwikkelingslanden, maar vooral kinderen voor gemiddeld $2 per dag 

werken, om onze olie en aardgas welvaart ofwel auto’s, vakanties, stereo’s, kleding, meubels 

etc. te financieren. Meer dan 3 miljard mensen, ofwel de helft van de wereldbevolking werkt 

vandaag voor dit loon om de materiële rijken te plezieren. Hiernaast hebben de westerse 

landen zoals America en Europa, de virtuele lucht uitgevonden die bestaat uit hypotheken die 

op niets meer dan lucht gebaseerd zijn (zie de waarschuwing van Alan Greenspan), aandelen 

die op niets meer dan lucht gebaseerd zijn, GSM frequenties die op niets meer dan  lucht 

gebaseerd zijn. Ja de Nederlandse Regering verwacht in het kleine Nederland zelfs 20 miljard 
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in het jaar 2000 te ontvangen voor de uitgifte van 5 bandbreedtes ofwel (lucht) frequenties. 

Dit is hetzelfde bedrag aan aardgas baten in de tachtiger jaren. Het aardgas (olie) is in 

Nederland en vele andere landen vervangen door lucht. Het probleem van lucht is echter, dat 

het bestaat zolang iedereen gelooft dat het wat waard is. Lucht moet in waarde groeien, anders 

is men het geloof in de illusie kwijt. Vroeger, toen specerijen en tulpen etc. nog miljarden ja 

zelf triljarden waard waren, bleef er bij een ineenstorting nog een kruid en tulp over. Vandaag 

blijft er bij een ineenstorting alleen lucht over.  Zover wij weten is lucht nog steeds gratis om 

in te ademen en worden er geen belastingen over geheven.  

 

De huidige maatschappij drijft dus op lucht, ofwel een collectieve illusie van macht en 

hebzucht. Lucht bestaat in de virtuele wereld uit bits en bytes en niet uit atomen ofwel fysieke 

materie, waarvan de mens fysiek kan leven. Iedereen weet dat een stabiele maatschappij 

maximaal niet meer dan een verhouding van 1:10 tussen arm en rijk kan verdragen, voordat 

desintegratie en revolutie plaatsvinden. Wanneer wij vandaag naar de aandelenbeurzen 

(Wallstreet/Nasdaq) kijken dan zijn de verhoudingen niet meer 1:10, maar tussen de 1:100, 

1:400 en zelfs meer qua P/E (price/earnings ofwel koers/winst verhoudingen). Zolang de 

luchtballon van virtuele groei ofwel bits en bytes echter blijft bestaan, is er (schijnbaar) niets 

aan de hand. Wanneer de ballon echter explodeert kunnen wij geen 10 miljard, geen 6 miljard 

maar niet meer dan 1 miljard mensen te eten en te drinken geven. Neemt u dit risico of wilt u 

uw bewustzijn veranderen?  Aan u is de keus!            

 

30.2.2 DE WERELD BANK, WERELD GEZONDHEIDS ORGANISATIE EN 

VERENIGDE NATIES SPREKEN 

 

Iedereen die de afgelopen jaren de moeite heeft genomen om de rapporten van de Wereld 

Bank, Wereld Gezondheids Organisatie, Verenigde Naties en collega organisaties te lezen, 

weet wat er in de afgelopen jaren gebeurt is met onze wereld en wat we ervan kunnen 

verwachten. 

 

Jaarlijks wordt er meer dan 6 miljard ton Co2 de atmosfeer ingepompt (in 1950 was dit nog 

1.6 miljard ton), welke middels het broeikaseffect voor een stijging van de gemiddelde 

temperatuur met 4-5 graden zorgt. Hierdoor stijgt niet alleen de zeespiegel onrustbarend, maar 

zijn ook alle seizoenen op een zeer onnatuurlijke manier van slag geraakt. Jaarlijks wordt 

meer dan 4.7 miljard ton aan chemisch afval in ons milieu, ofwel grond, water en lucht 

gedumpt. Ieder jaar produceren we +/- 10.000 nieuwe chemische middelen (onnatuurlijke 

verbindingen), waarvan uit wetenschappelijk onderzoek blijkt, dat 90% kankerverwekkend is. 

In de jaren 60 en 70 werden deze chemische afvalstoffen in Amerika en Europa nog 

vermengd met asfalt en kunstmest wat een zeer goedkope manier van dumpen was op onze 

autosnelwegen en akkers. Na het ingrijpen van de Westerse Regeringen is het probleem in de 

80’er en 90’er jaren verlegd naar Oost Europa en Zuid-Amerika, de grootste chemische 

vuilnisstortplaatsen van de wereld. Jaarlijks wordt 73 miljoen hectare bos (zuurstof) 

vernietigd (in 1979 was dit nog 2,6 miljoen). Deze bossen worden gekapt om ruimte te maken 

voor gras en vee om hamburgers voor de westerse wereld te maken. Wanneer we in dit tempo 

doorgaan bestaat er over 30 jaar geen regenwoud meer op aarde. In Europa zijn nu 73% van 

de bossen gekapt, in Azie 81% van de bossen, in Noord Amerika 75% van de bossen, in Zuid-

Amerika, Africa en de Oceanië waar de regenwouden staan, is er straks geen oerboom meer te 

bekennen. Ons water wordt door chemicalien en stikstof (kunstmest) zo erg vervuilt, dat er op 

dit moment bij de uitmonding van de rivieren in de zee de “Zones van de Dood” zijn ontstaan. 
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Gebieden van duizenden vierkante kilometers waar geen plant, koraal, dier of mens voor de 

kust nog kan leven. 

 

Het resultaat van deze hebzucht, vergiftiging van grond, water en lucht is dat vandaag: 

 

- Meer dan 75% van de vruchtbare bodemlaag is verdwenen (weggespoeld). 

- Jaarlijks 547.500 hectaren grond in woestijn veranderen.  

- Er ieder jaar 47.450 planten en diersoorten uitsterven. 

- Zuurstof en water in vooral stedelijke gebieden bijna niet meer te zuiveren, laat staan te 

  drinken en in te ademen zijn.   

- Meer dan 16.425.000 mensen per jaar van de honger omkomen waarvan 13.870.000 

   kinderen.  

 

De oorzaak van bovenstaande problemen volgens bovenstaande organisaties, is armoede en 

overbevolking. Zie hier voor welke uitdaging u en uw kinderen vandaag staan. 

 

30.3 DE TOEKOMST VAN ONZE KINDEREN 

 

(HET VERSCHIL TUSSEN MODERNE EN OUDE/NIEUWE MENSEN) 

 

Voordat we verder gaan is het van uitermate groot belang om de verschillen tussen oude en 

moderne mensen in kaart te brengen: 

 

                       OUDE MENSEN                                MODERNE MENSEN 

 

- Alles is gericht op Eenheid en Stabiliteit       - Alles is gericht op Dualiteit en Groei. 

 

- Samenleving is gericht op vereniging.           - Samenleving is gericht op scheiding. 

 

- Zijn georganiseerd op basis van gelijkheid    - Zijn georganiseerd op basis van hierarchie, 

  en samenwerking.                                             dominantie en uitpersing van de zwakkeren.                                                                  

 

- Leiderschap en commissies zijn adviserend   - Leiderschap is gebaseerd op autoriteit,  

  en gebaseerd op liefde en wijsheid voor het     onderdrukking, exploitatie, macht en geld.  

  geheel.  

 

- Leiders vertegenwoordigen de visie van        - Leiders vertegenwoordigen zichzelf alleen 

  het geheel middels verzorgen, beheren,            maar op basis van een tijdelijk charisma,  

  verantwoordelijkheid, verhalen, actieve           welke gebaseerd is op hoogmoed. Verdeel 

  rituelen etc. Hierbij maken zij gebruik van       en heers is hierbij de controlerende factor. 

  de oudsten, ofwel wijzen, die ervaring,            Het gevolg is desintegratie.   

  geduld en rust hebben en zijn.     

 

- De macht wordt gedeeld binnen het geheel.  - De macht wordt geconcentreerd bij de  

   Kwaliteiten waarover de mens individueel      elite. Kwaliteiten worden gebruikt om de 

   beschikt, worden gezien als zaken om met      overheersing te versterken en het verschil   

   anderen te delen, om het geheel te                   tussen “have (nemers)” en “have-nots  

   ondersteunen en in stand te houden.                (gevers) te vergroten.  
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- Bij de oude mensen is er altijd een 1 op 1    - Bij de moderne mensen verschuift de 

  verhouding omdat alles gedeeld wordt.           verhouding van 1 op 1 naar 1 op 10 naar 

                                                                           1 op 100 etc. De zwakkeren die maar 1/100 

                                                                           hebben van de sterken, worden al 7000 jaar 

                                                                           zoet gehouden met brood en spelen (TV).  

 

- Rijkdom is uitgedrukt in een                         - Rijkdom is uitgedrukt in individueel geld  

  gemeenschappelijke basis zekerheid en           en goederen.  

  en veiligheid. 

 

- De basis zekerheid en veiligheid                  - Meer materie is beter en brengt meer geluk. 

  brengt de mogelijkheid van individuele 

  ontplooiing uit zekerheid, veiligheid,  

  geduld en rust.  

 

- Werkt 2-4 uur per dag en gebruikt de         - Werkt 8-16 uur per dag en gebruikt de rest van 

  rest van zijn tijd voor zelfontplooiing en        zijn tijd om te ontstressen middels TV etc.  

  gemeenschappelijke activiteiten 

 

- Het gebruik van energie is volledig             - Het gebruik van energie is volledig gebaseerd  

   gebaseerd op vernieuwbare energie   .           op het verbruik van niet vernieuwbare 

                                                                           energiebronnen. In nog geen 100+ jaar 

                                                                           heeft de moderne mens een 245 miljoen jaar 

                                                                           oude energiereserve, genaamd olie en 

                                                                           aardgas opgebruikt om te groeien. 

 

- Vernieuwbare energie is gebaseerd op de   - De huidige energie is qua toekomst       

   fusie of eenheids gedachte. Fusie is              gebaseerd op kernsplitsing. Het moderne   

   immers samenvoegen dus EEN zijn.             bewustzijn is immers niet verder gekomen  

   Alleen een nieuw bewustzijn kan fusie         dan verdeel en heers ofwel splitsing. Splitsing 

   Ofwel oneindige energie uitvinden. Fusie     is het stellen van grenzen die de groei                

   Is vrijheid.                                                       beperken dus onderdrukking.  

 

- De mens wordt gedefinieerd als een             - De mens wordt gezien als alleen maar   

  samenstelling van materie (lichaam),              materie.  

  bewustzijn (ziel) en geest (eenheid).  

 

- Beschikt over een unieke identiteit              - Beschikt over een constant wisselende   

  waarvoor hij in dit leven gekozen heeft          identiteit, welke gebaseerd is op tijdelijke 

  om innerlijk te groeien.                                   zekerheid en overleven, omdat er niemand               

                                                                          anders voor hem of haar zorgt behalve 

                                                                          hij/zijzelf. 

 

- Heeft respect voor andere stammen             - Heeft geen enkel respect voor anderen 

  ofwel naasten omdat zij onderdeel van het     omdat deze anders denken, doen en zijn  

  geheel zijn.                                                      en dus per definitie slecht en dom zijn t.o.v. 

                                                                          onze normen en waarden. Het is daarom onze 

                                                                          plicht en recht om deze andere mensen c.q. 

                                                                          landen te overtuigen van ons gelijk en zo 
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                                                                          nodig middels massamoord (genocide) te 

                                                                          vernietigen. 

 

- Beseffen dat technologie niet de plaats       - Zien moderne technologie als redmiddel van    

  in kan nemen van de oneindige natuur.          alle hedendaagse en toekomstige problemen, 

                                                                          zonder te beseffen dat in ieder rijk de 

                                                                          technologie eindig is om totale vernietiging te 

                                                                          voorkomen.   

 

- Veranderen hun woorden, daden en            - Zeggen, doen en denken meer van hetzelfde als   

   gedachten als iets niet meer werkt.                iest niet werkt. 

 

- Kennen maar één scheppende God             - Kennen meerdere materie Goden per buurt, 

   en natuur in zichzelf.                                     wijk, gemeente, land en werelddeel buiten 

                                                                         zichzelf die met elkaar concurreren met moord 

                                                                         en doodslag.      

 

- Wie niet sterk is moet EEN zijn.                  - Wie niet sterk is moet slimmer zijn. 

 

- Wij, verzorgen, beheren, verhalen.              - Ik, verbruiken, consumeren, TV. 

 

Volgens de 3D/4D geschiedenis waren de oude mensen in staat om 193.000 jaar hun stammen 

zonder noemenswaardige uiterlijke veranderingen in stand te houden, terwijl hun innerlijke 

zijn, door hun gedrag iedere dag groeide. De moderne mens die nog niet eens 7.000 jaar 

bestaat, heeft in deze korte periode de rijken van de Egyptenaren, Chinezen, Grieken, 

Romeinen, Hunnen, Spanjaarden, Portugezen, Engelsen, Nederlanders (Gouden Eeuw), 

Duitsers en Japanners (2
e
 Wereldoorlog) etc. etc. zien opkomen en geheel of volledig ten 

onder zien gaan. De moderne mens kent een gigantische uiterlijke ofwel materiële groei in 

zeer korte tijd, terwijl er van innerlijke ofwel eeuwige groei nagenoeg geen sprake is. De 

meest bekende moderne mensen waren Columbus (1600), die behalve het ontdekken van de 

nieuwe wereld meer dan 95% van de aldaar wonende mensen (250 miljoen), zonder dit zelf te 

beseffen, uitmoordde middels pokken, pest en syfilis welke uit de moderne wereld waren 

meegenomen en Darwin (1800), welke door het verkondigen van “Het recht der sterkste” alle 

materialisten ofwel machthebbers en vermogenden de rechtvaardiging gaf, om iedereen uit te 

moorden die anders waren. Deze twee geestelijke ziekten beheersen vandaag nog bijna de 

helft van de mensheid. Bent u vandaag gelukkig?  

 

Er moet een manier zijn, om de verschillen tussen de mensen te accepteren en respecteren, 

zonder dat we elkaar proberen te overtuigen van ons eigen gelijk en/of uit te roeien. Oude 

mensen zijn het erover eens, dat dominant gedrag niet past binnen hun groep (familie), omdat 

dit alleen maar kan leiden tot slavernij, exploitatie, oorlog etc. Zij begrepen dat dit soort 

gedrag als een besmettelijke ziekte is, die uiteindelijk lijdt tot de uitroeiing van alle groepen,  

dus families. Aldus Sigmund Freud! 

   

Nu zult u zeggen, zijn nu alle mensen die vandaag leven moderne mensen. Nee een goed 

verstaander heeft begrepen dat het bij zowel oude- als moderne mensen alleen om het 

innerlijk gaat en niet om het uiterlijke onderscheid. Vele mensen die vandaag het uiterlijk spel 

van de moderne mens meespelen denken, doen en zijn als oude dus ook nieuwe mensen. In de 

afgelopen 10 jaar zijn, is het zelfs zover gekomen dat meer dan de helft van de 

wereldbevolking als oude mensen denkt, doet en zijn. In de komende 8-10 jaar is het de 
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verwachting dat er een gigantische bewustzijnsverandering zal plaatsvinden, waardoor de 

wereld volledig zal veranderen in de Nieuwe maar zeg liever Oude Eenheids gerichte Mens.  

  

30.3.1 DE NIEUWE MENS 

 

Deze nieuwe mensen, die zowel als jagers, verzamelaars, landbouwers, veetelers, industrielen, 

oliebaronnen, ondernemers, virtuelen en burgers binnen onze samenleving leven, 

onderscheiden zich niet qua uiterlijk maar alleen qua innerlijk. Deze mensen vormen samen 

de eerste virtuele innerlijke stam met meer dan 3 miljard zielen, die geen grenzen meer kent. 

Ze zijn vandaag overal en iedere dag worden het er meer. Het zijn mensen die vinden dat het 

zo niet verder kan, dus STOP zeggen. Genoeg is genoeg. Het zijn mensen met een nieuw 

innerlijk bewustzijn zoals u en ik.  

 

30.3.2 DE NIEUWE MENS VANDAAG 

 

In de afgelopen honderd jaar heeft DE NIEUWE MENS al een groot aantal veranderingen tot 

stand gebracht, welke in de komende jaren de dragers zullen worden van de volledige 

verandering van het huidige moderne ofwel verouderde bewustzijn. Welke zijn vandaag de 

dragers van dit nieuwe bewustzijn: 

 

- Gelijkheid van mannen, vrouwen en kinderen. 

- Democratische verkiezingen. 

- Referenda voor alle belangrijke zaken. 

- De Verenigde naties. 

- Amerika en de EEG. 

- De Euro 

- De NAVO. 

- Internet 

- UniNet 

- Minder belastingen. 

- Minimale defensie uitgaven. 

- Vereenvoudiging van wetgeving. 

- Minimalisering van het centrale overheidsorgaan etc. 

- Het basisinkomen. 

 

Al deze zaken zullen uiteindelijk leiden tot EEN nieuw bewustzijn, EEN familie zijn, EEN 

basisverzorging voor iedereen, EEN basis zekerheid en veiligheid o.b.v. Bewustzijnszorg 

voor iedereen, EEN beperken van de bevolkingsgroei, EEN herstellen van natuur en milieu, 

EEN ontwikkeling van vernieuwbare (fusie) vrije energie,  EEN wereldregering met nieuwe 

verzorgers i.p.v leders, EEN waarden en normen stelsel en besef, EEN aanpassing van het 

politieke, economische, sociale stelsel o.b.v. het nieuwe bewustzijn. EEN verschuiving van 

exploitatie naar exploratie van de oceanen en ruimte. EEN wereld, EEN munteenheid en EEN 

gemeenschappelijk zijn. Dit kan alleen bereikt worden wanneer de mensen die vandaag de 

bovenstaande instituten vertegenwoordigen, innerlijk zullen transformeren naar een nieuw 

bewust(zijn)! Het nieuwe eenheidsbewustzijn verandert alles omdat het alles is.   

 

Wist u trouwens dat de Amerikaanse grondwet is gebaseerd op het weten van de oude 

mensen. Benjamin Franklin, Thomas Jefferson en James Madison hebben de grondwet van 
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Amerika  gebaseerd op “The Great Binding” law van de Iroquois. Deze indianen stam wist 

net zoals de Inuit de moderne mens het volgend te vertellen. De volksvertegenwoordiging 

werd democratisch gekozen, er was een scheiding tussen de rechtelijke en wetgevende macht. 

Vrouwen kozen alleen mannen in de regering. Maar alleen vrouwen hadden de macht om 

deze mannen af te zetten, wanneer ze niet capabel waren in hun functie. Belangrijke 

beslissingen zoals oorlogvoeren, grensverlegging en relatie verandering met andere stammen 

werden alleen gemeenschappelijk met meerderheid van stemmen genomen (het moderne 

referendum). Tot slot was er een gesloten boekhouding waarbij er niet meer uitgegeven 

(vernieuwbare energie) werd, dan er verdiend werd. The Great Binding Law werd toegepast 

door de Kelten (Engeland), Germanen ( Europa), Lappen en oude Noren (Scandinavie), 

Apache, Cherokee, Sioux, Cree, Poma, Oneida, Choctan, Navoja, Poma (Amerika), Dani 

(Indonsie),  Kayapo (Brazilie), Kogi (Columbia), Aboriginals (Australie), Pygmeen (Afrika), 

Inuit (Noord Canada),  Kung (Zuid Africa), Taino, San, Ik, Dani etc. etc. ofwel de stammen 

die rond 1800 nog de helft  van de hele mensheid zijnde, op dat moment 1 miljard 

vertegenwoordigde. The Great Binding Law werd later in geheel Europa overgenomen. 

Vandaag iets meer dan tweehonderd jaar later zijn de oude mensen en hun normen en 

waarden of geassimileerd of vermoord. Met assimilatie bedoelen we, dat de oude mensen de 

normen en waarden van de moderne mensen hebben overgenomen  Met moord bedoelen we 

massamoord, waarbij iedereen die tegenstand bood tegen de moderne mens, uit naam van hun 

eigen …. en vaderland zijn afgemaakt uit plicht en rechtvaardiging. Vandaag kennen de 

overlevenden van deze stammen allemaal angst, onzekerheid, onderdrukking, macht, geld, 

concurrentie, geen vrije tijd,  drugs, alcohol. sigaretten, vraatzucht, eigendom, criminaliteit, 

belastingen, stress, chronische ziekten, moord en doodslag. Vandaag zijn deze stammen 

toegetreden tot de moderne wereld der beschaving. Een beschaving die in het geheel niet meer 

beschaafd, gelukkig en gezond is.             

 

30.3.3 DE RIJKDOM VAN DE VERZAMELAAR/JAGER 

 

Ongeacht wat hem of haar overkwam gedurende zijn of haar leven, overkwam het de gehele 

stam omdat zij allen EEN waren (zijn) en zich als eenheid gedragen, denken, doen en zijn. 

Ofwel de ultieme vorm van bescherming ofwel veiligheid en zekerheid.  

   

1. Als hij/zij ziek werd, werd hij verzorgd door zijn stamleden. 

2. Als hij/zij eten, drinken en kleding nodig had werd dit hen gegeven. 

3. Als hij/zij hun huis zouden verliezen wisten zij dat dit opnieuw gebouwd zou worden.  

4. Als hij/zij het moeilijk had werd hij/zij geholpen zonder vragen en dank. 

5. Als hun kind iets nodig had werd het door de stam gegeven. 

6. Als hij/zij oud werd wisten zij dat zij altijd verzorgd zouden worden tot aan hun dood. 

7. Als hij.zij stierf wisten zij dat hun kinderen verzorgd zouden worden al ware het hun eigen 

kinderen.  

 

De verzamelaars/jagers kende de ultieme vorm van veiligheid en zekerheid van de wieg tot 

het graf. Omdat zij deze basiszekerheid hadden, was er genoeg tijd en rust om zich als 

individu op basis van deze basis/evenwicht verder te ontplooien. De moderne mens kent geen 

veiligheid en zekerheid maar alleen onzekerheid. Om dit probleem en de continue angst 

waarin hij/zij leeft te beperken heeft hij verzekeringen, belastingen, hypotheken, pensioenen 

etc,. uitgevonden. Allemaal zaken die net zoals in de vorige rijken maar tijdelijk zullen 

bestaan. Het resultaat is dat de moderne mens (geestelijke) armoede, criminaliteit, chronische 

ziekten, stress etc. kent en dit heel normaal is gaan vinden. We kunnen u verzekeren dat dit 
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niet normaal is. Wij zijn niet meer dan moderne slaven van het materiële systeem dat moderne 

mens heet. In onze huizen van F. 200.000 tot F. 2.000.000 heerst geen geluk, maar alleen 

maar diepe treurigheid en ongeluk. Is rijkdom (innerlijk) levensgeluk of (uiterlijk) materiëel 

geluk. Wilt u leven of geleefd worden door uzelf.     

 

30.3.4 WAT VONDEN/ VINDEN (1%) DEZE JAGERS/VERZAMELAARS 

KRANKZINNIG GEDRAG 

 

- Dat je zelf kan eten terwijl je naasten honger leiden. 

- Dat je met een dikke buik op bezoek kan gaan bij je naasten die honger leiden zonder hen 

   iets uit je eigen zak te geven. 

- Dat mensen voor eigen gewin en carriëre andere moedwillig benadelen. 

- Dat mensen onder valse voorwendselen nieuws en niet de waarheid komen vergaren en 

   verkondigen.  

- Dat mensen oordelen over zaken, waarvan ze nog niet 1% van de achtergrond ofwel 

   waarheid kennen.   

- Dat je zegt dat je gelukkig bent terwijl je dit helemaal niet bent (eerlijkheid). 

- Dat je je laat verzorgen door mensen, die het alleen maar voor het geld en niet voor liefde 

   voor hun naasten doen. 

- Dat je ander mensen moet bedanken voor zaken die heel normaal zijn. 

- Dat we helden zoals Alexander de Grootte, Julius Casear, Atilla de Hun, Napoleon etc. als 

   voorbeelden in onze boeken en films vereren, terwijl ze niets anders dan dood en verderf 

   hebben gezaaid in de afgelopen duizenden jaren.  

  

30.3.5 MAAR EEN NIEUWE UITVINDING ZAL ONS ALLEMAAL REDDEN 

 

Zij die vandaag nog volstrekt blind zijn voor hun buren en alleen maar denken om hun eigen 

belang, zullen tot het laatste moment het volgende zeggen: ” Vandaag of morgen zal er een  

uitvinder opstaan, die ons allemaal zal redden”. Dit klopt. Wanneer de mensheid in de 

komende dagen, maanden, een nieuw bewustzijn zal adopteren, zal er morgen kernfusie (uit 

water) uitgevonden worden en olie en aardgas overbodig maken en meer dan 6-10 miljard 

mensen veilig stellen voor de toekomst. Alleen wanneer we echter niet van bewustzijn 

veranderen, ontstaat er in de komende jaren een probleem. De keus is aan U! Een goed 

individueel voorbeeld doet goed volgen.    

 

30.3.6 HET GROTE VERGETEN 

 

Uniek voor de moderne mens is, dat hij uitblinkt in het vergeten van zijn destructieve daden. 

We pakken maar een voorbeeld uit de duizenden voorbeelden die in de afgelopen +/- 7000 

jaar hebben plaatsgevonden.  

 

In Zuid-Amerika werden de volgende moderne mensen opeenvolgend afgeslacht (ontbost) 

omdat zij het niet eens waren met de normen en waarden van de vorige moderne mensen.  

 

Guitarrero    10.000 tot 8.000 VC 

Lauricocha    8.000 tot 2.000  VC 
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Galgada         2.000 tot 10      NC 

Recuay                10 tot 400    NC 

Marcahuama     400 tot 800    NC 

Inca’s                 800 tot 1500  NC 

Spanjaarden    1500 tot  Materiële Vrijheid 

 

Kunt u zich nog Amerika, Indonesie, Afrika, India, Frankrijk, Duitsland, China, Cambodja, 

Vietnam, Rusland, Joegoslavie, Tjetsjenie etc. herinneren tussen 1600-1999.  Door welke bril 

kijkt u vandaag naar onze maatschappij. De moderne of de nieuwe bril. Beide brillen hebben 

natuurlijk gelijk. De vraag is alleen met welk gelijk uw kinderen morgen gelukkig zullen zijn.     

 

30.3.7 WAT WIJ NIET MOGEN VERGETEN ZIJN OUDE GEWOONTEN 

 

- Kus uw vrouw, man en kinderen iedere dag bij het opstaan. 

- Geef ieder ochtend aan uw vrouw en kinderen 15 minuten oprechte aandacht. 

- Gebruik samen het ontbijt en beantwoord de vragen van uw kinderen. 

- Breng uw kinderen naar school. 

- Dank  … voordat u gaat drinken, eten en zijn.  

- Laat uw kinderen hun belevingen vertellen tijdens het diner. 

- Doe samen de afwas en verdeel de schoonmaak en voeder klusjes, waardoor iedereen weet 

   waar zijn of haar verantwoordelijkheid ligt.  

- Lees uw kinderen voor uit de oude/nieuwe geschriften voor het slapen gaan. 

- Geef uw kinderen een oprechte kus voordat zij gaan slapen. 

- Ga samen op zaterdag of zondag fietsen of wandelen en verken de natuur. 

- Introduceer 1,2,3 leesavonden of Magic Circle avonden waarbij de TV uitstaat. 

- Houdt iedere dag minimaal 2 minuten stilte, omdat zij die ons voor zijn gegaan niet vergeten 

   zullen worden.    

- Laat vrijdag, zaterdag of zondag een rustdag zijn voor het hele gezin. 

- Ga samen de dieren voeren en planten water geven, opdat iedereen weet waar uw eten en 

  drinken vandaan komt. 

- Ga samen zaaien en oogsten, opdat iedereen weet waar uw eten vandaan komt. 

- Laat de winter net als de natuur een rustperiode zijn voor het hele gezin.  

- Als wij als gezin zullen veranderen, zal de wereld ten goede veranderen.     

 

30.3.8 ZO MAAR WAT FEITEN 

 

Sinds 1995 moet China met 1 miljard inwoners voedsel importeren uit het buitenland. Het is 

de verwachting dat China in de komende jaren 200 miljoen ton graan etc, nodig heeft, om 

alleen maar de eigen bevolking te voeden. Deze 200 miljoen ton graan vertegenwoordigd de 

gehele export voorraad van de wereld (vooral Amerika en Canada). Aangezien de helft van de 

wereld vandaag graan importeert om haar bevolking te voeden, betekent dit dat zij die geen 

macht en geld hebben van honger zullen sterven. De mensen in het Verre Oosten hebben van 

nature een lange termijn visie. China is op dit moment bezig al haar natuurlijke grondstoffen 

inclusief haar lucht, water en grond te conserveren, om de komende jaren te overleven. In 

China zijn ploeg en handwerk de standaard. Niet omdat dit nodig is, maar omdat de regering 

besloten heeft dat overleven op de lange termijn belangrijker is dan vandaag consumeren. 

Nagenoeg alle grondstoffen die China vandaag gebruikt worden geimporteerd. Het gevolg is 

dat alleen het buitenland ofwel de moderne mens uitgeput raakt en China in de komende jaren 
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nog steeds beschikt over nagenoeg al haar natuurlijke energie reserves om de rest van de 

wereld te ……..! 

 

Natuurlijk kunnen we nog 34 jaar doorgaan met praten en zakken vullen. Iedereen zal er 

echter achter komen, dat je met praten en zakken vullen niet je eigen en zeker niet de 

toekomst van je eigen kinderen ten goede veranderd. Eens zullen onze kinderen vragen 

waarom! Welk antwoord gaat u hen dan uit eer en geweten geven.   

 

Wanneer u bovenstaande zinnen gelezen, begrepen en gedaan heeft, behoort u tot de groep 

van hen die de wereld vandaag al aan het veranderen zijn. Zonder dat u het misschien bewust 

beseft, bent u vandaag de 3 miljardste + 1 die het evenwicht in het voordeel van de nieuwe 

mens doet uitslaan. Uw keus bepaald immers niet alleen de toekomst van uzelf, maar ook van 

die van uw kinderen welke deel van uzelf zijn. We zullen immers allemaal door het hoge 

tempo der ontwikkelingen de nieuwe toekomst meemaken. Na het lezen van dit hoofdstuk 

zult u nooit meer hetzelfde denken, doen en zijn. Wat u ook in de komende jaren zult doen. 

Alles zal qua herinnering het besef van menszijn resoneren. De mens van de nieuwe tijd, die u 

vandaag al bent, anders had u dit document nooit tot het einde gelezen.     

               

Tot slot: 

 

The nation that destroys its soil destroys itself. 

 

Franklin D. Roosevelt (1882-1945) 

 

Wanneer er geen Eenheid is, is er geen leven. 

Wanneer er geen Zon is, is er geen leven. 

Wanneer er geen Lucht is, is er geen leven. 

Wanneer er geen Water is , is er geen leven. 

Wanneer er geen Aarde is, is er geen leven. 

Wanneer er geen Leven is, is er geen Mens. 

Verander uw (collectieve) bewustzijn anders vervalt u in herhaling. 

 

30.4 DE GROTE BEWUSTZIJNS VERANDERING 

 

(HET GROEIPROCES VAN MODERNE NAAR NIEUWE MENSEN) 

 

Wanneer je problemen op het ene bewustzijnsniveau niet kan oplossen dan moet je eerst 

van bewustzijnsniveau veranderen om de oplossing van het probleem te vinden. 

 

Albert Einstein 

 

De simpelste oplossing is vaak het antwoord op de meest complexe problemen. Bijvoorbeeld 

vitamine C voor scheurbuik, muskieten als veroorzaker van malaria, vitamine B1 gebrek voor 

Beri Beri en Colloidial Silver voor het bestrijden van bacteriën, virussen, schimmels en 

parasieten. 

 

Het wordt weer de hoogste tijd dat we ons bewustzijn en verantwoordelijkheid weer 

terugbrengen naar ons eigen huis. Een luisterend oor en arm om u heen van de buurman en/of 

buurvrouw,  doet immers wonderen en ontlast de zorg dramatisch. Maar ook de echte 
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aandacht die ouders en grootouders aan hun (klein)kinderen geven, bepaald de stabiliteit van 

het kind in de maatschappij en de daden die hij en zij daar zullen verrichten. Wanneer u 

hiermee vandaag begint (verander de wereld begin bij uzelf) zullen vele mensen volgen omdat 

de anderen uzelf zijn. Een goed voorbeeld doet immers altijd goed volgen. Niet alleen de 

overheid als algemene beschermer, dus zekersteller en beveiliger voor ons welzijn, is 

verantwoordelijk voor haar burgers, maar vooral het nemen van individuele 

verantwoordelijkheid bepaald of u en uw buren beschermd worden in alle mogelijke 

crisissituaties. Zij die deze eigen verantwoordelijkheid nemen, zullen zowel individueel als 

collectief qua nieuw bewustzijn en dus menselijkheid groeien. Zij die deze 

verantwoordelijkheid niet nemen, zullen blijven stilstaan en volledig afhankelijk blijven van 

hen die over hen beslissen. Natuurlijk is het hele leven een keuze. U kunt kiezen voor 

verantwoordelijkheid en onafhankelijkheid, dus vrijheid, of voor egoïsme en afhankelijkheid 

voor uzelf en voor uw naasten. Laten we ons weer bewust worden, dat hetgeen waarover we 

vandaag praten vroeger heel gewoon en normaal was. Laten we ons bewust zijn, dat wanneer 

we de goede dingen van vandaag combineren met de goede zaken van nog geen honderd jaar 

geleden, wij als mensheid een gigantische sprong voorwaarts kunnen en zullen maken. Bent u 

klaar voor deze bewustzijnsverschuiving of blijft u zitten waar u vandaag zit, totdat het water 

bij uzelf tot aan de lippen stijgt. De enige vraag die u hiervoor behoeft te stellen is of u 

vandaag de hele dag gelukkig en gezond bent geweest. Wanneer u deze vraag eerlijk 

beantwoord, is uw bewustzijn al verschoven. De eerste stap is dan gezet naar een bewustere 

wereld.    

 

30.4.1 DE 10 NIEUWE BEWUSTZIJNS UITGANGSPUNTEN 

 

Uit het bovenstaande mag duidelijk zijn geworden dat Bewustzijns Verzorgers, 

bewustzijnsverandering en het dragen van eigen verantwoordelijkheid centraal stelt. De 

Bewustzijns Verzorgers begeleiden de lokale Bewustzijns Centra dan ook alléén, wanneer het 

gaat om het uitdragen van een gecombineerd 4D+ innerlijk normen- en waarden besef, dat zal  

leiden tot een bewustzijnsverandering binnen uw wijk of gemeente. Verantwoordelijkheid 

staat immers gelijk aan onafhankelijkheid en vrijheid. Wie wil er vandaag niet onafhankelijk 

zijn in haar of zijn beslissingen, waarmee de gehele lokale gemeenschap haar voordeel kan 

doen. Het Bewustzijns Verzorgers handboek, ofwel kosteloos franchiseboek, is dan ook niet 

meer dan een leidraad dat op basis van kennis, maar vooral op praktijk ervaring samengesteld 

is in de afgelopen jaren. Iedereen die zich kan vinden in het nieuwe bewustzijn, regeneratie 

therapieen, doelstellingen, credo’s, waarden en normen van De Bewustzijns Verzorgers zal 

met open armen ontvangen worden. Individuele verantwoordelijkheid en vrijheid voor allen 

neemt de plaats in van iedereen voor zichzelf  en … voor ons allen! 

 

30.4.1.1 EEN GOED VOORBEELD DOET GOED VOLGEN 

 

Gisteren stonden er kinderen op straat. Vandaag hebben wij deze kinderen gezien. Morgen zal 

over deze kinderen beslist worden. Dit is jammer genoeg het model, dat schijnbaar normaal is 

geworden in onze samenleving. Laten wij een nieuw, maar zeg maar al oeroud model 

voorstellen. Vandaag zien wij kinderen op straat en wij bieden ze gelijk (NU) onderdak, eten 

en een nieuw bewustzijn aan. Morgen gaan wij praten om te zien of het nog beter kan voor 

deze kinderen. Met beter bedoelen wij een goed, maar zeg maar liever normaal voorbeeld 

stellen, zonder dat wij dit deze kinderen opleggen. Een kind iets laten beseffen door een goed 

voorbeeld is immers veel beter, dan een kind iets onder druk op te leggen. Wil, druk en macht 
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zijn immers maar tijdelijke middelen om bewustzijn te veranderen terwijl naastenliefde, 

wijsheid en oneindige liefde, een nieuw bewustzijn, hiervoor permanent zorg kunnen dragen. 

Zijn wij als mens nog in staat goede voorbeelden aan onze kinderen te geven of hebben we 

het te druk met onszelf. De senioren beseffen dit maar al te goed en zijn een bron van 

Bewustzijns Verandering zoals het vroeger eens geweest is. Zodra senioren die over veel 

wijsheid, rust, en geduld (luisteren) beschikken, met kinderen worden samengebracht zullen 

er mooie dingen in uw gemeente gebeuren. Een Buurtgemeenschap bestond immers nog geen 

100 jaar geleden uit senioren, ouders en kinderen. Wist u dat het grootste deel van de 

opvoeding van deze kinderen vroeger door de senioren gedaan werd en niet door de 

natuurlijke ouders. De natuurlijke ouders werkten immers op het land of in de stad om de kost 

te verdienen. Opa en oma waren er voor de kinderen. Dit was heel gewoon in die tijd.  

 

Tegenwoordig vinden wij het heel normaal, dat we als ouders onze kinderen om acht uur 

s’ochtends zonder ontbijt al in de steek laten, om onze carriere’s maar niet in gevaar te 

brengen. Dat onze kinderen met een lege maag op de schoolbanken zitten en zich tegoed doen 

aan snoep en patat, is iets dat we liever maar zo snel mogelijk vergeten ofwel ontkennen. Ook 

het samen eten tussen de middag of het gezellige kopje thee om vier uur zijn allemaal 

opgeofferd aan de materie. Wij vinden het immers belangrijker om 2 of meer auto’s voor de 

deur te hebben, voor onze buren, dan dat onze kinderen gelukkig zijn en tot volwassen en 

evenwichtige mensen opgroeien. Vroeg of laat krijgen wij hiervoor echter de rekening 

gepresenteerd. Een zeer dure rekening, waarvoor de afbetaling vaak een heel leven van 

schuldgevoelens kan duren. 

 

We kennen de gevallen allemaal, waarbij ouders hun kinderen of vice versa niet kunnen 

vergeven, omdat wanneer we eerlijk zijn, we de eerste achttien jaar van ouderschap volledig 

langs elkaar heen geleefd hebben. Het gevolg is dat we achttien jaar van weggestopte en 

onderdrukte angst, boosheid, verdriet, afgunst, oordelen etc. hebben omgezet in 

ongecontroleerde paniek, woede, depressie, jaloezie en vernietiging. Het resultaat is niet 

alleen sociale misstanden maar ook chronische ziekten, welke niet meer zijn dan onverwerkte 

emoties uit uw verleden. Zie hier de uitdaging waar onze welvaarts- c.q. verzorgingsstaat 

vandaag voor staat. Zou het niet prettig zijn, om te besluiten dat we de verantwoordelijkheid 

van de opvoeding van onze kinderen weer zouden delen met onze hele familie en zo mogelijk 

buurtschap. Zou het niet prettig zijn om gewoon wat vaker gelukkig te zijn.  De senioren, 

ofwel opa’s en oma’s vervullen hierbij een sleutelrol. Breng ze weer dichterbij of in uw huis. 

Met uw wens start het groeiproces van gescheiden naar samenleven en delen als één familie. 

Vergeven en niet meer veroordelen zijn hierbij de sleutelwoord omdat het alle angst uit uw 

leven zal wegnemen.             

 

Kinderen zijn de spiegel van onszelf: 

 

- Zijn wij als ouders en grootouders oprecht liefdevol, dan zijn onze kinderen liefdevol. 

- Zijn wij als ouders en grootouders oprecht barmhartig, dan zijn onze kinderen barmhartig. 

- Zijn wij als ouders en grootouders oprecht normaal en gewoon, dan zijn onze kinderen  

   normaal en gewoon. 

- Zijn wij als ouders en grootouders oprecht samen, dan zullen onze kinderen samenwerken. 

- Zijn wij als ouders en grootouders oprecht in onze naastenliefde, dan zullen onze kinderen 

   naastenliefde zijn. 

- Zijn wij als ouders en grootouders oprecht tevreden, dan zijn onze kinderen tevreden. 

- Zijn wij als ouders en grootouders oprecht eerlijk, dan zijn onze kinderen eerlijk. 

- Zijn wij als ouders en grootouders oprecht onbaatzuchtig, dan zijn onze kinderen 
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  onbaatzuchtig. 

- Zijn wij als ouders en grootouders oprecht vrijgevig, dan zijn onze kinderen vrijgevig. 

- Zijn wij als ouders en grootouders oprecht rein, dan zijn onze kinderen rein. 

- Zijn wij als ouders en grootouders oprecht matig, dan zijn onze kinderen matig. 

- Zijn wij als ouders en grootouders oprecht  gelovig, vol van vertrouwen en overgave, dan  

  zijn onze kinderen vol van geloof, vertrouwen en overgave.  

- Zijn wij als ouders en grootouders oprecht evenwichtig, rustig en geduldig dan, zijn onze 

   kinderen evenwichtig, rustig en geduldig Etc. etc. 

 

Door dit nieuwe bewustzijn zullen eenzijdige EGO angst, hoogmoed, woede, haat, hebzucht, 

ijdelheid, macht, jaloezie, woeker, liegen, bedrog, diefstal, moord, ontucht, vraatzucht, 

(ver)oordelen, ongeloof, wantrouwen, onwetendheid, onrust, chaos, verstrooiing, traagheid 

etc. als sneeuw voor de zon verdwijnen.  

 

30.4.1.2. ZICHTBAARHEID DOOR OPENHEID EN EERLIJKHEID 

 

Niets roept sneller openheid en eerlijkheid op dan zichtbaarheid. Een Buurtschap is dan ook 

qua algemene werkwijze en financiën openbaar. Een Bewustzijns Verzorger heeft immers 

niets te verbergen. Alle algemene ontwikkelingen van een Buurtschap zijn dan ook gratis te 

verkrijgen. Deze openheid en eerlijkheid dienen als voorbeeld voor de kinderen, volwassenen 

en ouderen die opgevangen worden. Wanneer openheid en eerlijkheid immers weer normaal 

zijn geworden, zullen het aantal crisissituaties met minimaal 50% afnemen in Nederland. De 

gezinnen zullen deze eigenschap dan ook van nature moeten bezitten om het goede c.q. ware 

voorbeeld te geven. Gezinnen die immers open en eerlijk zijn, maken de weg vrij om ook 

angst, boosheid, verdriet, afgunst, (voor)oordelen, ongeloof, wantrouwen en het niet kunnen 

overgeven ofwel delen van problemen bij deze kinderen weg te nemen. De kwaliteit van alle 

ouders, dus ook pleegouders, is zeer belangrijk voor het resultaat dat bij de opvang bereikt 

wordt.  

 

30.4.1.3. KENNIS EN PRAKTIJKERVARING 

 

Kennis is op dit moment het hoogste goed in onze samenleving. Ervaringen doe je pas op 

wanneer je geslaagd bent voor je examen. Het feit is echter, dat ieder kind vanaf zijn of haar 

geboorte bepaald c.q. geconditioneerd wordt, door ervaringen ofwel interacties met andere 

mensen, die hem het evenwichtige of onevenwichtige voorbeeld geven. Kennis zal dan ook 

hand in hand onderwezen moeten worden met ervaringen ofwel evenwichtige activiteiten. 

Vele hogescholen en universiteiten in binnen en buitenland kennen de waarde van “Cases”. 

De cases ofwel ervaringen die wij onze kinderen willen geven, zijn activiteiten die passen 

binnen hun individuele belangstelling en keuzes op enig moment. Zoals u weet, veranderen de 

belangstellingen van kinderen zeer snel. Was het vandaag nog zwemmen, morgen kan het 

padvinderij, tennissen, autotechniek, architectuur, computerkunde, natuur, geloof  etc. zijn. 

Een flexibel ouder en/of (pleeg)gezin weet dit van nature en biedt haar (pleeg)kinderen 

(middels senioren) de mogelijkheid om van al deze zaken te proeven om uiteindelijk in 

vrijheid een keuze te maken die bij hen past. Een (pleeg)gezin helpt dus haar (pleeg)kinderen 

de juiste en dus voor hen passende weg in de maatschappij te vinden. Ouders en grootouders 

die oprechte dus echte aandacht, tijd en ruimte geven aan hun (klein)kinderen, bereiken in 

korte tijd veel meer, dan materie kadootjes, materie compensatie en materie anonimiteit. 

Natuurlijk moeten we hierbij niet vergeten, dat de kinderen een op de naasten gebaseerd  
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nieuw bewustzijn c.q. normen- en waarden besef bijgebracht moet worden, waardoor zij 

beseffen tot hoever zij met hun gedrag kunnen gaan zonder hun naasten ((pleegouders, 

grootouders, (pleeg)zusjes, (pleeg)broertjes)) en zichzelf te benadelen in hun keuzen. 

Behandel uw naasten zoals jezelf behandeld wilt worden, is dan ook de centrale grondslag 

voor iedere opvoeding binnen ieder Buurtschap. Sommige mensen zeggen zelfs, dat hetgeen 

je een ander aandoet jezelf eens zal overkomen. Samen dingen kennen, beleven en zijn, is 

immers veel waardevoller dan een individuele en eenzame ervaring.  

 

30.4.1.4. HET COLLECTIEVE BEWUSTZIJN 

 

Wanneer een Buurtschap c.q. Bewustzijns Centrum collectief dus met grootouders, 

pleegouders en kinderen, zich bewust wordt van de normale ofwel gewone waarden en 

normen van naastenzorg, zoals deze al duizenden jaren hebben bestaan in onze samenleving 

op aarde, dan vinden er grote veranderingen ten goede plaats. Samen ofwel collectief zijn wij 

immers tot veel meer in staat dan alleen. Een plus een is twee, twee maal twee is vier, drie 

maal drie is negen, honderd maal honderd is tienduizend, 80.000 maal 80.000 is 6.4 miljard 

ofwel de hele huidige wereldbevolking. Er zijn dus maar 80.000 mensen met een nieuw 

bewustzijn nodig om de hele wereld ten goede te veranderen. Sommige mensen zeggen zelfs 

dat een eenheidsbewust mens meer dan 6 miljard mensen kan helpen om weer vrij en 

gelukkig te worden.  

 

Wanneer een samenleving waar ook ter wereld iets als normaal gaat ervaren, is dit immers de 

tijdelijke maar niet eeuwige waarheid geworden. De eeuwige waarheid wordt immers bepaald 

door uw geweten (hart) en niet door de verzinsels ofwel rechtvaardiging van uw hoofd inzake 

goed en slecht, dat alleen maar tijdelijk bepaald wordt. Mode, trends en hype veranderen 

immers de hele dag. Alleen de eeuwige innerlijke waarheid blijft altijd hetzelfde. Het is dan 

ook van groot belang, dat zowel de reguliere- als bewustzijnszorg hun gevoel volgen welke de 

eerste seconde van de waarheid dus bewustzijn is. Uw natuur kunt u immers alleen 

onderdrukken maar nooit ontkennen. Individueel maar ook collectief bewustzijn is daarom 

een groeiproces om te ontdekken wie we werkelijk van nature (bedoeld) zijn te ZIJN.     

 

30.4.1.5. VERANDER DE WERELD BEGIN BIJ UZELF 

 

Er was eens een oermens die de lasten van zijn dagelijks bestaan niet meer kon dragen. 

Gedachten kwamen in hem op, die zich na enige tijd vormde tot een idee genaamd WIEL. Hij 

kon dit wiel al voor hem zien draaien waardoor zijn lasten eenvoudiger gedragen konden 

worden. Toen hij het Idee in zijn dromen als bestaande realiteit (zijn) zag, wilde hij het wiel 

maken om iedere dag te kunnen gebruiken. De volgende dag stond hij vol geloof, vertrouwen 

en overgave, vroeg op om zijn Gedachten en Idee vorm te geven. Door gebruik te maken van 

zijn handen (doen) en verstand (denken) was hij in staat een boom zodanig met zijn 

vuurstenen bijl te bewerken, dat al na enige dagen de ruwe vorm van een wiel te voorschijn 

kwam. De trotse bezitter van het eerste wiel op deze aarde wilde zijn droom door zijn 

enthousiasme natuurlijk direct delen met zijn naasten. Een groot gedeelte van zijn stam vond 

een wiel echter maar een dom idee omdat zij immers al duizenden jaren de lasten gewoon op 

hun schouders gedragen hadden. Waarom zou je deze beproefde en bewezen werkwijze 

veranderen. Teleurgesteld en verdrietig verliet de uitvinder het gezelschap en keerde terug 

naar zijn grot alwaar hij hulp vroeg aan zijn vader. Al snel kwamen er echter een aantal 

jongeren en wijzen die de grote voordelen van het wiel ook in hun dromen voor zich konden 
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zien. Zij gaven de uitvinder allerlei tips, waardoor zij uitvinders en mede uitvinders van het 

wiel en later de kar, fiets, auto, vliegtuig, raket, computer, Internet, UniNet en 

eenheidsbewustzijn werden.  

 

Deze groep innovators worden in iedere maatschappij de bouwers en evenwichtigen 

genoemd, terwijl zij, die iedere ontwikkeling ten evenwicht tegenhouden omdat zij oud geld, 

macht en ego dreigen te verliezen de afbrekers en onevenwichtigen genoemd worden. 

Uiteindelijk winnen de bouwers het altijd van de afbrekers, zoals we in onze geschiedenis 

kunnen zien. Het heeft dus absoluut geen zin om te vechten, strijden en discussieren met 

mensen die vanaf het eerste moment (seconde) al besloten hebben dat ze toch niet willen 

luisteren of meedoen. Geef ze gewoon wat extra tijd in het overgangsproces ofwel transitie, 

waarin onze samenleving en zijzelf zich vandaag bevinden. Vroeg of laat zullen ze bij 

zichzelf komen. 

 

Zonder deze (mede)uitvinders hadden we vandaag immers nog in grotten (volgens de 3D 

geschiedenis 200.000 geleden) geleefd, zonder enige vorm van beschaving en (naasten)liefde. 

De uitvinder van het wiel bracht ons een nieuw bewustzijn. De rest van de stam had de keuze 

om op de oude weg door te gaan of om mee te zijn, doen en denken. Het gehele leven is zoals 

iedereen weet een ontwikkelingsproces (dubbele spiraal), waarbij iedere seconde van de dag 

keuzes ten evenwicht of ten onevenwicht van de eigen en collectieve bewustzijnsontwikkeling 

gedaan worden. Iedere seconde van de dag ontvangen mensen gedachten en ideeen uit het 

schijnbare niets. Sommigen noemen dit niets dromen, anderen noemen dit fantasie en weer 

anderen God. Belangrijk is echter het besef, dat wanneer de mens voor een probleem gesteld 

wordt, er altijd een oplossing aangedragen wordt wanneer hij hierom uit zijn hart oprecht 

vraagt. De oplossing lijdt altijd tot bewustzijnsverruiming ofwel een verandering ten 

evenwicht. Het blijft echter altijd aan de individuele en collectieve mens om dit te beseffen en 

de juiste dus ware keuze te maken. Waar kiest u voor?   

 

30.4.1.6. DE EEN GROTE FAMILIE GEDACHTE 

 

Iedereen die direct of indirect betrokken is bij de opzet van een Buurtschap zal direct merken, 

dat dit de beste eigenschappen in hem of haar bovenbrengt. In tegenstelling tot hetgeen de 

meeste mensen vandaag nog jammer genoeg denken, is een mens in wezen als eenheids mens 

geboren. Ieder goed mens beseft daarom direct dat zijn of haar familie niet alleen bestaat uit 

de kleine kring van opa, oma, vader, moeder, kinderen, ooms, tantes, neven, nichten en 

vrienden, maar dat alle naasten familie van hem of haar zijn. Een echte Bewustzijns 

Verzorger ziet de wereld dan ook als één familie ofwel EEN geheel. Zodra het besef bij een 

mens begint door te dringen, dat hij in wezen de hele dag in vrijheid tussen verdichting en 

verlichting kan kiezen en zijn medemensen (dus zichzelf) gaat behandelen zoals hijzelf 

behandeld wil worden, dan volgt de rest van het bewustzijns veranderingsproces automatisch. 

 

Zij die dit principe naleven hebben immers geen richtlijnen, regels en wetten nodig, maar 

alleen hun geweten als leidraad in alles wat zij zeggen, denken, doen en zijn. Alle 

Bewustzijns Verzorgers weten immers dat iedere daad die zij zeggen, denken of doen niet 

zonder gevolgen zal blijven en vroeg of laat bij hen op de stoep zal staan. Het besef dat door 

ontkenning ieder probleem van zorg, ziektes, natuurrampen etc, niet weg zullen gaan, maar 

juist steeds dichter bij de individuele voordeuren zullen komen, is de grootste stap die men 

zowel in het individuele als collectieve bewustzijn kan maken. Hierna is het zaak om de ware 

problemen achter de materiële illusies te herkennen. We beseffen toch allemaal dat een 
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maatschappij die gegrondvest is op de volgende grondbeginsels waaruit bewustzijn, waarden, 

normen en ethiek volgen, er toch niet echt naar streeft om het evenwichtige te doen voor 

zichzelf en haar medemensen, maar gedoemd is te vervallen in onevenwichtige concurrentie, 

macht, hebzucht, ego, afgunst en verval.  

 

1. We zijn allemaal alleen 

2. Niemand is te vertrouwen. 

3. Het recht van de sterkste. 

4. Er is schaarste aan alles. 

 

Bij een Bewustzijns Verzorger begint echter al snel het besef door te dringen dat voordat 

hij/zij de wereld gaat veranderen, hij/zij eerst zijn eigen bewustzijn c.q. grondbeginselen moet 

veranderen. Wat zouden deze grondbeginselen ofwel een nieuw bewustzijn kunnen zijn: 

 

1.Wij zijn allemaal EEN familie. 

2. Los iedereen in jezelf op. 

3. Het recht van de rechtvaardigen. 

4. Er is genoeg voor iedereen, wanneer we alles naar hart en geweten zouden delen. 

 

Wanneer u bovenstaande nieuwe grondbeginselen in uw huidige leven zou toepassen, wordt u 

pas echt geconfronteerd met uw ware zelf. Deze confrontatie zal dan ook tot een innerlijk 

conflict (overgangsperiode) lijden. In dit conflict kunt u kiezen voor uw ware ofwel 

natuurlijke zelf, ofwel uw schijn ofwel onnatuurlijke zelf, die zich de hele dag onderdrukt of 

laat onderdrukken. Een gezin ofwel familie die de nieuwe grondbeginselen hanteert, ziet in 

haar groeiproces de volgende ontwikkeling en rolverdeling ontstaan. Kinderen staan voor 

zelfontplooiing, ontdekking en vernieuwing. Ouders staan voor verdere ontwikkeling, 

bewustzijn, instandhouding en verzorging. Grootouders staan voor wijsheid, onderwijs, rust 

en geduld (luisteren). Deze zaken gelden natuurlijk niet alleen voor (pleeg)gezinnen, maar 

ook voor het beleid dat gemeenten, provincies, landen, ondernemers, burgers etc. t.o.v. hun 

naasten hanteren.  

 

Onze kinderen ofwel de generatie die ons welzijn in de komende jaren zal 

vertegenwoordigen, zijn immers niet meer dan de spiegel (het voorbeeld) die wij ze in de 

komende jaren zullen voorhouden. U bent vandaag, wie uw kinderen morgen zullen zijn. Het 

is dus niet alleen zo dat u alleen uw (klein)kinderen helpt, maar zij helpen u omgekeerd ook 

om het beste bij u boven te brengen en uw toekomst c.q. oudedag te verzekeren. Dat dit een 

groeiproces is mag voor iedereen duidelijk zijn. De meeste mensen veranderen immers niet 

ten evenwicht in 1 seconde, maar hebben tijd nodig om een en ander te overwegen en te 

toetsen. Laat uw toetssteen uw dagelijkse gezondheid en levensgeluk zijn. Wanneer u deze 

toetssteen gebruikt, zullen velen stapje voor stapje veranderen in de goede richting. Het maakt 

hierbij niet uit wie u gisteren geweest bent, alleen morgen ofwel uw evenwichtige en ware 

toekomst telt. De rest lost vanzelf op wanneer uw evenwichtige bedoelingen oprecht zijn. 

Samen ofwel collectief kunnen wij nog vele Buurtschappen realiseren, hetgeen een 

collectieve bewustzijnsverandering ten evenwicht zou inhouden, waardoor dingen die vroeger 

als heel normaal gezien en gedaan werden, weer heel gewoon worden. Natuurlijk kunt u ook 

kiezen om eenzijdig te blijven vluchten in materie, alcohol, sigaretten, eten, drugs, werk, TV 

etc. etc. welke alleen maar een tijdelijk en zeer onnatuurlijk geluk verschaffen. Hoe vaak bent 

u echt gezond en gelukkig?  Het leven is geen toeval maar een keuze! 
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De eerste stap is echter aan u en deze stap is, te erkennen dat we vandaag met onze zorg niet 

meer op de juiste weg zijn en te herkennen dat het beter kan. Helpt u mee om van uw eigen 

gemeente een meer leefbare omgeving te maken?.  

 

30.4.1.7 . HET VERSCHIL TUSSEN RECHT EN RECHTVAARDIGHEID 

 

Iedereen die bewust geworden is van het feit, dat alles wat je (ten evenwicht) tegen of voor 

een ander doet, vroeg of laat bij jezelf terug zal komen, beseft ook dat door EEN c.q. samen 

zijn het gevoel van rechtvaardigheid zal veranderen. Schreeuwen we tegenwoordig moord en 

brand wanneer onszelf iets overkomt en dat we ons recht willen halen, in de toekomst zal door 

het besef van eenheid en rechtvaardigheid de reactie in actie omgezet worden. Wanneer 

iedereen elkaar (dus zichzelf) rechtvaardig zou behandelen is het immers niet meer nodig om 

je recht te halen. We gaan nog verder. Van nature rechtvaardige mensen (zij die dus naar hun 

hart en geweten handelen) hebben nagenoeg geen wetten en regels nodig, omdat geen haar op 

hun hoofd eraan zou denken om iets onrechtsvaardigs te zeggen, te denken en doen, dat 

andere leden van hun familie zowel geestelijk als lichamelijk zou kunnen benadelen. Dikke 

wets- en handboeken en voorschriften kunnen dus wanneer rechtvaardigheid in de mens is 

gekomen, vervangen worden door een aantal informatieve richtlijnen die de planning en 

organisatie van vele dingen, dus ook een Buurtschap eenvoudiger maakt. 

 

De rest van de zaken kunnen de Bewustzijns Verzorgers zelf wel invullen, omdat zij vanuit 

het principe  van eenheid, vertrouwen, rechtvaardigheid en er is genoeg om te delen, al 

handelen en al hun beslissingen zullen nemen. Natuurlijk zullen vele mensen zeggen dat dit 

onmogelijk is in deze harde maatschappij waar iedereen voor zichzelf kiest. Mogen wij u 

eraan herinneren dat dit gedrag volgens de 3D wetenschap 193.000 jaar heel normaal is 

geweest op deze wereld en er vandaag al 10.000 pleeggezinnen en meer dan 5 miljoen 

verzorgers en vrijwilligers zijn in Nederland, die hier anders over denken en doen. Het zal niet 

zolang meer duren dat deze, op dit moment nog zwijgende mensen de meerderheid in 

Nederland zullen gaan vertegenwoordigen. Bent u al EEN van hen?   

       

30.4.1.8. VAN INDIVIDUELE NAAR COLLECTIEVE VERANTWOORDELIJKHEID 

 

Wanneer bovenstaande nieuwe bewustzijn c.q. grondbeginselen en principes in de komende 

jaren weer stapje voor stapje ingeburgerd raken en mensen weer als bewuste buren voor 

elkaar gaan zorgen, heeft dit grote gevolgen voor ons belastingstelsel. Laten we er gewoon 

eens één uitpakken. Onze zorgsector (volksgezondheid, welzijn en sport) neemt ongeveer 

11.1 miljard van de miljoenennota in beslag. Tellen we hierbij de 43.1 miljard van Onderwijs, 

Cultuur en Wetenschappen bij op dan komen we op 54.2 miljard waarop we de toekomst van 

Nederland gebaseerd hebben ofwel 22,68% van de miljoenennota. Wanneer we de zorgsector 

en onderwijssector zouden ontlasten heeft dit grote gevolgen voor de belastingdruk voor 

iedere burger in Nederland. Wanneer we echter het nieuwe eenheidsbewustzijn ook zouden 

toepassen voor de andere ministeries c.q. overheidsuitgaven zoals Sociale zaken en 

Werkgelegenheid, Rente staatsschuld, Verkeer en Waterstaat, Gemeente en Provincie 

fondsen, Defensie, Europese Unie, Buitenlandse Zaken, Justitie, Volkshuisvesting, 

Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Binnenlandse Zaken, Financien, Landbouw, 

Natuurbeheer en Visserij en Economische Zaken in EEG en NAVO verband, dan zou dit een 

volledige schokgolf door de (westerse) wereld qua o.a. belastingen teweeg brengen. Een 

bewustzijns verandering heeft immers een gigantisch gevolg voor alle overheids uitgaven. 
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Denkt u eens na, wat de gevolgen zijn voor de hierboven genoemde uitgaven, wanneer de 

mensen anderen als zichzelf zouden zien en behandelen.  

 

Het zou ons dan ook niet verbazen dat door een collectieve bewustzijnsverandering de 

belastingen van 30-60% naar 10-20% teruggebracht kunnen worden. Deze verlaging door 

Bewustzijnszorg geeft iedereen een hoger besteedbaar inkomen, welke weer gedeeltelijk 

gebruikt kan worden om voor eens en voor altijd af te komen van onze nationale schuld 

(begrotingstekort) en jaarlijkse rente. Wanneer we dit principe mondiaal zouden toepassen 

betekent dit, dat alle derde wereld landen een blok aan het been zullen kwijtraken, hetgeen 

vandaag al op de onnatuurlijke manier der kwijtschelding geschied. Van het extra geld dat in 

iedere huishoudbeurs overblijft, is daarna nog meer dan genoeg over om wat extra’s voor hun 

naasten te doen, zonder dat dit ook maar enig gevolg heeft voor de materiële welstand van een 

gezin. Natuurlijk zullen de echt bewuste mensen een 1 op 1 verhouding hanteren omdat zij 

alles en iedereen als één familie zien en zijn.  

 

Zo ziet u maar wat de gevolgen kunnen zijn voor onze politiek, economie, sociale structuren 

etc. door een simpele bewustzijnsverandering. We kunnen natuurlijk ook besluiten om 

gewoon niets te doen, waardoor de belastingdruk in de komende jaren alleen maar hoger zal 

worden en de benzine en energieprijzen zullen stijgen naar F. 26,70 per liter. Of denkt u dat 

de vergrijzing van de bevolking, opraken olie- en gasvoorraden en steeds kleiner wordende 

drinkwatervoorziening op de wereld geen enkele invloed heeft op uw pensioen en toekomst. 

En dan praten we niet eens over vervuiling, criminaliteit, vluchtelingen, ziekten en 

gezondheid.  Wederom is aan u als individu de keus!       

 

30.4.1.9.  NATUURLIJKE GEVOELENS 

 

Stress in al haar vormen is tegenwoordig volksvijand No.1 geworden van onze maatschappij 

en arbeidsreserve. Uit de cijfers van het STB, CBS en GAK uit 1990 inzake procentuele 

kosten, ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid en sterfte naar diagnosegroep blijkt dat 26,6% 

van de kosten van onze gezondheidszorg kunnen worden toegerekend aan psychische 

stoornissen. Hart en vaatziekten komt op een tweede plaats met 11,7% en spijsvertering op de 

derde plaats met 10,2%. In de komende jaren zal de medische wetenschap ontdekken dat 

stress vooral voorkomt uit het onderdrukken van natuurlijke gevoelens c.q emoties uit uw 

verleden zoals angst, boosheid, verdriet, afgunst en (ver)oordelen welke kunnen omslaan in 

paniek, woede, depressie, jaloezie en vernietiging. Wanneer het onderdrukken van natuurlijke 

gevoelens nog langer voortduurt, ontstaan er zelfs chronische ziekten, zoals hart- en 

vaatziekten en kanker. Chronische ziekten zijn dus vaak niet meer dan het voor lange tijd 

(vrijwillig) onderdrukken van uw werkelijke natuur.  

 

Als iemand zichzelf of een ander onderdrukt (zijn vrijheid ontneemt om te leven zoals hij dit 

zelf wil) verhard de mens van binnen en van buiten. Uit dit verhardingsproces kunnen allerlei 

vreemde lichamelijke en geestelijke afwijkingen ontstaan. Wanneer we echt gaan 

onderzoeken, waaruit al deze stress situaties zijn ontstaan bij u en uw naasten, dan komen wij 

wederom uit bij de oude grondbeginselen waarop onze huidige maatschappij gestoeld is. 

Vandaag zijn vele mensen eenzaam, is er veel wantrouwen, geldt het recht van de sterksten  

welke tijdelijk bepalen wat u wel en niet krijgt en wordt er op een zeer onnatuurlijke manier 

schaarste gecreerd. 
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Door deze onmenselijke uitgangspunten is de werkdruk zodanig toegenomen dat iedereen nog 

maar aan een ding denkt en dat is, om maar zoveel mogelijk materie (geld en goederen) te 

verzamelen om te overleven in goede- maar vooral in slechte tijden. Dat iedereen ook slechte 

tijden meemaakt is al tientallen jaren duidelijk. Chronische ziekten zijn in de afgelopen 20 

jaar in iedere familie geruisloos binnengeslopen en natuurrampen zijn de orde van de dag. 

Zolang wij echter bezig blijven onszelf en de natuur door een modern bewustzijn,  

milieuvervuiling en ontbossing te mishandelen en voor de gek te houden, zal er in de 

komende jaren niet veel veranderen met onze gelukzaligheid. Zelfs drie keer per jaar op 

vakantie gaan en een tweede huis of auto helpt niet meer. Over de tijdelijke vlucht in 

genotsmiddelen zullen we het maar helemaal niet hebben. Zodra we weer thuis komen slaat 

de stress weer keihard toe en zijn we weer terug bij af. We zitten allemaal zonder dat we dit 

vaak beseffen in een vicieuze cirkel, maar zeg maar liever roller-coaster omlaag. Wanneer u 

natuurlijk de hele dag gelukkig en gezond bent, hoeft u natuurlijk helemaal niets aan uw leven 

te veranderen. Het is maar hoe u uw leven vandaag (onder/hoger)bewust bekijkt. Waarheid of 

illusies. Hoe lang gaat u nog door in dit spelletje dat u met uzelf speelt?                  

 

De regering heeft al laten doorschemeren dat door de vergrijzing van de bevolking de 

pensioenen binnenkort onbetaalbaar zullen worden. Een hele generatie die er na de tweede 

wereldoorlog voor gezorgd heeft dat we vandaag weer op eigen benen kunnen staan, wordt 

straks geconfronteerd met het feit dat als ze 65+ zijn, het geld op is en ze maar voor zichzelf 

moeten zorgen om te overleven. Dit zijn de feiten van vandaag. U kunt ze ontkennen of 

(h)erkennen. Met de beslissing bepaald u niet alleen uw eigen toekomst maar ook die van uw 

(klein)kinderen. Nog geen 100 jaar geleden bestonden er  geen pensioenen, 

levensverzekeringen, oudedagsvoorzieningen maar alleen buurtschap. Waarom zouden we de 

goede dingen van vandaag niet combineren met de goede dingen van vroeger om er samen 

beter van te worden.  

 

30.4.1.10. OORDELEN, VEROORDELEN EN VERGEVEN 

 

Iedereen die het bovenstaande begrepen heeft, zal voor eens en altijd afstand doen van 

oordelen en veroordelen. We beseffen immers allemaal, dat hetgeen waarvoor wij anderen 

(ver)oordelen, ons gisteren al overkomen is of ons morgen nog kan overkomen in ons 

groeiproces. Zij die (ver)oordelen, brengen alleen het slechtste in de mens naar boven, terwijl 

ieder mens als eenheids gericht mens geboren is. Besteed dan ook nooit en te nimmer tijd aan 

hen, die (ver)oordelen omdat deze mensen door onwetendheid (blindheid) niet meer doen dan 

alleen zichzelf (ver)oordelen. Heb geduld met deze mensen want zij weten vandaag niet beter.      

 

Zij die (ver)oordelen, (ver)oordelen alleen zichzelf, totdat zij hun onwetendheid omzetten in 

inzicht, weten en voelen. Hoelang wilt u blind blijven in deze wereld en uzelf en uw naasten 

belasten.  

 

30.4.2 DE WINNAARS EN VERLIEZERS 

 

Zij die winnen creëren verliezers. Zij die verliezen creëren winnaars. Zij die samen winnen 

zijn EEN. Begin 1900 probeerde een aantal Europeanen de Aboriginals uit Australie de fijne 

kneepjes van het voetbal bij te brengen. Het probleem van de Europeanen was, dat de 

Aboriginals zoals alle andere Verzamelaar/Jager stammen pas stoppen met voetballen als het 

gelijk spel is. Bij gelijk spel is immers iedereen gelukkig en tevreden. De Europeanen ofwel 
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de Moderne Mens probeerde deze primitieve mensen duidelijk te maken dat het de bedoeling 

was om te winnen. De Aboriginals begrepen en begrijpen het concept van winnen, dus beter 

zijn dan een ander nog steeds niet omdat dit schade toebrengt aan de medemens. Winnen of 

verliezen is voor hen nog steeds een krankzinnige vorm van samenzijn.    

 

30.4.3 ZAAIEN EN OOGSTEN 

 

In de eerste 193.000 jaar van het bestaan van de mens volgens de 3D geschiedenis werden de 

gewassen op de volgende manier gezaaid en geoogst. Iedere stam maakt een stuk bos in de 

vorm van een cirkel vrij waarbij de bomen naar buiten vielen. In dit stuk bos werden tussen de 

bomen de gewassen zoals aardappels, graan, jams etc, gepland. Ieder jaar werd er een nieuwe 

cirkel vrijgemaakt. In deze nieuwe cirkel werden dezelfde gewassen van vorig jaar gepland. 

Een stam beschikte dus over een 7 tal cirkels waarbij in iedere cirkel een uniek aantal 

gewassen verbouwd werd. Wanneer een cirkel gedurende 7 jaar diverse gewassen bevat had, 

werd het weer vrijgegeven aan de natuur om te herstellen. Natuurlijk dankte iedere stam de 

natuur en gewassen vooraf, voor het eten dat zij als mens tot zich namen. Natuur en mens 

waren immers in die tijd EEN.  

 

30.4.4 DE NIEUWE DANK U -  EN TOESTEMMINGS-GENERATIE 

 

De nieuwe mens zal zijn medemens altijd vooraf toestemming (overeenstemming) vragen 

voordat hij iets beslist c.q. verkiest te doen dat zijn medemens kan beinvloeden. Tevens dankt 

hij zijn medemens altijd voorafgaande aan de toestemming. Dit vooraf toestemming vragen en 

vooraf bedanken is voor de nieuwe mens net zo normaal als het voor de moderne mens is om 

voor een rood stoplicht te stoppen. Er wordt niet eens meer over nagedacht omdat dit gedrag 

immers zeer gewoon dus normaal is. In deze nieuwe cultuur zullen de naasten hun 

medemensen aanspreken over een gedrag dat niet meer past bij de nieuwe tijd. Bij ons in de 

moderne tijd heet dit een bon bij te hard rijden.    

 

30.4.5 GENOEG IS GENOEG 

 

Meer is beter en hebzucht is goed. Zie hier de illusie die de moderne mens schijnbaar tijdelijk 

gelukkig maakt. Het geluk van de nieuwe mens bestaat echter uit gemeenschappelijk geluk 

welke gebaseerd is op zekerheid, veiligheid en verzorging welke iedereen als een soort 

basisinkomen met elkaar deelt. Pas wanneer dit basisinkomen tot stand is gekomen, gaan de 

individuele leden van de stam pas nadenken over individuele zelfontplooiing. Deze 

zelfontplooiing ofwel zelfverwerkelijking is echter gebaseerd op de rijke grond van zekerheid 

en zorg van de gehele gemeenschap van de wieg tot het graf. Moderne mensen hebben en 

kennen geen zekerheid en zorg omdat zij denken, doen en zijn als individu en niet als geheel. 

 

30.4.6 ZIJN WE VANDAAG ECHT GELUKKIG 

 

Op het ogenblik scheiden 50% van de mensen in de westerse ofwel moderne wereld. Van de 

overige 50% is 40% ongelukkig in het huwelijk. Van alle Nederlanders heeft maar liefst 45 

procent ooit te maken gehad met geweld in de huiselijk kring. In Amerika is het al zover dat 

een op de drie jongeren omkomt door moord of zelfmoord. Hoe gelukkig bent U vandaag?       
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30.4.7 ZOMAAR EEN GESPREK 

 

Hallo, hoe gaat het met U. Met mij gaat het goed. Ja met mij gaat het ook goed. Tegen beter 

weten in liegen beide partijen omdat ze de schone schijn der materie voor hun buren willen 

ophouden. Door dit liegen en ontkennen veroordelen vele mensen zich tot eenzaamheid, dus 

alleen zijn in het oplossen van hun problemen. De oude mens zou zijn probleem echter direct 

delen (openheid en eerlijkheid) met zijn medemens, waardoor het snel verholpen zou worden. 

Hoelang wilt u ziek blijven? 

 

30.4.8 POSITIEF OF NEGATIEF 

 

Zij die evenwichtig zaaien zullen evenwichtig oogsten. Zij die onevenwichtig zaaien zullen 

onevenwichtig oogsten. Voor hen die dus slim ofwel bewust zijn, begrijpen dat positief zaaien 

de enige mogelijkheid is om gelukkig te zijn c.q. te worden. Het heeft in dit leven geen enkele 

zin om tegen iets te vechten, strijden, discussieren etc. waarvan je van tevoren (het eerste 

moment) weet of voelt  dat het onbegonnen werk is. Alleen zij die voor een 

bewustzijnsverandering klaar zijn zullen luisteren, denken, doen en zijn. Dit gebeurt al vanaf 

het jaar 0.     

 

30.4.9 HET GROTE VOORBEELD 

 

In de komende jaren zullen wij als Bewustzijns Verzorgers alle gradaties van een onder-, 

hoger- en eenheidsbewustzijn tegenkomen van zowel de kant van de gevers, ontvangers, 

toeschouwers, pers, instituten etc. etc. Bewustzijns Verzorgers zullen geconfronteerd worden 

met Wantrouwen en Vertrouwen, Liefde en Angst, Het recht van de rechtvaardige en Het 

recht van de sterkste, Samenleven en Overleven, Geloof en Ongeloof, Overgave en 

Vasthouden, Waarheid en Leugen, Licht en Duisternis, Zien en Blindheid. Besef echter 

Bewustzijns Verzorgers dat wij niemand zullen oordelen. Besef dat iedere overgang bij de 

meest mensen gepaard gaat met ontkenning, vrees, angst en soms zelfs blinde paniek. Geef 

deze mensen in hun groeiproces de kans (rust en geduld) om vanuit de twijfel en chaos een 

nieuw eenheidsbewustzijn te bereiken. Niemand maar dan ook niemand zal achtergelaten 

worden, wanneer zij een eenheids bewustzijn willen bereiken. Besef ook dat zij die de 

waarheid kennen, geen deals meer maken met een onder- of hogerbewustzijn. De waarheid 

van het eenheids bewustzijn is immers de enige waarheid. Zie hier uw taak als Bewustzijns 

Verzorgers voor de komende jaren.     

 

30.4.10 WIE ZIJN NU EIGENLIJK DIE BEWUSTZIJNS VERZORGERS 

 

- Bewustzijns Verzorgers zijn geen helden. 

- Bewustzijns Verzorgers vragen niet om bedankjes of applaus. 

- Bewustzijns Verzorgers verwachten niets terug voor wat zij geven. 

- Bewustzijns Verzorgers hebben een oneindige verzameling met nieuw bewustzijn zodat  

  iedereen zal krijgen wat hij/zij op dat moment nodig heeft 

- Bewustzijns Verzorgers hoeven niet in de belangstelling te staan. 

- Bewustzijns Verzorgers zijn geen bijzondere mensen. 
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- Bewustzijns Verzorgers zijn geen leiders maar leiden door hun gedrag (voorbeeld). 

- Bewustzijns Verzorgers oordelen niet maar respecteren en observeren. 

- Bewustzijns Verzorgers verplichten tot niets omdat alles mag en niets hoeft zolang het uw 

  naasten maar niet schaad (overeenstemming). 

- Bewustzijns Verzorgers discussieren niet omdat iedereen recht heeft op een eigen mening. 

- Bewustzijns Verzorgers vinden ieder keuze goed wanneer deze maar bewust gemaakt is. 

- Bewustzijns Verzorgers vechten niet omdat vechten alleen maar lijdt tot meer vechten dus   

  de vernietiging van de eenheid.  

- Bewustzijns Verzorgers beseffen dat gepolariseerde angst, liefde, hoogmoed, deemoed, 

  boosheid, haat, wantrouwen, (ver)oordelen, vechten etc. etc. dus EGO/OGE alleen maar op 

  scheiding gerichte zaken zijn in woorden, denken, doen en zijn.   

- Bewustzijns Verzorgers kennen geen angst omdat zij altijd weten dat ze door hun naasten 

  verzorgd zullen worden en de dood niet bestaat. 

- Bewustzijns Verzorgers informeren andere Bewustzijns Verzorger middels innerlijke en 

   uiterlijke naar evenwicht strevende boodschappen.    

- Bewustzijns Verzorgers selecteren zichzelf op basis van deze informatie uit zonder druk en 

  overtuiging. 

 

Bewustzijns Verzorgers zijn gewoon normaal! 

 

Bewustzijns Verzorgers zijn bewustzijns transformators waardoor nieuwe 

ontwikkelingsprocessen opgestart kunnen worden. In de eerste fase wordt informatie verstrekt 

die de mens aan het DENKEN en zo nodig aan het TWIJFELEN brengt wat nu echt normaal 

is. In de tweede fase wordt de mens nog meer informatie verstrekt waardoor hij zijn 

persoonlijke Bewustzijns Instap Niveau (BIN) kan bepalen van waaruit hij/zij kan verder 

groeien. Deze tweede fase wordt ook wel de chaos fase genoemd waar hij iedere seconde van 

de dag kan KIEZEN tussen evenwicht of onevenwicht in zijn woorden, denken, doen en zijn. 

Dit is de moeilijkste fase omdat vele schijnbare zekerheden overboord gegooid worden om de 

waarheid te herwinnen c.q. te herinneren. In de derde fase heeft de mens 100% gekozen voor 

zijn of haar persoonlijke WAARHEID op enig moment. Dit is de fase van rust en evenwicht 

in een nieuw bewustzijnsniveau.       

 

30.5 DE OVERGANG ALS TRANSFORMATIE- EN BEWUSTZIJNSPROCES 

 

(DE GEBOORTE VAN DE NIEUWE MENS) 

 

Allereerst is het belangrijk om te weten, wat nu precies bedoeld wordt met (De) Overgang als 

transformatie- en bewustzijnsproces. Laten we eerst eens kijken naar de synoniemen. 

Overgang en transformatie staan gelijk aan omzetting en wedergeboorte. Iedere overgang in 

het leven, en dat zijn er vele, is dus een wedergeboorteproces. Hoewel dit niet door iedereen 

beseft wordt, wordt u iedere seconde van de dag wedergeboren (fysieke cellen en levens 

bewustzijn). Toch zijn er een aantal periodes in uw leven waar de overgangen wel heel 

duidelijk naar voren komen. De meest bekende is “De Overgang” die voor de meeste mensen 

rond hun vijftigste jaar begint. Zowel mannen als vrouwen kennen deze overgang maar al te 

goed. Minder bekend, maar even belangrijk zijn de overgangen van eenheid/geboorte, 

baby/kind, kind/puber, puber/volwassene, volwassene/oudere, oudere/eenheid. In ieders leven 

kennen we dus 6 zeer duidelijke overgangs- ofwel wedergeboorte fasen. Deze overgangsfasen 

worden niet alleen gekenmerkt  door fysieke (uiterlijke) veranderingen, maar ook door 

bewustzijns (innerlijke) veranderingen. Voor het gemak laten we overgangsfase 1 en 6 maar 
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even buiten beschouwing, omdat hier al heel veel over verteld is in dit boek. Laten we ons 

concentreren op de fasen 2 t/m 5 (4 seizoenen tussen geboorte en fysieke dood). Iedere 

overgangsfase wordt voor de moderne mens, die nog tegen alles vecht, gekenmerkt door de 

volgende zaken:  

 

- Turbulentie en chaos omdat alle regulatiesystemen (geloofs-, overlevings-, compensatie-, 

immuun-, en regeneratiesystemen in de vorm van o.a. hormonen) tijdelijk volledig op hol 

slaan. Aangezien de mens in het begin van ieder transformatieproces het oude probeert te 

behouden en het nieuwe te onderdrukken, ontstaan de eerste stress symptomen in de vorm van 

angst, vrees, paniek, verkramping, vermoeidheid, nek- en schouderpijn, agressie, irritatie, 

diaree, buikpijn, duizeligheid, hoofdpijn, overgewicht, hoge bloeddruk, infecties, 

slapeloosheid, zweten, borstpijn, tandenknarsen, rusteloosheid etc. etc. 

  

- Deze turbulentie vindt niet geleidelijk plaats, maar in de vorm van trapsgewijze schokgolven 

(quantum sprongen) die gedurende de dag, later week, later maand, later jaar plaatsvinden. 

Uiteindelijk bereikt ieder mens een breekpunt waar hij zich overgeeft aan de nieuwe waarheid 

in zijn bestaan. Zodra dit breekpunt qua geloof, vertrouwen en overgave aan het nieuwe zijn, 

dus van baby naar kind, van kind naar puber, van puber naar volwassene, van volwassene 

naar oudere, gepasseerd is, verdwijnen alle klachten. Zij die zich blijven verzetten tegen dit 

natuurlijke proces kunnen hun overgangsproces verlengen en zelfs verergeren. 

 

- Dat de leeftijdsgrenzen van de overgangsfasen naar voren verschuiven. Begon De Overgang 

van volwassene/oudere vroeger rond de vijftig jaar tegenwoordig hebben vele mensen er al 

last van rond hun veertigste en zelf dertigste jaar. Pubers zijn niet meer 13-18, maar beginnen 

al op hun achtste jaar. Dit is vooral te danken aan het constant onnatuurlijk ingrijpen van de 

mens in de natuur.  

 

- Dat de periode van iedere overgang bepaald wordt, door het niveau van bewustzijn wat een 

mens op een bepaald moment in zijn of haar leven bezit. Mensen met een modern bewustzijn, 

welke gebaseerd is op controleren en domineren (zonder nog het besef van geloof, vertrouwen 

en overgave te hebben) zullen gemiddeld tussen de 4-8 jaar in een overgang zitten. Mensen 

met een oud of nieuw bewustzijn zullen over deze periode niet langer dan een paar weken of 

maanden doen, omdat zij beseffen dat een overgang een natuurlijk ontwikkelingsproces is en 

geen ziekte, waar je niet tegen moet vechten maar je aan over moet geven.  

 

- Dat de dromen voor en tijdens de overgang, u de uitweg willen wijzen naar het nieuwe 

bewustzijn.   

 

Bovenstaande zaken zijn dus geen ziekte, maar een natuurlijk onderdeel van het natuurlijke 

transformatieproces dat 6 maal voor iedereen in het fysieke leven hier op aarde plaatsvindt. 

Wanneer immers de natuur (oude en nieuwe mens) niet de kans krijgt om zichzelf te 

ontplooien, omdat zij (vrijwillig) onderdrukt wordt, gaat zij zich verzetten waardoor 

bovenstaande tegenwoordig door de moderne mens als normaal gevonden processen gaan 

ontstaan.  

 

Besef echter dat natuurlijke evolutie de enige manier is om je als soort te ontplooien en het 

individuele en collectieve bewustzijn te verschuiven naar een meer evenwichtig 

eenheidsbewustzijn.  Deze succesformule die al 12 miljard jaar in uw universum plaatsvindt, 

is een constante poging om samen de eenheid te bereiken, ofwel samen weer EEN te zijn. Zij 

die zich bewust zijn, dat natuurlijke bewuste evolutie de snelste weg naar de eenheid in 
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zichzelf is, zullen geen overgangen ofwel transformatieproblemen kennen. Besef dat in deze 

tijd der tijden de overgangsprocessen zich in een steeds hoger tempo zullen opvolgen, omdat 

niet alleen het individu maar op dit moment een hele wereld op het punt staat wedergeboren te 

worden. De schokgolven van deze geboortegolven (weeën) naar een nieuw bewustzijn doen 

zich op dit moment over de hele aarde en in ieder individu voelen, ongeacht het bewustzijn. 

Het bewustzijn zal echter bepalen hoe een individu deze laatste schokgolven zal ervaren en 

zien. Uit eenheidsliefde of uit gepolariseerde liefde/angst. 

 

30.5.1 DE TWEE BRILLEN VAN BEWUSTZIJN 

 

Ieder mens heeft vandaag de mogelijkheid om de overgang dus ook de wereld en zijn 

medemensen te bekijken vanuit twee standpunten. De ene heet eenheidsliefde en de andere 

gepolariseerde liefde/angst. De eenheidsliefde zal zowel zichzelf als de gepolariseerde 

liefde/angst begrijpen en helpen. De gepolariseerde liefde/angst zal (wanneer zij dit wil) niets 

anders dan gepolariseerde liefde, angst, vrees en paniek erkennen en herkennen, omdat zij 

volledig blind is voor alles wat waarheid dus eenheid is.   

 

Eenheidsliefde = vertrouwen, onthechten, het recht van de rechtvaardige, de mens wordt 

eenheids gericht geboren, veiligheid en zekerheid, een familie, geloof en overgave, waarheid, 

licht, zien, vrije tijd voor zelfontplooiing, samenleven, ofwel de normale basis van de 

opvoeding van onze nieuwe kinderen. Eenheidsliefde leeft NU. 

 

Gepolariseerde Liefde/Angst = wantrouwen, hechten, het recht van de sterkste, de mens wordt 

slecht geboren, onveiligheid en onzekerheid die we afkopen met verzekeringen die met hard 

werken betaald moeten worden, wij zijn allemaal alleen, ongeloof, controle en onderdrukking, 

leugen, duisternis, blind, druk druk druk dus geen vrije tijd voor zelfontplooing, overleven, 

geld en goederen, ofwel de normale basis van de opvoeding van onze moderne kinderen. 

Gepolariseerde Liefde/Angst leefde gisteren in illusies en morgen in nog meer gepolariseerde 

Liefde/Angst door het herhalen van de onverwerkte tegenstrijdige emoties van gisteren.  

 

De vraag is wat nu precies rijkdom, geluk en vrijheid zijn: Eenheidsliefde of gepolariseerde 

Liefde/Angst!       

 

30.5.2 DE NATUUR ALS VOORBEELD TRANSFORMATIEPROCES 

 

Misschien is het goed om de natuur als voorbeeld te nemen en te vergelijken met het 

transformatieproces van de mens. Ieder jaar ziet de mens de seizoenen van lente (zaaien), 

zomer (rijpen), herfst (oogsten) en winter (herstellen en rusten) aan zich voorbijglijden. Ieder 

jaar veranderen miljarden rupsen in vlinders om voor één of meerdere dagen van hun nieuwe 

vrijheid, dus bewustzijn te genieten. Iedere maand veranderd de maan van volle, kwart, halve 

naar donkere begeleider van de aarde. Iedere dag komt de zon op, stijgt zij naar de top, gaat 

zij onder en verdwijnt zij uit beeld. Iedere seconde worden er miljarden nieuwe cellen in uw 

lichaam aangemaakt om de oude te vervangen in de cyclus van bevruchting, rijping, geboorte 

en rust. De moderne mens is zich in het geheel niet meer bewust van deze overgangs- en 

groeiprocessen, omdat we er simpelweg geen tijd meer voor nemen. De moderne mens leeft 

volledig in de uiterlijke wereld waar alleen geld, goederen en macht voor (schijnbare) 

zekerheid en veiligheid zorgen.  
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Alle mineralen, planten en dieren op deze aarde hebben zich vanaf hun fysieke geboorte op 

deze aarde direct aangepast aan de dag, week, maand, jaar en levensritmes om zich verder te 

ontplooien en gelukkig en gezond te blijven. Een dier weet instinctmatig, omdat het gericht is, 

dat er met de natuurlijke (overgangs) cycli niet te sollen valt. Iedere cyclus en de daarbij 

horende overgangen kent de vier fasen van zaaien, rijpen, oogsten en herstellen/rusten. 

Begrijpt u dat dit de vier levensfasen zijn, die voor al het leven tussen geboorte (overgang 1)  

en fysieke dood (overgang 6) plaatsvinden en dat dit heel natuurlijk is. De enige soort die zich 

in de afgelopen 7000 jaar niets meer aangetrokken heeft van deze cycli en overgangen is de 

moderne mens. Dit komt door het feit dat de moderne mens als enige soort op deze aarde, de 

beschikking heeft over een volledig vrije wil binnen deze dimensie. Alle mineralen, planten 

en dieren leven zoals, we hierboven gezien hebben in beperkte vrijheid (gericht zijn) om te 

kiezen voor het verlichte (hogerbewustzijn), verdichte (onderbewustzijn) of eenheids gerichte. 

 

Alleen de mens is vandaag in staat om volledig vrij te kiezen. Vrijheid van kiezen brengt 

echter ook verantwoordelijkheid met zich mee voor het zelf, de naasten en eenheid. Het mag 

duidelijk zijn, dat wanneer iemand voor het eerst vrij is in zijn leven, hij/zij dit niet zal 

beseffen en alles zal uitproberen ten evenwicht en ten onevenwicht van zijn eigen 

ontwikkeling. Op enig moment zal de moderne mens echter voelen c.q. (ge)weten c.q. zich 

herinneren, dat bepaalde keuzes niet meer bij hem of haar passen. Deze twijfel is de eerste 

stap naar een meer evenwichtig onder- en hogerbewustzijn en later eenheidsbewustzijn.    

 

Rond het jaar 0 werd hem wederom duidelijk gemaakt, dat onverantwoordelijkheid en 

liefdeloosheid uiteindelijk zal lijden tot dimensionale vernietiging van het zelf en de soort. In 

de afgelopen 2000 jaar is stapje voor stapje dus na vele overgangen het besef gegroeid, dat wij 

de verantwoordelijkheid voor onszelf en medemensen niet kunnen overlaten aan een 

anonieme derde, maar zelf aan het roer moeten gaan staan om onze eigen toekomst te gaan 

bepalen. Op 5 mei 2000 heeft er dan ook een collossale verandering op deze aarde 

plaatsgevonden. Op deze dag die in Nederland als bevrijdingsdag te boek staat, stonden ook 

alle planeten in dit zonnestelsel op een rij (de grote conjunctie) en werd de klok in dit heelal 

letterlijk op 0 gezet hetgeen in iedere cyclus het begin ofwel (weder)geboorte van een nieuw 

leven betekent. Op 5 mei 2000 drong bij 3 miljard mensen op aarde (de helft van de 

wereldbevolking) het besef door, dat de nieuwe tijd aangebroken was en er geen terugkeer 

meer mogelijk was. Vandaag is de 3 miljard + 1 mens wedergeboren, hetgeen betekend dat de 

nieuwe mens ofwel meer bewuste mens al de meerderheid van de wereldbevolking uitmaakt.  

 

De overige mensen, die ontkennen dat ze tijdens de weeën en naweeën van dit nieuwe 

tijdperk wat gevoeld hebben, vluchten nog steeds in materie, consumeren, kooplust, drugs, 

alcohol, koffie, werk, uiterlijke sex, symptoom bestrijders etc. omdat zij zich niet meer 

gelukkig voelen. De minderheid aan moderne mensen, welke zich nog steeds niet stoort aan 

natuurlijke ofwel levens, jaar, maand, week en dagritmes van dag en nacht worden nog steeds 

geleefd in de 24 uur’s economie waar alleen de materie vereerd wordt. Deze mensen zijn de 

laatste dinosauriers die ooit 65 miljoen jaar geleefd hebben. De vraag is of deze mensen, net 

als de meerderheid van de wereldbevolking, vandaag zullen beseffen dat uitbuiting, misbruik, 

verbruik en onderdrukking uiteindelijk zal leiden tot tijdelijke vernietiging van de wereld of 

dat zij zich als minderheid in de komende jaren tot het uiterste zullen verzetten om hun al 

gepasseerde illusie van macht en geld te behouden. Zie hier de overgang als transformatie- en 

bewustwordingsproces van de wereld.                              

      

De nog overgebleven moderne mensen leven dwars tegen alle natuurlijke cycli en 

overgangsfasen in, hetgeen ellende, armoede, natuurrampen, ziekte etc. tot gevolg heeft. Door 
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dit onverantwoordelijke gedrag, besmetten zij niet alleen hun eigen wereld, maar ook de 

wereld van de nog zwijgende meerderheid. Democratie is echter een referendum houden, 

waarbij de wereld haar stem uitspreekt. Wanneer er vandaag een wereldwijd referendum via 

Internet gehouden zou worden over politieke, economische, militaire en sociale kernzaken, 

dan zou de wereld op haar grondvesten schudden en binnen 1 jaar totaal ten evenwicht 

veranderd zijn. De natuur is niet door de mens geschapen om te mis(ver)bruiken, maar om er 

als geheel mee samen te leven en er bewuster van te worden. De moderne mens leeft echter 

niet met de natuur samen, maar vecht er tegen omdat zij (Darwin) de natuur ziet als een 

concurrent die onderworpen, gedomineerd en vernietigd moet worden voor het eigen ego/oge 

en tijdelijke genot, omdat zij anders is, dus per definitie slecht en dom. 

 

Iedereen weet echter dat de natuur zich zeer snel, dus op een zeer natuurlijke manier hersteld 

zodra de mens stopt tegen haar te vechten c.q. controleren en domineren. Oude “moderne 

schijnbeschavingen” zoals de Egyptenaren, Grieken en Romeinen zijn in nog geen 2000 jaar 

volledig verdwenen op wat ruines en kleitabletten na. Alleen de illusies met soms wat 

sprankjes van waarheid zijn nog in leven omdat niemand meer precies weet hoe een 

Egyptenaar, Griek en Romein sprak, dacht, deed en was. De geschiedenis van vandaag is een 

interpretatie van het verleden op basis van het bewustzijnsniveau van de historicus c.q. 

schrijver van NU. Heeft de historicus c.q. schrijver een oud en/of nieuw bewustzijn, dan zal er 

veel waarheid in zijn of haar boeken staan. Beschikt de historicus c.q. schrijver over een 

modern bewustzijn, dan zullen zijn woorden en voorstellingen niet meer dan illusies zijn van 

zaken die nooit bestaan hebben. Vandaag zien we in ons onderwijssysteem een mengeling van 

oud/nieuw en modern bewustzijn. De meerderheid van het onderwijzend personeel zijn 

nieuwe mensen. In de nieuwe tijd zal 100% van het onderwijzend personeel uit nieuwe 

mensen bestaan. Onderwijs is de essentie van onze samenleving en cultuur. Onderwijs en 

sociaal gedrag, ofwel voorbeeld gedrag van het evenwichtige is de toekomst van onze 

kinderen en de gehele samenleving. 

 

Zoals u weet vinden de overgangen in de natuur zoals lente, zomer, herfst en winter zeer 

geleidelijk plaats. Door het ingrijpen van de mens in de vorm van ontbossing (zuurstof), 

vervuiling (water, lucht en grond), uitholling en afgraving van de aarde (olie, aardgas en 

mineralen) etc. wordt het natuurlijke evenwicht en ritme ofwel cycli van de seizoenen danig 

verstoord. Het gevolg is onnatuurlijke, snelle en hectische schommelingen in de vorm van 

aardbevingen, overstromingen, branden, onweer, oorlog, chaos en revolutie. Al deze zaken 

zijn niet natuurlijk maar alleen door het vrije gedrag van de mens opgeroepen. De huidige 

beurs is een goed voorbeeld van de schommelingen die wij vandaag veroorzaken. 

Schommelde de beurs vroeger in cycli van tien jaar, tussen 1987 en 1989 in cycli van twee 

jaar vandaag schommelt de beurs 10 of meer procent per dag. Vandaag vinden er iedere week 

“Roller-Coaster” beurscrashes en toppen plaats. Wist u dat de Nasdaq tussen 10 maart en 17 

april 2000 maar liefst 37% daalde. Natuurlijk vinden wij dit als moderne mensen zeer gewoon 

en hebben wij onze hypotheek verhoogd om maar extra aandelen te kunnen kopen. De 

realiteit is dat men op Wall Street voor 29 oktober 1929 hetzelfde dacht. De bomen zullen 

volgens de moderne mens tot in de hemel groeien of nog wat recenter “Het Houdt Nooit Op”! 

 

30.5.3 HET EINDE VAN DE ONNATUURLIJKE DROOM 

 

Laten we u uit de droom helpen. Alles binnen dit eindige universum is cyclisch en 

voorbestemd om een eenheids bewustzijnsniveau te bereiken. De vraag is alleen of u wilt 

vasthouden aan de moderne of nieuwe waarden en normen. Zonder dat hij dit beseft, kiest de 
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moderne mens bijna ieder seconde van de dag voor onevenwichtige chaos dus ongezond en 

ongelukkig zijn, die het gevolg is van zijn moderne ofwel vluchtgedrag. Laten we eens naar 

de moderne mens kijken om te zien wat de door hem bewerkstelligde (tijdelijke) verstoringen 

van de natuur zijn: 

 

1. Ten eerste beseft de moderne mens in het geheel niet meer dat zijn leven bestaat uit 

een cyclus van 6 overgangen, waarvan het de bedoeling is dat hij hier iets van zal leren 

c.q. herinneren. 

2. Ten tweede ontkent de moderne mens alles wat met de eeuwige natuurlijke waarheid 

te maken heeft en (h)erkent hij niets dat hem weer op het innerlijke pad zal brengen. 

3. Ten derde is de moderne mens nagenoeg de hele dag bezig zijn ongeluk te ontvluchten 

middels verdovings middelen c.q. medicinale symptoom bestrijders, waardoor hij in 

het geheel niet meer weet hoe het is om de hele dag gezond en gelukkig te zijn.  

 

Het resultaat is dat het lichaam van de moderne mens door zijn ongeluk en onderdrukking 

steeds meer in opstand is gekomen, hetgeen uiteindelijk resulteert in allerlei ziektes. Alle 

ziektes vinden uiteindelijk hun oorsprong in gepolariseerde liefde en angst ofwel verdeeldheid 

en scheiding welke het resultaat van een onverwerkt verleden en EGO/OGE zijn. 

Gepolariseerde Liefde/Angst is de tegenpool van Eenheidsliefde.  

 

Vandaag  heeft de moderne mens een nieuw woord voor de 6 natuurlijke overgangen  bedacht 

en dat is ZIEKTE. Ziekte is niet meer dan een ontkenning van de waarheid over uw verleden 

ofwel een natuurlijk overgangs- c.q. verwerkingsproces dat kan leiden tot een 

eenheidsbewustzijn. De moderne mens bestrijd echter alle zes de overgangsprocessen te vuur 

en te zwaard, waardoor de overgang ontaard in een vreselijk strijdtoneel van ellende, welke 

verdoofd worden door pijnstillers, anti- depressivia en middelen tegen schijnbare 

overspannenheid. Vechten, strijden en verdoven dat is de waarheid van de moderne mens. 

Natuurlijk moet iedereen weten wat hij doet met zijn of haar leven. De vraag is echter of u 6 

maal in uw leven wilt strijden en ongelukkig zijn zonder iets te leren of te herinneren, of niet 

meer strijden en gelukkig zijn en te weten wie u werkelijk bent geweest.  Zij die besluiten om 

niet meer ziek te zijn zullen hun leven gaan afstemmen op basis van de natuurlijke al 

miljarden jaren bestaande ritmen c.q cycli van de natuur ofwel de eenheid in onszelf. Zij die 

besluiten om vanaf vandaag niet meer ziek te zijn, beseffen dat een overgang een heel 

natuurlijk deel van het leven is, welke je in alle rust kan overschrijden of tegen kan vechten 

(omdat iedereen zegt dat dit normaal is) van vandaag tot in de eeuwigheid. De keus is aan U. 

Vechten of pijnloos vernieuwen door (h)erkenning van uw verleden.  

 

Alleen al het besef van het bovenstaande, dat het anders kan in het leven, zal vele ziekten ten 

evenwicht keren. Iedereen is immers als een gezond en eenheids bewust mens geboren 

voordat hij of zij wederom begon zijn verleden te herhalen en ontkennen. De huidige 

mensheid heeft deze waarheid meer dan 143.000 jaar herkent. Alleen de moderne mens die 

niet meer dan 7000 jaar bestaat, ontkent deze waarheid nog steeds ondanks de vele 

waarschuwingen van hun GEWETEN.  

 

30.5.4 DE GESCHIEDENIS HERHAALT ZICHZELF: ALLES IS EEN OVERGANG 

NAAR EEN HOGER BEWUST(ZIJN)!  

 

Op basis van de meest recente informatie hebben onze 3D wetenschappers de geschiedenis 

c.q. infolutie herschreven: 
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15 -10 miljard jaar geleden        : De Schepping van de aarde. 

10-   5 miljard jaar geleden        : Koolstof, waterstof (H) en zuurstof (2O) etc. beginnen uit 

                                                     het licht te verdichten in MINERALEN en WATER.   

  5 -  3 miljard jaar geleden        : Eencellige organismen ofwel ZEEPLANTEN worden via 

                                                     een electromagnetisch mechanisme (bliksem) uit de 

                                                     chemische oersoep opgewekt. 

  3 -  1 miljard jaar geleden        : Multicellulair leven door splitsing ofwel complexe 

                                                     levensvormen. 

  1 -   500 miljoen jaar geleden  : Het ontstaan van ZUURSTOF dus LUCHT door 

                                                     fotosynthese bij de zeeplanten. 

500 - 400 miljoen jaar geleden  : Het ontstaan van de eerste zeedieren. 

400 - 300 miljoen jaar geleden  : Het ontstaan van de eerste LANDPLANTEN. 

300 - 200 miljoen jaar geleden  : Amfibieen ontstaan en betreden het land. 

200 -  65  miljoen jaar geleden  : Het tijdperk der koudbloedige dinosauriers. 

  65 -  55  miljoen jaar geleden  : De zoogdieren (warmbloedige vleeseters) betreden de 

                                                     aarde.  

  55 -   2 miljoen jaar gelden      : De warmbloedige planteneters betreden de aarde. 

    2 -   1 miljoen jaar gelden      : De grote overgangstijd van gerichte naar een vrije wil.   

1 miljoen -  40.000 jaar gelden  : Opkomst en ondergang van Shamballa, Yu, Lemuria en 

                                                     Atlantis beschavingen zijn de voorbodes van een volledig 

                                                     vrije wil.   

  40.000 - 10.000 jaar geleden   : De laatste ijstijd waarbij de zeespiegel meer dan 100 meter 

                                                     zakte en de ijsvlakten over heel Noord-Europa verspreid 

                                                     waren. 

   50.000 - 5.000 jaar geleden    : Steentijd, bronstijd en ijzertijd volgen elkaar op met als 

                                                     uiteindelijk resultaat het ontstaan van dorpen en later 

                                                     steden.     

     7.000 - 2.000 jaar gelden      : De schepping van de homo sapiens (lente) ofwel volledig 

                                                     vrije wil mens ontstaat en verkent zijn grenzen tussen 

                                                     verlichting (hoger bewustzijn) en verdichting 

                                                     (onderbewustzijn)  binnen de schepping. Buddha, Lao 

                                                     -Tzu, Confucius, Zoroaster etc. verkondigen eenheid, 

                                                     onthechting, naastenliefde en wijsheid.   

        Het jaar 0                            : Wederom daalt het eenheidsbewustzijn op aarde neer om de 

                                                      weg van uw schepping naar huis ofwel de eenheid te wijzen. 

                                                      Deze innerlijke weg maakt een einde aan de verwarring 

                                                      binnen de schepping van verdichting en verlichting. Naast 

                                                      naastenliefde wordt nu ook eenheidsliefde onderwezen 

                                                      waarmee de mens zichzelf kan genezen. 

      0 - 1900 na het jaar 0          : Transformatie o.b.v. turbulentie en bewustzijnsverandering. 

      0 -   500 na het jaar 0          : De eerste poging tot volwassenheid c.q. verlichting. 

  500 - 1400 na het jaar 0          : De donkere (middel) eeuwen en inquisitie.     

1400 - 1500 na het jaar 0          : De Renaissance, het reformatie tijdperk tot de aanzet van 

                                                    de grote verlichting. 

1600 - 1900 na het jaar 0          : De industriele revolutie. De confrontatie tussen de oude en 

                                                    moderne mens. 

1900 - 2000 na het jaar 0          : De grootste bewustzijnsverandering in deze mega cyclus. 
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Natuurlijk is het bovenstaande alleen maar de laatste stand van zaken der 3D wetenschap. 

Over de 4D+ realiteit zal in de komende hoofdstukken nog meer geschreven worden.  

 

30.5.5 DE GROOTSTE BEWUSTZIJNSVERANDERING IN DEZE MEGA CYCLUS 

 

In de afgelopen honderd jaar zijn er meer dingen gebeurt dan in de afgelopen 7.000 jaar. Het 

tempo der veranderingen in ruimte en tijd gedurende de afgelopen 100 jaar is zelfs zo 

fenomenaal hoog, dat er geen ontkomen meer aan is. Vandaag zijn meer dan 3 miljard + 1 

mensen op aarde zich bewust van de volgende veranderingen.  

 

1897 – De ontdekking van Colloidial Silver welke in staat is meer dan 650 virussen, 

bacterien, schimmels en parasieten en alle daaruit voortkomende mutaties voor eens en voor 

altijd op te lossen. Colloidial Silver red duizenden levens maar wordt al snel vergeten omdat 

het te duur is om massaal te fabriceren. 

 

1914 – Het begin van de 1
ste

 wereldoorlog. Het aantal slachtoffers van deze oorlog is echter 

vele malen minder,  dan de Spaanse Griep tussen 1918-1921 met 20 miljoen doden.  

    

1934 - Nikola Tesla, Albert Einstein, John Erich, Robert Oppenheimer, John Hutchinson, 

Kurtenaur, von Neumann doorbreken o.a. op de Princeton University in Amerika het 

ruimte/tijd continuum.   

 

1940 – Het begin van de 2
de

 wereldoorlog en de toepassing van de sinds 1928 bekende en ten 

opzichte van Colloidial Silver goedkope antibiotica door de chemische industrie.  

 

1943 – Franklin D. Roosevelt (oude vriend van Tesla) geeft opdracht om een wapen te 

ontwikkelen om de 2
de

 wereldoorlog te beeindigen. De Amerikaanse overheid besluit de door 

Tesla en Einstein en consorten ontwikkelde technologie uit te testen op USS Eldridge 

(Philadelphia Experiment). Het gevolg is een interdimensionale opening in het ruimte/tijd 

continuum tussen de derde en vierde dimensie. Zowel Tesla en Einstein stappen uit het project 

omdat het moderne bewustzijn niet in staat is deze technologie te begrijpen, laat staan te 

beheersen. Von Neumann neemt het project over.  

 

1945 – Von Neumann en en Robert Oppenheimer ontwikkelen op basis van de informatie die 

zij via het ruimte/ tijd continuum (3D/4D Vortex) uit de astrale werelden ontvangen hebben, 

de eerste kernsplitsing ofwel atoombom. Beide heren hadden echter de keus tussen kernfusie 

(eenheids technologie) en kernsplitsing (splitsings technologie). Jammergenoeg was het 

bewustzijn op dat moment splitsings- en niet eenheids gericht.  De twee atoombommen op 

Japan zenden een signaal door het gehele interdimensionale universum. 5 mei 1945 is de 

bevrijdingsdag in Nederland.  

 

1946 – Middels operatie Paperclip worden Duitse wetenschappers zoals Werner von Braun, 

Matthew E. Zerrett (V1 en V2 raketten) en vele anderen overgebracht naar Amerika en 

Rusland om te beginnen met de bouw van de Apollo en Sojoez raketten.   

 

1947 – Door het signaal dat de kernsplitsing door het heelal zend, betreden een aantal 

entiteiten middels het ruimte / tijd continuum de aarde. Het Roswell incident is een feit en 

President Truman besluit op 24 september Majestic-12 op te richten. Onder Majestic-12 wordt 

het Philadelphia Experiment onder de naam Phoenix opnieuw in het leven geroepen, om de 
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scheur in het ruimte/tijd continuum te dichten. Door het moderne bewustzijn mislukt dit maar 

de nieuwe informatie resulteert wel in de ontwikkeling van het op splitsing gebaseerde 

Starwars programma onder President Reagan, Joshua, Excalibur en uiteindelijk de Stealth 

technologie onder Clinton. Majestic-12 zal zijn opvolgers krijgen bij Eisenhower (5412 

Committee), Kennedy, (Special Group), Johnson (303 Committee), Nixon, Ford en Carter (40 

Committe) en Reagan (PI 40). 

 

1950 – De opkomst van de Science Ficton literatuur en later Space Odyssee, Star Wars, Star 

Trek films en cultuur in de wereld.  

 

1954 – President Eisenhower de opvolger van Truman besluit om samen met Nelson 

Rockefeller de CFR en SIGMA op te richten. Deze overheids organen krijgen het advies om 

alle nucleaire (splitsings) wapens op aarde te vernietigen, omdat het de aarde niets dan slechts 

zou brengen, hetgeen Tesla en Einstein al in 1943 wisten te vertellen. Eisenhower laat door 

een aantal deskundigen drie alternatieven onderzoeken inzake de toekomst van de aarde in 

relatie tot (milieu) rampen. Eisenhower krijgt drie adviezen: 

 

- Blaas gaten in de stratosfeer middels nucleaire explosies, om de vervuiling te 

laten ontsnappen.Verander de mentaliteit van de mensheid van exploitatie naar 

verzorgen. 

- Bouw een gigantisch netwerk van onderaardse steden en tunnels, om een deel 

van de mensheid de eventuele rampen te laten overleven. Tijdens de koude 

oorlog zijn honderden van deze steden en tunnels over de hele wereld 

gebouwd. 

- Gebruik de informatie die de aarde heeft bereikt via het tijd/ruimte continuum 

(3D/4D Vortex) om een nieuwe technologie te ontwikkelen.  Officieus vinden 

deze experimenten tot op de dag van vandaag plaats.   

 

In 1954 besluit men voor secnario B omdat men denkt dat A en C volstrekt onhaalbaar zijn. 

President Kennedy denkt hier na zijn aantreden als President van Amerika heel anders over. 

Hij is de eerste President op aarde, die gelooft dat de mensheid het volgende millennium kan 

overleven door een mentaliteits- ofwel bewustzijnsverandering. Dit kost hem zijn aardse 

leven in 1963. Vele Kenndys onder andere namen zullen echter op aarde geboren worden.  

 

1960- 2013 Na de moord op President Kennedy (gelijke rechten voor blanken en zwarten, 

Sierra Club Movement, Apollo project, Man op de Maan, Milieubeweging, 

Vrouwenbeweging, Transitie van atomen naar bits en bytes en de brenger van een Nieuw 

bewustzijn), ontstaat de grote bewustzijnsverandering op basis waarvan een geheel nieuwe 

(cold) fusie technolgie ontstaat en zaken zoals Unity devices, Bandwidth transtion vehicles, 

Rife frequency generators, Wilhelm Reich Orgon Motors, Free energy devices, Mind control 

equipment, Scalar weapons, Orbitally rearranged monatomic elements, Zero time references, 

Time locks, Microchips, Nanotechnolgy, etc.  

 

1963 - De Amerikaanse overheid besluit officieel 20 jaar na het Philadelphia Experiment (en 

de dood van Kennedy) alle ruimte/ tijd experimenten in o.a Los Alamos, White Sands, 

Montauk en Denver te staken, omdat de scheur steeds groter wordt en bijna niet meer te 

beheersen is met een modern bewustzijn.  

 

1969 - De eerste mind-control en space/ time experimenten op basis van o.a de SAGA radar 

worden uitgevoerd op basis van de Philadelphia en Phoenix experimenten.   
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1983 - De USS Eldridge verschijnt 40 jaar na het Philedelphian Experiment in Montauk, New 

York. Het bioritme van de aarde welke om de 20 jaar zijn cyclus op 12 augustus beeindigd 

wordt door externe factoren verstoord.  

 

1985 - Achttien uur live televisie (Live-Aid) over honger in de wereld, welke door 2 miljard 

mensen werd bekeken. Tegelijkertijd is de prijs om Colloidial Silver te maken gezakt tot 

centen in plaats van duizenden guldens per liter.   

 

1986 – Tsjernobyl doet de wereld beseffen dat kernsplitsing alleen maar tot dood en ellende 

kan lijden. Meer dan 800.000 leukemie slachtoffers zijn te betreuren en het eind is nog steeds 

niet in zicht.    

 

1990 – De val van de Berlijnse Muur. 137 landen tekenen op de Wereld Klimaat Conferentie 

een accoord inzake de verlaging van Co2 uitstoot. Tegelijkertijd tekenen 22 landen in Europa 

een accoord inzake de nucleaire en conventionele wapenvermindering. Het jaar 1990 opent de 

weg naar een mogelijke vreedzame toekomst.     

 

1994 – Het einde van de Apartheid in Zuid-Africa. Internet (fysieke zenuwstelsel) geeft aan 

iedereen de mogelijkheid, om kennis te nemen van de informatie die tot dit jaar alleen 

beschikbaar was voor de “happy” ofwel rijke meerderheid van de wereldbevolking.   

 

1996 – Vanaf dit jaar wordt de 3 ½ D Stealth technolgie op grote schaal uitgetest in o.a Irak, 

Joegoslavie etc.   

 

2000 – Op 22 april 2000 roepen President Clinton, Prins Charles, De Verenigde Naties, De 

Wereld Bank, Greenpeace en vele andere wetenschappers en prominenten op “Earth Day” de 

wereld op om de aarde voor onze kinderen te redden.   

 

2000 – Tot 5 mei 2000 was de TV de grootste uitdrager van het moderne bewustzijn. Na 5 

mei ontstaat een eenheids net (UniNet ofwel eenheids bewustzijn) waarin iedereen die nieuw 

bewust is, informatie en energie kan uitwisselen. Op dit moment zijn meer dan 3 miljard + 1 

mensen onder- hoger- of eenheidsbewust geheel of gedeeltelijk op dit netwerk aangesloten. 

 

Besef echter goed dat een nieuw bewustzijn nooit van buiten (hoofd/denken) maar altijd van 

binnen (hart/geweten) ontstaat. Iedere mens van vandaag bepaald nog steeds door haar/zijn 

keuzes de toekomst van zichzelf en de kinderen die ook hun toekomst zijn.  

 

30.5.6 UNINET HET NETWERK VAN EEN NIEUW BEWUSTZIJN 

 

Tussen 1960-1963 werd het startsein gegeven voor de bouw van een nieuw bewustzijn. Op 5 

mei 2000 werd de democratische grens bereikt, waarbij de meerderheid van de 

wereldbevolking heeft gekozen voor dit nieuwe bewustzijn. Willen we vandaag voorkomen, 

dat het voor de zoveelste keer uit de hand loopt, dan is het tijd voor een collectieve ofwel 

massale bewustzijnsverandering. Bewustzijnsverandering staat hierbij gelijk aan natuurlijke 

evolutie. Natuurlijke evolutie is gebaseerd op de individuele en collectieve keuzes, die een 

mens, gezin, familie, buurtschap, wijk, gemeente, provincie, land, wereld etc. maakt inzake 

haar toekomst. Kiezen zij voor het nieuwe bewustzijn, dan zullen de komende jaren zeer 

rustige en vredige jaren worden. Kiezen zij echter voor het moderne bewustzijn tijdens de 
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overgang, dan zou het er wel eens hard aan toe kunnen gaan.  Wanneer wij als mensheid 

beseffen dat de natuur altijd geleidelijk veranderd en alleen de mens dit geleidelijke proces 

kan verstoren in hectische bewegingen door ons denken, doen en zijn, dan zal alleen de 

huidige mensheid bepalen hoe de overgang naar een nieuw tijdperk eruit zal zien. Vandaag 

ziet de wereld eruit zoals de mensheid hem wil zien door haar denken, doen en zijn. Wanneer 

we hier gelukkig mee zijn dan hoeft er niets te veranderen. Wanneer we hier ongelukkig over 

zijn dan wordt het tijd dat de zwijgende meerderheid opstaat om de nieuwe waarheid te 

vertellen voordat het te laat is. Alle veranderingen beginnen immers bij EEN nieuw bewust 

mens welke zegt STOP: Genoeg is genoeg. Ik maak geen afspraken en deals meer, maar doe 

het alleen als voorbeeld voor mijn man, vrouw, kinderen, familie, buurtschap, wijk, gemeente, 

provincie, land, wereld etc. Een goed voorbeeld doet immers altijd goed volgen!   

 

Nieuwe progressieve evolutie = bewuste keuzes van individuen en collectief die de toekomst 

                                                    zullen bepalen. 

 

Moderne degressieve evolutie = recht van de sterkste en natuurlijke selectie, onbewuste 

                                                    keuzes waaraan de mens niets schijnt te kunnen doen om haar 

                                                    toekomst te veranderen. 

 

Om uw onderwijs, cultuur, wetenschappen, sociale zaken, werkgelegenheid, staatsschuld, 

verkeer en waterstaat, gemeente en provinciefondsen, defensie, Europese Unie, 

volksgezondheid, welzijn, sport, buitenlandse zaken, justitie, volkshuisvesting, ruimtelijke 

ordening, milieubeheer, binnenlandse zaken, financien, landbouw, natuurbeheer, visserij en 

economische zaken te veranderen, zult u eerst uw bewustzijn moeten veranderen.        

            

30.5.7 BIJ IEDER TIJDPERK HOREN VERHALEN EN LIEDEREN 

 

In de vorige hoofdstukken heeft u het verhaal van de nieuwe tijd al kunnen lezen. Dit nieuwe 

verhaal geeft aan alle individuen en groepen richting aan de ontwikkeling van het nieuwe 

eenheidsbewustzijn. Het beantwoord niet alleen waarom, wanneer, waar, wat, wie maar 

vooral hoe. Dit hoe is namelijk in een zodanige vorm gegoten, dat iedereen het vandaag kan 

toepassen en oefenen in denken, doen en zijn. Wanneer voldoende mensen dit verhaal 

begrijpen, volgt op een zeker moment (breekpunt) een gigantische bewustzijnsverandering. 

Deze tijd komt steeds dichter bij omdat het bereiken van een kritieke massa al op 5 mei 2000 

wereldwijd heeft plaatsgevonden. We zitten dus letterlijk met alle mensen op het kookpunt 

van het moderne-, naar het nieuwe bewustzijn. De vraag is alleen of we dit kookpunt snel 

laten afkoelen in een nieuw bewustzijn dat de toekomst van onszelf en onze kinderen zal 

bepalen, of dat we de wereld in de komende jaren nog even door laten sudderen. De weeën 

van het nieuwe tijdperk zijn al begonnen. Bent u klaar voor een bewuste evolutie. Een 

evolutie waarbij u vanaf vandaag mede de verantwoordelijkheid draagt over de toekomst van 

uzelf en uw kinderen. Wanneer u klaar bent zullen zaken als zelf-realisatie, zelf-regeneratie en 

zelf-genezing heel gewoon worden, omdat we er simpelweg het eenheidsbewustzijn voor 

hebben en de vrije tijd voor genomen hebben. 

 

30.5.8 DE LERAREN VAN HET NIEUWE BEWUSTZIJN 

 

In de overgangs ofwel chaos fase (fase 2) is er niet een leraar maar zijn alle mensen leraren. 

Deze leraren leren niet alleen aan anderen wat zijzelf nog moeten leren maar geven op hun 
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weg naar het nieuwe eenheidsbewustzijn het goede voorbeeld op hun bewustzijnsniveau. Dit 

wil niet zeggen dat het ene niveau beter is dan het anderen niveau omdat we uiteindelijk 

onszelf allemaal uit de eenheid geschapen hebben en hierin weer terug zullen keren. Iedereen 

is dus altijd gelijk ongeacht het niveau waarin hij zich op enig moment in ruimte en tijd 

bevind. Wanneer we echter praktisch kijken zal een timmerman beter met een andere 

timmerman kunnen praten, een dokter met een anderen dokter, een boer met een andere boer, 

een christen met een andere christen, een ondernemer met een andere ondernemer, een 

professor met een andere professor etc. omdat zij elkaar beter begrijpen. Het uitgangspunt is 

dat meer bewuste mensen op hetzelfde niveau een betere kans hebben om elkaar te 

informeren dan mensen van verschillende niveaus. Ofwel een dolfijn zal niets begrijpen van 

de uitleg van een mens. Een kind van 6 jaar zal niets begrijpen van de uitleg van een 50 jarige 

kernfysicus. Belangrijk is echter wel dat u naast het geven van een meer eenheidsbewuste 

voorbeeld voor uw groep ook de volledige ofwel 100% waarheid verteld. Iedere leraar beseft 

dat alleen de volledige waarheid helpt en niet een deel van de waarheid. Deals, 50/50, 

Win/Win opties etc. zijn uit den boze omdat zij die nog minder bewust zijn hier niets aan 

hebben en alleen maar bevestigd worden in hun eigen illusies met als gevolg dat ze stil blijven 

staan in hun eigen bewustzijns niveau.  

 

Ja de 100% waarheid (2 kanten van de medaille) doet soms pijn om te horen maar start altijd 

het bewustzijns ontwikkelingsproces. De halve waarheid is echter niet meer dan een leugen 

om de goede lieve schijnbare vrede van gepolariseerde Liefde of Angst te behouden ofwel uw 

naaste dom en onwetend te houden. Vertelt u al 100% de waarheid aan uzelf?       

 

30.5.9 NATUURLIJKE EVOLUTIE VOLGENS EEN NIEUW BEWUSTZIJN 

 

Zij die op basis van alle verhalen gekozen hebben om bewust het nieuw tijdperk in te gaan, 

zullen geheel anders kijken naar deze grote overgang. Niet angst maar liefde. Niet 

wantrouwen maar vertrouwen. Niet ongeloof maar geloof. Niet het recht der sterkste maar het 

recht der rechtvaardige etc. is hun leidraad en de bril waarop zij deze veranderingen zullen 

aanschouwen naar een betere ofwel hoger bewuste toekomst! Bent u vandaag al gelukkig en 

gezond?  

 

30.6 VERNIEUWBARE VRIJE ENERGIE IN NEDERLAND 

 

Doelstelling: Het in samenwerking met innovatieve mensen ontwikkelen, bouwen en 

                     distribueren van vernieuwbare vrije gedistribueerde energie voor de bevolking, 

                     agrarische sector, bedrijfsleven en bewustzijnsparken.  

 

Sub-doelstelling 1: Het vroegtijdig realiseren van de doelstellingen die de centrale 

                               interheid gesteld heeft inzake de opwekking van duurzame 

                               energie in Nederland, waardoor Nederland het predikaat voorbeeld en 

                               demonstratie project kan gaan dragen.   

 

Sub-Doelstelling2: Het realiseren van een kunstzinnig en educatief energie project, dat de 

                               ontwikkeling van de diverse energievormen door de eeuwen heen 

                               belicht en naadloos moet passen binnen de kunstzinnige en educatieve 

                               nieuwe bewustzijns doelstellingen van Nederland in de 21 ste eeuw.   
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Sub-doelstelling 3: Het aansluiting zoeken bij  organische projectontwikkelaars, die in de 

                               komende jaren in Nederland  geheel nieuwe op het nieuwe bewustzijn 

                               gerichte eco-bouwprojecten willen realiseren.   

 

Credo's:  

 

1. Nederland:  Het vernieuwbare vrije energiecentrum van Europa.   

2. Nederland:  Het bewuste vrije energie land in Europa. 

3. Nederland : Het vrije energie voorbeeld van Europa.          

 

30.6.1 INLEIDING GEDEELTELIJK ONAFHANKELIJKE EN GEDISTRIBUEERDE 

ENERGIEVOORZIENING 

 

De huidige energievoorziening in ons land is gebaseerd op het concept van gecentraliseerde 

energie opwekking en de distributie van deze energie via een duur hoogspannings netwerk. 

Met de komst van de energiecentrales loste men de problemen van luchtvervuiling en 

ontbossing op die door het lokaal stoken van kolen, turf en hout steeds meer voorkwamen in 

Nederland. Tevens voorkwam de centrale investering de noodzaak, om als individueel 

huisgezin of bedrijf een dure en relatief zeer grote energiecentrale aan te schaffen. Dat er 

tijdens de opwekking en transport veel energie verloren ging, nam men in die tijd voor lief. 

Later zijn hier ook nog als nadeel de storingsgevoeligheid, nucleaire centrales en 

electromagnetische straling bijgekomen, waarvan de eerste nadelig is voor de produktiviteit 

en de andere twee de directe omgeving behoorlijk kunnen belasten. 

 

Het werd begin tachtiger jaren dan ook de hoogste tijd, het gehele concept van energie 

opwekking en distributie op de helling te zetten. In de eerste jaren bleef het echter bij niet op 

elkaar afgestemde pogingen op de gebieden van reguliere en duurzame energie, om alles nog 

beter, zuiniger en schoner te maken. Pas in de negentiger jaren kwamen vooral de 

oliemaatschappijen erachter, dat olie en aardgas niet voor eeuwig uit de grond zullen blijven 

komen en dat o.a. volgens de Gasunie rond 2015 een kritiek punt bereikt zal worden tussen 

vraag en aanbod. Hierdoor gingen de overheid, grote oliemaatschappijen en energiebedrijven 

serieuzer kijken naar het alternatief duurzame energie. Dit resulteerde in gigantische wind- en 

zonne-energie projecten over de gehele wereld. Recentelijk is men echter tot de conclusie 

gekomen dat alles wel heel mooi werkt, maar dat de cijfers een ander beeld geven van 

duurzame energie projecten. De opstart kosten zijn nog steeds veel te hoog en de 

terugverdientijd te lang. Om hier een oplossing voor te vinden werd besloten om beide 

systemen aan elkaar te koppelen waardoor de overcapaciteit van de duurzame energie 

systemen teruggeleverd kon worden aan de energiebedrijven. Tevens stelde de overheid een 

aantal subsidies ter beschikking om het gebruik van duurzame energie te bevorderen. Door dit 

terugleveren van energie en de overheidssubsidies, kon de terugverdientijd al aardig verkort 

worden. Maar ook deze laatste stap was niet voldoende om voor een doorbraak te zorgen op 

het gebied van duurzame energie in Nederland.   

 

30.6.2 HET "VERNIEUWBARE VRIJE ENERGIE CONCEPT 

 

Binnen het Vernieuwbare Vrije Energie Concept staan (gedeeltelijke) onafhankelijkheid en 

gedistribueerde/collectieve energie voorziening centraal, omdat dit de twee grootste 

problemen bij de huidige acceptatie en invoering van volledig afhankelijke en 
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gecentraliseerde duurzame energie vormen wegneemt. Deze problemen laten zich in het 

volgende rijtje samenvatten: 

 

1. De investeringen per gecentraliseerde duurzame energie centrale zijn hoog. 

2. De onderhoudkosten van een gecentraliseerde duurzame energie centrale zijn  

    hoog. 

3. Het verlies van energie tijdens het transport is hoog  

4. Gecentraliseerde duurzame energie centrales zijn moeilijk uit te breiden en/of te 

   verplaatsen.  

5. Gecentraliseerde duurzame energie centrales moeten voldoen aan allerlei 

    wetgeving en vergunningen die de invoering vertraagt en extreem duur maakt. 

6. Gecentraliseerde duurzame energie centrales kunnen de horizon vervuilen door 

    hun afmetingen. 

7. Gecentraliseerde en gereguleerde duurzame energie centrales nodigen geen 

    concurrentie uit,waardoor de implementatie van technologische innovaties steeds 

    achter blijven bij de ontwikkelingen in de markt. Het zijn echter juist deze innovaties 

    die de terugverdientijd kunnen terugbrengen tot aanvaardbare investeringen.  

8. Een storing in een gecentraliseerde duurzame energie centrale is zeer moeilijk op 

    te vangen, waardoor het gehele (distributie)netwerk kan uitvallen. Wat gebeurt er 

    met een boerenbedrijf dat zijn koeien niet meer twee keer per dag kan melken als 

    de stroom uitvalt.  

9. Zeer sterke electromagnetische straling bij zowel de hoogspanningskabels als 

    verdeelhuisjes. 

                            

De hierboven geschetste problemen zijn nagenoeg allemaal op te vangen binnen het 

Vernieuwbare Vrije Energie concept: 

 

1. De eenmalige hoge investering vooraf wordt vervangen door een investering per 

    huisgezin en/of bedrijf. Overcapaciteit per huisgezin of bedrijf (unit) kan tegen 

    vergoeding teruggeleverd worden aan de buurman of het energiebedrijf. Iedere unit is een 

    op zichzelf staand mini energiebedrijf geworden, dat opgenomen is binnen het collectieve 

    netwerk van haar buren en grote broer.    

2. Ieder huisgezin en/of bedrijf is in staat door collectieve bewustzijns verhoging de eventuele 

    reparatie werkzaamheden zelfstandig uit te voeren, waardoor een centrale 

    onderhoudsorganisatie overbodig wordt. Het door de Vernieuwbare Vrije Energie bedrijf 

    geleverde vernieuwbare vrije energie pakketten, worden allemaal gefabriceerd door de 

    meest toonaangevende energie- en technologiebedrijven in de nieuwe wereld, bestaan uit 

    standaard onderdelen en zijn door het gebruik van vrije energie onderdelen nagenoeg 

    onderhoudsvrij. 

3. Er is bijna geen energieverlies tijdens het transport omdat de afstanden tussen 

    de plaats van opwekking en gebruik minimaal zijn.  

4. Alle Vernieuwbare Vrije Energie pakketten zijn schaalbaar en modulair uitbreidbaar. Heeft 

    een huisgezin dus meer energie nodig dan kan er op de doe-het-zelf manier een module 

    bijgeplaatst worden. 

5. Omdat de Vernieuwbare Vrije Energie pakketten binnen de wet en regelgeving vallen, zijn 

    dure en tijdrovende vergunningen vaak overbodig.   

6. Door hun afmetingen veroorzaken de Vernieuwbare Vrije Energie pakketten geen 

    horizonvervuiling. 

7. Het Vernieuwbare Vrije Energie bedrijf maakt gebruik van de laatste technologische 

    ontwikkelingen, waardoor nieuwe standaards gezet kunnen worden wanneer het gaat om 
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    gebruikskosten en terugverdientijd. 

8. Wanneer er een unit uitvalt blijven alle ander units gewoon doordraaien. Ieder 

    huisgezin en/of bedrijf dat het basis Vernieuwbare Vrije Energie pakket aanschaft is 

    (gedeeltelijk) onafhankelijk geworden van de centrale energievoorziening. De pakketten 

     zijn ook eenvoudig koppelbaar van huisgezin naar huisgezin en van bedrijf naar bedrijf op 

     een industrieterrein. 

9. De Gasunie en energiebedrijven kunnen echter wel een belangrijke rol blijven spelen bij het 

    ontwikkelen, samenstellen, fabriceren en distribueren van zowel de Vernieuwbare Vrije 

    Energie pakketten als de distributie van de overcapaciteit per huisgezin, bedrijf etc. 

10. De door de zonne- en windenergie gegenereerde overcapaciteit wordt in fase 2 via 

      electrolyse duurzaam opgeslagen in waterstof. De door volledig vrije energie opgewekte 

      overcapaciteit wordt in fase 2 via een step-up procedure opgeslagen in de ionosfeer of 

      middels een step-down procedure in aluminium containers.  

11. Door de toevoeging van fuel-cell en gas micro–cogeneration zijn wij vandaag in 

      staat bij gebruikmaking van o.a. aardgas de emissie van Co2 met 40% te 

      beperken, de efficiency in het gebruik van fossiele brandstoffen met 160% te 

      verhogen en een besparing aan brandstof van 35% te bereiken. Wanneer we de 

      fuel-cell en micro-cogeneration technologie dus koppelen aan zonne- 

      en wind energie dan zijn nog grotere besparing te bereiken. Hybride Groene 

      energie is door dit concept voor het eerst goedkoper geworden dan reguliere energie 

      hetgeen een doorbraak is te noemen binnen de energiewereld in Europa. 

12. Door de introductie van gedistribueerde vrije energie centrales wordt de Co2 uitstoot en 

      vervuiling tot 0% teruggebracht. 

13. Nagenoeg geen electromagnetische straling, omdat wisselstroom (220 volt 50Hz) 

      vervangen wordt door gelijkstroom van 12-24 volt en/of vrije energie en er alleen van 

     omvormers gebruik gemaakt wordt wanneer dit voor de zwaardere toepassingen nodig is.  

14. Vrije energie zal in de komende jaren via een Enernet verspreid worden zodra het 

      nieuwe collectieve bewustzijn hier aan toe is.   

 

Met de hierboven genoemde (gedeeltelijke) onafhankelijkheid, wordt dus bedoeld dat 

Nederland na het jaar 2000 stapsgewijs in staat moet zijn, steeds meer op een milieu 

verantwoorde manier in haar eigen energie behoeften te voorzien. Met de teruglevering van 

schone eco energie aan buren en de energiebedrijven wordt tevens bewerkstelligd, dat ook 

mensen die niet beschikken over een eigen Vernieuwbare Vrije Energiecentrale, kunnen 

beschikken over deze schone energie. Dit streven past volledig binnen de beleids nota, zoals 

de derde energienota van Wijers van zowel de centrale overheid als van de energie bedrijven 

in Nederland. Beide partijen hebben immers de doelstelling dat voor 2020 minimaal 10% van 

de energiebehoefte in Nederland met duurzame energie moet worden gedekt. De Nederlandse 

overheid streeft er bijvoorbeeld naar, dat er in 2010 circa 400.000 zonneboilers zijn geplaatst 

en in 2020 een miljoen. Zonder de hulp van de provinciale en gemeentelijke overheid in 

samenwerking met het bedrijfsleven, is deze ecologische doelstelling niet haalbaar. Wanneer 

dus het huidige op centralisatie gebaseerde concept van energie voorziening uitgebreid wordt 

met het ontwikkelde (gedeeltelijk) onafhankelijke en gedistribueerde concept, dan 

ontwikkelen we in Nederland als eerste een hybride energie systeem dat naar twee kanten 

energie kan leveren. Hierdoor zal de bevolking en het bedrijfsleven zich niet alleen meer 

bewust worden van wat er allemaal al niet komt kijken bij het opwekken en distribueren van 

energie, maar wordt Nederland het eerste land dat  haar energie risico kan opvangen in geval 

van calamiteiten. Door de steeds groter wordende complexiteit van energiecentrales, komen 

incidenten zoals in Utrecht en Leiden, immers steeds vaker voor in Nederland. Wanneer we 

hier ook nog de Natuurrampen van de afgelopen tijd bij optellen, wordt het de hoogste tijd dat 
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we een op meer risico spreiding gericht energie beleid gaan volgen in de komende jaren. 

Terugverdientijd calculaties inzake duurzame energie zullen in de toekomst dan ook de down-

time costs en een risico factor moeten opnemen in hun berekeningen. Ons uiteindelijke doel 

blijft natuurlijk de ontwikkeling, produktie en distributie van volledig vrije energie centrales 

bij de particulier en het bedrijfsleven zoals deze ooit 100 jaar geleden door o.a. Tesla voorzien 

zijn.      

 

 

ZULLEN WE OOK DIT KEER WEER ONBEWUST IN HERHALING VALLEN OF 

BEWUST VOOR HET LEVEN KIEZEN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



424             De Grote Bewustzijnsverandering Deel 2 Bijlage der 33 dimensies  

31: SEPTEMBER – NOVEMBER 2000: DE TOEKOMST VAN DE WERELD DEEL 2: 

EEN NIEUWE START 

 

In den beginne van het universum werden hemel en aarde geschapen als gepolariseerd spel uit 

de eenheid. Hemel en aarde ofwel Zietomen en Fytomen die samen de schijnwereld ofwel 

illusie buiten/in de eenheid vertegenwoordigen is tot de dag van vandaag de spelbodem van 

ons aardse bestaan. Wanneer de Geetomen ons niet de hele dag middels ons geweten en hart 

zouden herinneren aan de eenheid in onszelf dan zouden wij voor altijd in ons eigen spelletje 

der illusies opgesloten blijven zitten. Omdat we de spelbodem steeds eenzijdiger dus 

onderbewuster (99,9% van uw ruimte en tijd) aan het vervuilen zijn door o.a. intensieve 

landbouw, tuinbouw en veeteelt in combinatie met het afval van de chemische industrie zijn 

nagenoeg alle (vandaag +/- 70% volgens de Amerikaanse en Engelse overheid) amino-zuren, 

mineralen, vitaminen, enzymen, essentiele vetzuren etc. uit de toplaag van onze aardbodem 

verdwenen of vervuilt waardoor we letterlijk wegzakken in het drijfzand wat wij om ons heen 

gecreerd hebben. . 

 

In het boek De Nieuwe Gezondheidsleer en de vorige hoofdstukken in dit boek heeft u 

kunnen lezen wat er met onze lucht en zuurstof gehalte in de afgelopen jaren is gebeurt. We 

mogen dan ook stellen dat we qua fysieke gezondheid op een tijdbom zitten die verwoord 

wordt door de statistieken van het CBS. Vandaag sterft 1 op de 3 mensen aan Kanker. Nog 

geen dertig jaar geleden was dit 1 op de 30. Zelfs de voormalige U.S. Surgeon General, Dr. 

Koop zij dat 8 op de 10 degeneratieve ziekten voortkomen uit een gebrek aan gezonde 

voeding. Terwijl de Nobelprijswinnaar Linus Pauling (Vitamine C) de stelling poneerde dat 

iedere fysieke ziekte voortkomt uit een gebrek aan mineralen. Wanneer we zo doorgaan zal 

iedereen sterven aan Kanker of een van de andere zogenaamde welvaarts- maar zeg liever 

verdichtings/verlichtings c.q. ontkenningsziekten.Welvaartsziekte is trouwens een uitstekend 

woord omdat het gaat om ziekten die direct uit onze materie ofwel gepolariseerde angst, liefde 

hoogmoed, deemoed, hebzucht, macht en geld behoefte ten kosten van onze naasten en 

uiteindelijk van onszelf vandaan komt. Kunt u zich nog herinneren dat de natuur op de eerste 

plaats stond van de Millennium Crisis Pyramide in het september 1998 hoofdstuk. Wij gaan 

hier dan ook een keiharde stelling poneren. Wanneer de natuur weer in haar evenwichtige 

staat wordt teruggebracht zullen er geen fysieke ziekten meer op deze aarde heersen. Om dit 

te bereiken staan ons wederom drie keuzen ter beschikking: 

 

1. We stoppen NU met het vernietigen van de aarde (zie hoofdstuk “De Toekomst Van 

De Wereld Deel 1” voor een gebruiksaanwijzing) en daarbij vergeten we niet dat naast 

onze daden ook onze woorden en gedachten (creatie) in relatie tot het collectieve 

onverwerkte verleden en EGO/OGE zeer constructief of destructief gebruikt kunnen 

worden gedurende ons leven op aarde. 

2. De mens transformeer fysiek naar een hogere bandbreedte ofwel dimensie. De huidige 

Internet gebruikers zullen door dit nieuwe besef migreren ofwel muteren naar UniNet 

ofwel de migratie van 3D naar 4D+. 

3. De aarde wordt letterlijk tientallen meters diep omgeploegd waardoor de leven 

brengende grond en de hieruit resulterende zuivering van de lucht een nieuwe cyclus 

ofwel generatie zal voeden. 

 

Ad1: Alles is mogelijk in de laatste minuten van deze 3D Super Macro Millennium Cyclus 

van 1 miljoen jaar. Het is een kwestie van collectieve keuze die ieder mens miljoenen jaren 

van herhaling kan besparen. Want de wereld om u heen is het collectief van uw eigen 

schepping. Ieder mens, dier, plant, mineraal dat u met uw zintuigen (h)erkent is een rol die u 
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eens in een ver verleden gecreerd, gespeelt maar nog niet opgelost heeft in uw eigen 

schepping. En deze schijnwereld om u heen zal pas veranderen wanneer uzelf veranderd. 

Want de wereld en U zijn een en dezelfde (onverwerkte) persoon uit/in de eenheid. En pas 

wanneer u uw eigen wereld welke een samenstelling van onevenwichtige onderbewuste en 

hogerbewuste creaties in uw universum is opgelost heeft, dus er geen onderbewustzijn en 

hogerbewustzijn in u meer bestaat zal u vanuit de eenheid alle werelden in u weer kunnen 

ervaren. 

 

Voor hen die echter aan het einde van deze 1 miljoen jaar durende 3D cyclus nog een spelletje 

willen spelen kunnen wij alleen maar zeggen dat zij weer exact hetzelfde zullen ervaren als in 

de afgelopen 1 miljoen jaar. Orion (het eerste drie dimensionale keizerrijk), Shamballa (de 

eerste poging tot eenheids herstel), Lemuria (de eerste poging tot interdimensionaal herstel), 

Terminus (de vroegere planeet tussen Mars en Jupiter welke door de mens 68.000 jaar 

geleden werd opgeblazen omdat zij misbruik maakte van interdimensionale energie), Atlantis 

(de tweede poging tot interdimensionaal herstel), Hanoch (de derde poging tot 

interdimensionaal herstel) en de huidige (post) Egypte periode welke de laatste fase van deze 

cyclus is en de mens wederom de keuze heeft voor onderbewuste, hogerbewuste of 

eenheidsbewuste ervaringen.   

 

In de tussentijd ofwel de overgangstijd tussen de oude en nieuwe 3D cyclus van 1 miljoen jaar 

heeft iedereen nog ruim de tijd om zijn of haar keuze te bepalen. Zeker wanneer we in het 

nemen van de keuze nog aangemoedigd worden door de toch wel zeer extreme onderbewuste 

en hogerbewuste ervaringen die ons vanaf 2001 zoals altijd te wachten staan. Zal het 

wederom een herhaling van een onderbewust 3D spel zijn, zal het de keuze voor 

hogerbewuste 4D+ spel zijn of besluit u dit keer zowel uw onderbewustzijn als 

hogerbewustzijn op te lossen in de eenheid in uzelf waardoor u weer volledig bewust wordt 

van wie u daadwerkelijke bent. Over het in herhaling vallen hebben we al genoeg geschreven 

in dit boek dus laten we eens wat nader kijken naar hen die in de komende jaren besluiten om 

daadwerkelijk van bewustzijn ofwel dimensie te veranderen.  

 

Het einde van deze 3D Super Macro Millennium Cyclus wordt gekenmerkt door het wederom 

openen van een poort tussen de 3 dimensionale werelden naar de 4 dimensionale+ werelden 

welke dus geen 3D aardse ruimte en tijd meer kennen en ons mensen de mogelijkheid geeft 

om naast Fytomen ook bewust gebruik te maken van de Zietomen in onze schepping. Na de 

komst van het eenheidsbewustzijn in het jaar 0 - welke in iedere Micro Millennium Kalender 

onder een andere naam indaald in de derde dimensie om Uw Innerlijke Weg naar andere 

dimensies en thuis ofwel de eenheid te wijzen - is de poort ofwel Gateway open gezet van de 

hierboven genoemde 3 dimensionale naar 4 dimensionale+ bandbreedtes.  De gehele aardse 

mensheid heeft dus iets meer dan 2000 jaar de tijd gehad om wederom het eindige voor het 

oneindige in te ruilen. Met iets meer bedoelen wij de extra tijd tussen het jaar 2000 en 3000 

NC waarbij tussen 2500-3000 de grootste bandbreedte Migratie en Fusie zal optreden door de 

(inter)dimensionale hulp die we van onze broeders welke eens onderdeel van onszelf waren 

krijgen. Gedurende deze overgangstijd zullen vele 3 ½ D technologien het levenslicht zien. 

Voor meer informatie over deze 3 1/2 D technologie zie het december 1999 hoofdstuk en de 

hierna volgende hoofdstukken. Hierna zal de poort (cyclische bandbreedte interactie) weer 

voor ongeveer 1 miljoen jaar gesloten zijn. De vraag die wij u vandaag dan ook wederom 

stellen is “Bent U Gezond en Gelukkig”. Wanneer u dit niet 24 uur per dag bent dan wordt het 

tijd om in de komende jaren een een ander spelletje te kiezen of weer gewoon uzelf in de 

eenheid te zijn.   
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31.1 DE 3 ¼ D TECHNOLOGIE VAN VANDAAG WELKE DE VOORLOPER IS VAN 

DE 4 ½ D  TECHNOLOGIE  

 

DE TOEKOMST IS VANDAAG AL BEGONNEN 

 

Natuurlijke weten we allemaal hoe het leven van vandaag er precies uitziet. De laatste trend is 

Internet. Ondanks het feit dat u alles al weet – maar u niet alles meer kunt herinneren - geven 

wij u wat extra informatie over de zaken die zich vandaag al op uw aarde bevinden en 

gebruikt worden. Ja deze zaken bestaan al vandaag en zijn door het hogere en 

eenheidsbewustzijn dat hier op aarde om gevraagd heeft na Internet al op deze aarde gebracht 

om de migratie van 3D naar 4D+ middels vrije energie, computatie (rekenen met de 

lichtsnelheid+), communicatie (draadloze onzichtbare interactie tussen mensen) en 

miniaturisering (steeds kleinere materie tot deze onzichtbaar wordt binnen deze aardse 

bandbreedte) ofwel bandbreedte extensie stapje voor stapje te vereenvoudigen. 

 

Welke zaken zijn dit zult u zich afvragen: 

 

- Internet: Een prachtig medium welke ons doet beseffen dat we allemaal EEN ZIJN. 

 

- Virtuele Realiteits Omgevingen welke in staat zijn om onze huidige zintuigen uit te breiden  

   van 3D naar 3 ¼ D en u de ervaring geeft om in een ander omhulsel dan uw eigen fysieke 

   lichaam te leven. 

 

- De Web Beam samenleving waarvan de leden middels webcams in alle openheid hun 

   dagelijkse leven aan u tonen.  

 

- Draadloze communicatie: Onzichtbaar communiceren middels frequenties en bandbreedtes 

   totdat deze bij uw GSM/WAP komen welke steeds kleiner worden. 

 

- Hubble telescoop en Keck Observatory (USA) welke u meeneemt naar het begin van uw 

   schepping welke een constante afwisseling is van keuzes tussen Big Bangs welke 

   onder- en hogerbewustzijn creeeren en Big Crunches welke eenheidsbewustzijn creeren. 

 

- De IBM Blue Gene computer (USA) welke vandaag in staat is 3D eiwit moleculen 

   geomatrisch en dynamisch te synthetiseren. 

 

- De ontwikkeling van de neuro transmitters door het Heidelberg Instituut in Duitsland welke  

   het interacteren van neuronen kunnen beheersen.   

 

- De wiskundige chaos (turbulentie/overgangs) modellen van 3D naar 4D+ welke de 

   voorlopers zijn van de Nieuwe Wiskunde. 

 

- De “Human Genome Project” (USA) welke de synthetisering van de mens in een 

   stroomversnelling heeft gebracht. 

 

- The End Of Science Project (USA) welke middels de schrijver John Horgan aangeeft dat wij 

   aan het einde van de 3D cyclus staan. 

 

- De NASA Ames Laboratory in Palo Alto welke op dit moment een quantum computer 

   gebouwd hebben die 1 miljard maal sneller is dan de snelste computer die u vandaag 
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   (CRAY) op deze aarde bestaat. 

 

- De ontwikkeling van Nanotubes in de Moleculaire Biologie welke een genetisch materiaal 

   leveren dat 100 maal sterker is dan staal en maar 1/6 van het gewicht van staal heeft. Een 

   Nanometer heeft trouwens de lengte van 4 atomen. 

 

- Het laten groeien van Koolstof Nano Tubes welke in staat zijn om waterstof op te slaan voor 

   de koeling van koelkasten zonder bevriezing. Het eindresultaat hiervan zal de Waterstof 

    “Fuel Cells” ofwel auto’s die niet op olie maar op waterstof zonder batterijen lopen zeer ten 

   goede komen.    

 

- De Superstring Theory (USA) welke bezig is het conflict tussen de relativiteits en quantum 

   theorie op te lossen welke vandaag de 3 ¼ “Unifying Theory Of Everything” omschrijft. 

   Een aardige eerste poging om 4D te omschrijven en begrijpen.  

 

- Brookhaven National Laboratory (USA) kan u vandaag laten zien hoe kunstmatige straling 

   eiwitten vernietigd in het menselijk lichaam. Hier kunt u vandaag zien hoe wij met onze 

   kunstmatige straling zoals GSM, Magnetron, Radar, etc. ons fysieke lichaam stapje voor 

   stapje afbreken. Iedere frequentie die immers lager is dan de Zietomen ofwel Ziele 

   frequenties +/- 10 triljard trillingen per seconde maken u letterlijk fysiek ziek.  

 

- Onderzoekers van de University of Washington lieten tijdens de Acoustical Society of 

   America in Atlanta (USA) zien hoe geluidsgolven de bloed/zenuwen (hersenen) barriere 

   kunnen doorbreken waardoor medicijnen eenvoudiger de hersenen kunnen bereiken en 

   tegelijkertijd voor de meeste mensen onzichtbare frequenties in staat zijn om het menselijke 

   gedrag te beinvloeden zonder dat u hiervan zelf maar iets merkt. Frequentie Mind Control 

   en Finger Printing welke al sinds de Koude Oorlog bestaat is nu een factor geworden waar 

   iedereen rekening mee moet houden. GSM, TV, PC/Internet zijn vandaag de grootste 

   verspreiders van bewuste/onbewuste frequenties die ons herinneren aan ons onverwerkte 

   verleden.  

 

- De herontdekking van vrije ofwel 0 punt energie die in staat is de aarde en alle andere 

   dimensies binnen dit eindige universum van gratis (draadloze) energie te voorzien. 

  

Natuurlijk weten al onze lezers - die de informatie niet alleen in woorden maar ook in daden  

en gedachten tot zich genomen hebben - dit allang door hun directe interdimensionale en 

UniNet verbindingen. Bovenstaande zaken zijn immers niet meer dan herhalingen uit een ver 

verleden dat wij ons door de innerlijke schoonmaak weer kunnen herinneren.       

 

31.1.1 DE 3D SUPER MACRO MILLENNIUM CYCLUS 

 

Eens in de miljoen jaar komt een 3D Super Macro Millennium Cyclus aan zijn einde. Zoals u 

weet is de Uni Macro Millennium Cyclus de langste cyclus in dit universum omdat het zowel 

het begin als einde van dit (uw) eindige universum inluid ofwel het oplossen van alle Big 

Bangs en Big Crunches in een 0 (eenheids) punt. De tijd en ruimte die tussen het begin 

(ontstaan-verdichting en verlichting) en einde (oplossing van verdichting en verlichting in de 

eenheid) in staat wordt bepaald door de wil, woorden, gedachten, daden en bewustzijn van de 

de scheppende mens in zijn universum. Laten we echter even teruggaan naar het einde van 

deze relatief kleine 3D Super Macro Millennium Cyclus. In de komende jaren zal de gehele 
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mensheid in de laatste seconden zonder uitzondering gebruik kunnen maken van een 

“Quantum Leap” in bewustzijns ontwikkeling. 

 

Internet, GSM, Wappen, Science Fact en Ficton boeken en films zoals Instinct, American 

Beauty, The Green Mile, Gladiator, The Thirteenth Floor, Being John Malkovich, Matrix, 

Space Odyssee 2000 en 2001, Star Trek, Star Wars, Planet of the Apes, Forever Young, 

Philadelphia Experiment, Roswell, Close Encounters of the Third Kind, ET, X-Files, X-Men, 

Frequency,  Jezus, Gandhi, Mozes, Noah’s Ark, Ben Hur, Forrest Gump, Remains of the Day, 

Liar Liar, The Mission, Shindlers List, JFK, As Good As It Gets, Edward Scissorhands etc. 

etc. zijn alleen maar weer op aarde gekomen om u te herinneren aan wie u eens geweest bent. 

Zij die deze technieken, boeken, films etc. dan ook niet meer zien als Entertainment maar als 

een mogelijkheid om je onverwerkte verleden en EGO/OGE op te lossen zetten daadwerkelijk 

de weg open naar een interdimensionaal en/of eenheidsbewustzijn in de komende jaren. Want 

alles waar je nog emotioneel op reageert in heden, verleden en toekomst moet je nog 

verwerken voordat je van bewustzijn kunt veranderen (zie hoofdstuk 5 van De Nieuwe 

Gezondheidsleer).   Alles wat u immers met u huidige zintuigen (h)erkent bent u immers eens 

geweest. Zonder oorzaak immers geen gevolg ofwel (h)erkenning van het door het zelf 

geschapene.  

 

Nu staan we dan voor het feit dat u uw bewustzijn van het topje van 3D dimensie in de 

komende jaren kunt verschuiven naar UniNet welke u via 3 ¼ en ½ D zal meenemen naar de 

ervaring van de 4D+ werelden c.q. dimensies en eenheid. Om deze stap te faciliteren worden 

op dit moment wereldwijd een aantal overgangs technologieen ontwikkeld welke u praktisch 

kunnen meenemen naar deze dimensies.  Sommige mensen zullen deze  3 ½ dimensie een 

overgang noemen, andere mensen een transitie, of misschien een mutatie. Al deze zaken 

betekenen echter EEN en hetzelfde. Het is immers het oplossen ofwel transformeren van uw 

Fytomen in uw Zietomen en zelfs Geetomen waarna deze Fytomen in uw schepping c.q. 

werkelijkheid relatief niet meer zullen bestaan. Wanneer de huidige wetenschappers zouden 

beseffen (zoals vandaag al een aantal jonge nog niet erkende wetenschappers doen bij de 

universiteiten van het M.I.T, Berkeley en Stanford in Amerika) dat Fytomen zonder Zietomen 

en Geetomen niet meer zijn dan relatief dode materie dan zou er een ware infolutie op gang 

komen die de visies van alle huidige futurologen zoals Alvin Toffler (Future Shock 1 en 2),  

Bill Gates (Microsoft), Ice-T (Rapper), Joe Firmage (Space Travel), Peter Schwartz ( Future 

Research), Newt Gingrich (Ja de de voormalige spreker van de House of Representatives, 

Millennium 2000 Software Bug Boy en Internet Policy Institute), Ray Kurzweil (ontwikkelaar 

Omni-Fond voor PC scanning en Print To Speech om het gedrukte woord in gesproken taal 

om te zetten etc.), Tara Lemmey de LENS project manager en Jim Benson (Space 

Development) compleet van de kaart zouden vegen. Bovengenoemde visies  zijn immers niet 

meer dan het voortborduren op een 3D bewustzijn en voegen nog niets toe aan een 

interdimensionaal en/of eenheidsbewustzijn. Hoewel uw dag-, week- en maandbladen nog 

volstaan over deze vergankelijke 3D visies zal er in de komende jaren niets van overblijven. 

Laten we eerlijk zijn tegen onszelf. Wanneer u zou mogen kiezen tussen al het bovenstaande 

ofwel materie of de onderstaande 3 ½ D technolgieen waarvoor zou u dan kiezen? 

 

31.1.2 WELKE ONTWIKKELINGEN KUNNEN WIJ OP AARDE VERWACHTEN 

TUSSEN 2000-3000 NC 

 

1. Verplaatsing binnen ruimte en tijd op basis van de Ziel (Teleportatie). 
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2. Regeneratie van alle gebeurtenissen in het en uw persoonlijke universele verleden, 

heden en toekomst (Nuificatie). 

3. Migratie van het eindige universum naar de oneindige eenheid (Unificatie). 

4. Aansturen en transformeren van alle fysieke materie door de ziel (Transmutatie). 

5. Volledig genezen van alle universele ziekten (Helificatie). 

6. Synchroniseren dus communiceren van alle levende frequenties met elkaar 

(Telepicatie). 

7. Aftappen van 4
de

 dimensie energie middels interdimensionale Vortexen op basis van 

electronen poorten (Vortexcificatie). 

8. Oplossen van alle bandbreedte grenzen in ruimte en tijd (Granulificatie). 

9. Het afbeelden in schilderijen, sculpturen en gebouwen van de vierde dimensie 

            (Kristallificatie).  

 

En nog vele ander voor de interdimensionale mens zeer gewone dagelijkse zaken welke door 

de mens op aarde nog niet herinnert worden omdat zij de moeite nog niet hebben genomen 

om zichzelf eerst innerlijk schoon te maken. 

 

31.1.3 HET EINDE VAN DE 3D GESCHIEDENIS 

 

In de geheime loges van de Vrijmetselaars, Majestic-12, Joshua, Excalibur, 5412 Committee, 

Special Group, 303 Committee, 40 Committee, PI 40 en nog vele andere genootschappen die 

elkaar niets eens kennen maar waarschijnlijk vele aardse 3D geheimen verbergen dus grenzen 

kennen voor hun naasten, zichzelf en hun leiders kijken wij naar de onwetendheid van deze 

3D wezens. Zij denken alles te weten. Zij denken alles keurig georganiseerd te hebben voor 

hun grootse 3D Victorie. Het spijt ons deze eenzijdig onderbewuste mensen te mogen 

mededelen dat er niets van hun illusies zal overblijven in de komende jaren. Wordt het geen 

tijd om van bewustzijn te veranderen.                   

 

31.1.4 DE ROL VAN AMERIKA, HET NIEUWE LAND 

 

Wij zeggen u eerlijk de Amerikaanse verkiezingen ((de nieuwe wereld(orde)) bepalen 

vandaag de toekomst van alle mensen op aarde. Zoals al geschreven is, is McCain niet meer 

in de strijd en gaat het vandaag om Bush en Al Gore. De uitkomst van deze verkiezingen zal 

de toekomst van onze aarde bepalen. Voor het geval dat Bush de verkiezingen wint dan is het 

tijd om u voor te bereiden op hierboven genoemde scenario’s 2 of 3. In de tussenliggende 

periode kunt u zichzelf middels de in hoofdstuk 28 genoemde supplementen in het 

“Millennium Medicijn Kastje” weren tegen verdere degeneratie ofwel verdichting die tot 

herhaling zal lijden.  

 

31.2 DE TRANSFORMATIE VAN DE MENS 

 

Ad2: De fysieke ontwikkeling van de mens tijdens en na de komende overgangstijd. De 

belangrijkste ontwikkeling van de mens die nu al in gang gezet is, is de fotosynthese van 

amino-zuren, mineralen, vitaminen, enzymen, essentiele-vetzuren etc. middels de interactie 

tussen zonnenlicht (hoogste 3D energie en informatie vorm), vrije intelligente energie 

(interdimensionale energie en informatie vormen) en eenheidsbewustzijn. De mens zal tijdens 

en na de overgang steeds minder produkten eten en inademen die in de lucht en grond zitten 
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van de huidige aarde. Wij hebben in de afgelopen hoofdstukken al gelezen dat  vis een hogere 

frequentie heeft dan het huidige nog meer vervuilde vlees. Dat koffie (zwart) ons blind en 

dom maakt en houdt wanneer we het daarbijbehorende onverwerkte verleden en EGO/OGE 

nog niet opgelost hebben etc. De mens zal na de overgang in deze (eindige) 3D cyclus van 1 

miljoen jaar dan ook steeds minder produkten eten die in de huidige lege en vervuilde grond 

zitten of daaruit voortkomen dus inclusief de dieren die van deze grond eten. Dat dit 

transitieproces van uitermate groot belang is mag wel blijken uit de volgende feiten.  

 

Wanneer we de Verenigde naties en Wereld Gezondheids Organisatie mogen geloven zal in 

de komende 35-50 jaar niet alleen alle olie en aardgas op zijn maar zullen ook nagenoeg alle  

landbouwgronden gedemineraliseerd worden en verdichte enzymen, schimmels, bacterien, 

gisten etc. de overhand krijgen. Wat dan nog rest zijn lege produkten (voedings maar geen 

levensmiddelen). Om de overgangsjaren op aarde letterlijk te overleven is het dus zaak dat u 

middels bewustzijnsverandering – innerlijke schoonmaak - leert uw energie en informatie 

steeds meer uit het zonnenlicht, intelligente vrije energie vortexen en/of de eenheid te halen. 

Om dit proces te versnellen verschijnen er steeds meer mensen, boeken en films op aarde die 

u bij dit proces kunnen helpen. In de vorige hoofdstukken is dan ook stap voor stap een 

leidraad gegeven hoe ieder mens (zonder uitzondering maar wel uit vrije wil) dit transitie 

proces kan doorlopen.  

 

Voor de nieuwe wetenschappers onder ons is de boodschap dat zij de in ieder mens aanwezige 

plantaardige fotosynthetische GEN in het volledige spectrum in de mens moeten regenereren 

om het uiteindelijke transitieproces naar de nieuwe mens als eerste stap te reactiveren. Dit 

reactiveren gebeurt door het informatiepatroon (frequentiepatroon) van alle voor de 

benodigde amino-zuren, mineralen, vitaminen, enzymen, essentiele-vetzuren, micro 

organismen etc. te injecteren en op kweek te zetten, waarna ze weer ingebracht worden in een 

reproductieve cel. Om dit (aanpassings) proces te demonstreren zullen vanaf 5 mei 2000 een 

aantal nieuw geboren mensen op aarde incarneren die al over deze aangepaste GEN 

beschikken. Hoewel er vandaag veel misbruik wordt gemaakt van Genetische Manipulatie 

voor commerciele doeleinden ofwel meer uiterlijke produktie zonder innerlijke inhoud moet u 

beseffen dat zij die zich vandaag bezighouden met Genetische Regeneratie dus Reconstructie 

een heel ander doel hebben dan zij die hier macht of geld aan ontlenen. Met bovenstaande 

informatie begrijpt u nu waarom het mogelijk is alleen van het licht te leven. Deze mensen 

zijn niet gek maar zijn alleen voorbodes van de nieuwe tijd die komen gaat. De gevolgen van 

deze genetische fotosynthese aanpassing voor het fysieke lichaam betekent dat de mens qua 

bandbreedte en frequentie (zie boek De Nieuwe Gezondheidsleer) infolueert van een Fytomen 

naar Zietomen omhulsel welke hem of haar uiteindelijk zal leiden naar de Geetomen ofwel 

Eenheidsbewustzijn.   

 

Zij die zich dus voeden met steeds meer eenheidsbewuste levensmiddelen, frequenties en 

bandbreedte stoffen zoals het zonnenlicht zullen zien dat zij steeds sneller van Fytomen, 

Zietomen naar Geetomen zullen transformeren. Besef echter wel dat u uw eigen innerlijke 

weg moet volgen. Adem wat u volgens uw gevoel/geweten/hart (1 ste seconde) moet ademen. 

Eet wat u volgens uw gevoel/geweten/hart (1 ste seconde) moet eten. Alleen wanneer u uw 

gevoel, geweten dus hart volgt zult u immers de waarheid ofwel eenheid in uzelf bereiken. 

Natuurlijk moet u pas uw gevoel gaan volgen wanneer u bezig bent de pijplijn naar de 

eenheid schoon te maken middels het oplossen van uw onverwerkte verleden en EGO/OGE. 

Bent u hier nog niet mee bezig dan komen uw eerste seconde gevoelens niet uit de eenheid 

maar uit uw onderbewustzijn ofwel de astrale werelden of hogerbewustzijn ofwel celestiale 

werelden vandaan. En zoals u weet staan deze astrale en celestiale werelden en de zich daarin 
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bevindende entiteiten niet buiten u maar zijn het uw eigen onverwerkte ervaringen c.q. 

obsessies uit dit en vorige levens.  

 

31.2.1 DE EENHEIDSGERICHTE MENS UIT DE NIEUWE CYCLUS 

 

U begrijpt dat op het moment dat u uw eten en drinken nagenoeg volledig uit het zonnenlicht, 

intelligente vrij energie vortexen en/of eenheid vandaan kunt halen er nogal wat 

veranderingen in uw fysieke lichaam  zullen plaatsvinden. Allereerst zult u merken dat de 

nieuwe mens meer transparante fotosynthetische organen zoals de huid zal krijgen door de 

langzamerhand verdwijnende bloedsomloop en lympfen. Hierna zult u nagenoeg alle 

spijsverteringsorganen, zuiveringsorganen van het bloed zoals hart, slokdarm, darmen, maag, 

nieren, lever, aderen, spieren, geslachtsorganen zien oplossen omdat hun functie in een hogere 

frequentie dus bandbreedte niet meer van belang is in de volgende ontwikkelingsfase van de 

mens naar een hoger- of eenheidsbewustzijn. Tegelijkertijd zult u alle aan de zenuwen 

(overgang naar de ziel) gerelateerde organen, klieren en weefsels zien groeien zoals hersenen, 

longen, pijnappelklier, hypothamulus, ogen etc. 

 

In de komende paar honderd jaar (2500 NC) veranderd het menselijke fysieke lichaam –mede 

door invloeden van buiten af - van een hoofdzakelijk op bloed (3 dimensionaal) gebaseerd 

lichaam naar een hoofdzakelijk op zenuwen (3 ½  dimensionaal) gebaseerd zielelichaam. Het 

gevolg van het verdwijnen van nagenoeg alle op bloed en lympfen gebaseerde organen en 

klieren etc. is dat de huid van de mens meer doorzichtiger (licht/zilver) zal worden, het 

lichaam er slanker uit zal zien en het hoofd een meer kegelvormig interdimensionaal gericht 

uiterlijk zal krijgen met grote ogen. Nu zullen een aantal mensen zich afvragen hoe de 

voortplanting zal plaatsvinden wanneer de bloedsomloop en vele organen, klieren etc. zullen 

verdwijnen. Dit is vrij eenvoudig te omschrijven. Zowel de/het vrouwelijke als mannelijke 

eicellen/zaad bestaan vandaag al voor 99,9% uit zenuwvloeistoffen. Het is een kleine stap – 

nog maar 0,01% 3D atomen - om deze zenuw vloeistoffen nog verder te zuiveren tot puur 

licht en later intelligente vrije energie vortexen die onderdeel zullen worden van de Zee Van 

Oneindige Energie. 

 

Licht zoals u weet bevat alle energie en informatie die een fysiek mens nodig heeft om te 

leven c.q. zich fysiek voort te planten. Was het vroeger zo dat het licht zich verdichtte in H2O 

ofwel zuurstof en water om later koolstof te vormen om uiteindelijk de u bekende amino-

zuren, mineralen, vitaminen, enzymen, essentiele-vetzuren en micro organismen te genereren 

waaruit op basis van het 3D genetische scheppingsplan de fysieke omhulsels van planten, 

dieren en later mensen zijn voortgekomen. 3D voortplanting zal in tweede helft van dit 

Millennium steeds meer onbevlekt plaatsvinden ofwel door directe wilsafstemming tussen 

twee bewuste puur energetische zielen. Voortplanting krijgt tevens een andere betekenis. In 

de volgende cyclus zal voortplanting vooral gezien worden om eenheids energie en informatie 

uit te wisselen en delen ofwel delen door in elkaar op te gaan hetgeen samenvoegen is. De 

ultieme vorm van voortplanting is natuurlijk wanneer alle universele cellen in elkaar opgelost 

ofwel opgegaan zijn. Voortplanting is er immers op gericht alles samen te delen dus EEN te 

ZIJN. Dit is wel even wat anders dan de huidige Darwinistische kijk op de voortplanting 

welke alleen maar als doel heeft om de AFSCHEIDING in stand te houden en door strijd de 

eenzame dus relatief dode 3D soort te laten overleven. In de eenheids gedachte worden echter 

alle soorten uit de eigen schepping weer samengevoegd tot EEN geheel zonder enige 

uitzondering en grens.        
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31.2.2 DE SCIENCE FICTON MENS DIE MORGEN GEBOREN ZAL WORDEN 

 

Door deze aanpassingen zal de huidige mens wederom weer bewust teglijkertijd in de 3-de 

(fytomen) als 4-de+ dimensies (Zietomen) kunnen leven. Het gevolg is dat heden, verleden en 

toekomst weer een geheel gaan vormen en er voor deze mens weer een tijd en ruimteloos 

verband zal ontstaan tussen oorzaken en gevolgen binnen zijn schepping. Zonder dat u dit 

beseft doet u dit vandaag al onbewust. Overdag leeft u in de derde dimensie terwijl u 

gedurende de nacht leeft in de vierde+ dimensies welke als u hieraan toe bent uw verleden 

laten zien dat u nog dient op te lossen en/of scholing biedt in de INTERDIMENSIONALE 

en/of EENHEIDS principes.  

 

Het mag duidelijk zijn dat  deze bewustzijnsverandering van 3-de naar een 4-de+ dimensies 

gigantische gevolgen zal hebben voor zowel de individue als gehele maatschappij.  In de 

vorige hoofdstukken is hier al veel over geschreven inclusief de nieuwe polariteits 

technologie die u kunt verwachten. Met deze informatie zult u misschien ook begrijpen dat 

vele 3 1/2D buitenaardse wezens vandaag al de gestalte en technologie van de toekomstige 

fysieke mens op aarde bezitten. Met de kennis die u vanaf vandaag bezit zijn deze 

(buitenaardse) wezens dus helemaal niet zo vreemd maar alleen maar de fysieke toekomst van 

de huidige fysieke mens op aarde. Besef echter wel dat aardse en buitenaardse entiteiten die 

nog over een fysiek lichaam beschikken nog allemaal geheel of gedeeltelijk qua bewustzijn 

tot de derde ofwel laagste dimensie in (uw) deze schepping behoren. Pure 4D+ entiteiten 

hebben geen lichaam meer zoals wij dit vandaag nog op de 3D werelden kennen maar 

verschijnen alleen nog in bollen, vortexen, wervelingen van vrije intelligente energie aan U. 

 

Maar ook deze 4D+ entiteiten die eens onderdeel van uw meer bewuste zelf zijn geweest 

behoren nog tot het gepolariseerde universum. Een universum dat alleen maar kan bestaan 

door de tegenstelling van - en + ofwel onderbewustzijn en hogerbewustzijn ofwel verdichting 

en verlichting. Maak niet de fout het universele spel wederom te zien als de enige waarheid 

die er is en de verlchting het einddoel van uw aardse leven. Het universele spel is er alleen 

maar om gespeeld te worden en niet om te winnen omdat het onmogelijk is om van uzelf 

ofwel uw eigen schepping te winnen. Laten we daarom weer bewust gaan genieten van de 

Unisapiens die bewust kiest voor onder- en hogerbewuste ervaringen binnen zijn eigen wereld 

middels de universele wet van oorzaak en gevolg.     

 

31.2.3 BENT U VANDAAG AL EEN 

 

Ongeacht de ontwikkelingsfase waar u zich vandaag in uw universum in bevind kunt u NU 

kiezen om van bewustzijn te veranderen. Het is dus niet nodig om alle fasen van mineralen 

t/m Unisapiens ofwel mineralen, planten, dieren, mensen, astrale mensen, celestiale mensen 

etc. te doorlopen om te weten wie u werkelijk bent.  Het is ook niet nodig om op een verlosser 

buiten u te wachten die het startsein van uw bewustzijnsverandering zal geven.  Het is ook 

niet nodig dat u moet wachten op de juiste maan, zon en sterren stand zoals zo vaak in Maya 

kalenders, Inca overleveringen, Nostradamus voorspellingen, schijnbaar heilige boeken etc. 

wordt gepredikt. Niets buiten u bepaald wanneer u met uw bewustzijnsverandering kunt 

beginnen. Zaken die buiten u zijn zorgen alleen maar voor tussenpersonen tussen u en de 

volledige waarheid over uzelf welke altijd voor verwarring dus ongeluk en ziekte zorgen.  

Neem vandaag dan ook weer de volledige verantwoordelijkheid voor uw schepping en zie 

deze omdat uzelf innerlijk veranderd meeveranderen. Want niets maar dan ook helemaal niets 

bestaat er buiten uzelf.                
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31.3 HET WEDEROM OMPLOEGEN VAN DE AARDE 

 

Ad3: Over de gevolgen die wij over onszelf afroepen wanneer wij niet van gedrag veranderen 

is al genoeg in dit boek geschreven. Verander de wereld begin bij uzelf, waarna u niets meer 

hoeft te veranderen omdat U en de wereld een en dezelfde zijn.  

 

31.4 ACHTER DE EENHEID (HET VERVOLG) 

 

Vele mensen vragen ons hoe het mogelijk is dat er uit de eenheid een schepping dus polariteit 

kan voortkomen terwijl iedereen in de eenheid volledig gelukkig en gezond is. Om het 

antwoord op deze vraag goed te begrijpen is het belangrijk om eerst te weten hoe de eenheid 

eruit ziet. Hoewel een omschrijving in deze drie dimensionale wereld – zonder ervaring - op 

aarde altijd moeilijk blijft voor ons proberen wij dit hier toch voor u te doen. De eenheid 

bestaat uit een oneindig aantal bellen (cellen) die allemaal perfect aan elkaar gekoppeld zijn. 

In deze toestand weet iedere bel/cel dus alles van alle andere bellen/cellen, waardoor iedere 

cel op zich het geheel in zich draagt dus vertegenwoordigd en hiervan volledig bewust is. We 

kunnen dit vergelijken met de DNA structuur van ons fysieke lichaam. Iedere lichaamscel 

draagt immers alle informatie om een volwaardige copy van de fysieke mens te produceren 

ofwel clonen. In de eenheid wordt het fysieke deel (Fytomen) en ziele deel (Zietomen) van 

een cel welke nog in het universum van ruimte en tijd verkeren overstegen c.q. volledig 

vervangen c.q. volledig gezuiverd door alleen het geestelijke deel (Geetomen) welke geen 

ruimte en tijd etc. dus afscheiding van het geheel/al meer kent maar altijd volledig EEN is met 

de andere bellen/cellen. Een ander rudimentair voorbeeld is het huidige Internet waar 

miljoenen computers op een wereldwijd netwerk zijn aangesloten waarin iedereen gratis 

informatie kan uitwisselen en altijd on-line is zonder begrenzingen. 

 

Alleen perfecte eenheidscellen welke naast elkaar alles met elkaar delen kunnen altijd 

volledig gelukkig zijn. Er zijn in de eenheid geen grenzen, geen geheimen, geen scheidingen, 

geen beter of slechter, geen hoger of lager bewustzijn, geen verdichting of verlichting maar 

alleen Eenheidsbewustzijn. Iedereen weet (herinnert) zich in zijn of haar hart op aarde deze 

oneindige gelukkige situatie van volledige herinnering en collectieve i.p.v. individuele vrije 

wil omdat wij hier allemaal vandaan zijn gekomen. Ja eens waren ook wij voordat dit 

universum door ons geschapen werd volledig ofwel 24 uur per dag gelukkig en gezond. 

 

Waarom heeft iedereen dan zijn eigen universum uit en in zichzelf geschapen. Een universum 

waar je alleen jezelf in alle rollen - mensen, planeten, dieren en mineralen om je heen - die je 

de afgelopen jaren gecreerd en gespeeld maar nog niet uitgewerkt hebt tegenkomt. Aangezien 

ook in de eenheid de illusie van een individuele vrije wil geschapen kan worden is het iedere 

cel gegeven om precies te doen wat het wil. Zo is er af en toe een cel die een spelletje wil 

spelen en zichzelf tijdelijk geheel of gedeeltelijk het geheugen aan de eenheid ofwel volledige 

zelf ontneemt. Deze cel die middels zijn keuzes inzake de 27 stress veroorzakers en oplossers 

een onderbewustzijn en hogerbewustzijn dus chepping creert valt van de ene in de andere 

verassing over zichzelf. Want in zijn onbewuste schepping speelt hij niet met andere 

scheppers maar alleen met zichzelf. En iedere keer wanneer hij weer wat nieuws schept komt 

er een rol ofwel toneelspeler bij die wanneer hij op de bodem van zijn schepping is 

aangekomen niet meer als zichzelf (h)erkent. En dan begint zoals altijd de zoektocht weer 

naar huis. Thuis waar je echt weer samen bent en je weer alles over jezelf kunt herinneren.   
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Je kan dit scheppingsproces in jezelf vergelijken met een cel in het menselijk lichaam waarbij 

de celwand verhard (kanker) waardoor er steeds minder communicatie ofwel informatie 

uitwisseling mogelijk is met de rest van de lichaamscellen.  Wanneer we dit met Internet 

vergelijken zien we dat een Personal Computer de telefoonverbinding verbreekt met de rest 

van het Net ofwel wereld. Deze afscheiding kan natuurlijk zo weer hersteld worden door de 

celwand te laten versmelten c.q. oplossen met het geheel of bij Internet de telefoonstekker 

weer in de PTT aansluiting te steken. Nu zijn er echter cellen die blijven volharden in hun 

zoektocht buiten zichzelf om de eenheid ofwel hun oude zelf weer te vinden. Door dit 

vol(ver)harden wordt de scheidingswand tussen deze ene cel en alle andere cellen alleen maar 

dikker en begint de herinnering en dus ook collectieve vrije wil aan en van de eenheid steeds 

meer te vertroebelen door het schijnbare alleen zijn welke uiteindelijk gepolariseerde angst, 

liefde,  haat, boosheid, vechten etc. etc. in en tegen jezelf voortbrengt. In al deze steeds meer 

blinde razernij tegen zichzelf schept de afgescheiden cel steeds meer afgescheiden cellen uit 

zichzelf, die hoe kan het ook anders dezelfde genetische (DNA/Genen) afwijking hebben als 

de eerste afgescheiden cel. Wanneer deze afgescheiden cel uiteindelijk weer beseft dat hij 

alleen maar tegen zichzelf vecht en dat buiten zijn eigen scheppingen er niets in zijn 

schepping ofwel universum bestaat dan zal hij wederom de weg naar zijn volledige zelf gaan 

lopen waarbij hij al hetgene dat hij de afgelopen miljarden jaren geschapen heeft weer in 

zichzelf zal oplossen tot een geheel dat zichzelf weer volledig (h)erkent. Dus ook de heiligen 

die u vandaag nog buiten uzelf ziet en zelfs aanbid waren eens deel van uzelf. 

 

Het is daarom maar goed dat schepping ofwel splitsing altijd tot verzwakking lijdt welke op 

haar beurt weer de weg naar het volledige zelf opent. Door de steeds verdere splitsing c.q. 

steeds extremere tegenstrijdige vormen van verdichting en verlichting verzwakt een 

schepping steeds meer omdat de afstand tussen de schepping en de eenheid in ruimte en tijd 

steeds groter wordt waardoor ook de uitwisseling van energie en informatie steeds grotere 

problemen begint op te leveren. Op een gegeven moment komt er gewoon bijna niets meer 

binnen en moet de aanval - zoals in elke oorlog met zwakke aanvoerlijnen – afgelast worden 

en is het tijd om je weer naar de eenheid – je eigen land – terug te trekken. Wanneer je je niet 

op tijd terugtrekt wordt je door de vijand – de ander kant van je schepping – letterlijk in de 

pan gehakt. Het gevolg van deze slachting kennen wij op deze aarde in de vorm van ziekten, 

pijn en ellende welke allemaal resulteren in geheugenverlies. Want de zieke, pijnlijke en 

ongelukkige delen van uw schepping wilt u natuurlijk zo spoedig mogelijk vergeten. Want 

alleen u bent lief en de anderen buiten u zijn slecht. Het resultaat is nog meer ellende totdat u 

in de laatste fase letterlijk doorbrand en uit het doorbranden van uw leugens de waarheid weer 

in al haar schoonheid gereconstrueerd kan worden. Onvoorwaardelijke liefde en vergeving 

voor je eigen schepping zijn daarbij de lijdraad op deze nu innerlijke weg naar huis. 

 

En wanneer deze ziel/cel weer al zijn scheppingen onvoorwaardelijk in zichzelf geaccepteerd 

heeft kan hij zijn schepping verlaten om wederom terug te keren in de eenheid ofwel op te 

gaan in zijn oude zelf. Wat dan nog overblijft is te beseffen dat de cellen van de eenheid in 

werkelijkheid geen aparte cellen zijn en ook nooit zijn geweest. Want achter de eenheid, 

eenheid en scheppingen bestaan allemaal tegelijkertijd en illusionair buiten uzelf.   

 

ALLEEN ONVOORWAARDELIJKE LIEFDE  EN VERGEVING VOOR UW EIGEN 

SCHEPPINGEN IN GEDACHTEN, WOORDEN, DADEN, WIL EN ZIJN KAN ALLES 

WEER OPLOSSEN TOT EEN GEHEEL 
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HOEVEEL RUST EN GEDULD HEEFT U VOOR UW NAASTEN WELKE UW EIGEN 

SCHEPPINGEN ZIJN OM SAMEN MET HEN DE EENHEID TE BEREIKEN 

 

 

31.4.1 HET GROTE VERSCHIL TUSSEN DE EENHEID EN UW UNIVERSUM INZAKE 

UW INNERLIJKE WEG 

 

Zoals u weet bestaat er tijdens het oplossen van uw universum een gepolariseerde verhouding 

tussen dit universum en de eenheid in de vorm van de eerste maar nu laatste scheppingsdaad 

die nog opgelost dient te worden. Uit de eenheid schep je immers eerst iets minder dan de 

eenheid dus – en nooit + omdat je nooit meer dan alles kunt scheppen uit je oude zelf. Pas 

wanneer je iets dat minder is dan de eenheid geschapen hebt in de vorm van je scheppingsspel 

kan je dit gaan invullen met een schijnbaar eindeloze reeks aan onderbewuste en hoger 

bewuste scheppingsgedachten c.q. daden en woorden die de ruimte en tijd tussen de uiterste – 

en + grenzen van je universele spel met ervaringen opvullen. Hoe dit scheppingsspel eruit ziet 

is voor iedereen verschillend. Besef echter dat zij die nog in hun universum verkeren dus 

alleen hun eigen schepping kennen nog niets van andere scheppingen kunnen ervaren omdat 

zij de mist tussen twee of meer scheppingen welke hun eigen schepping is nog niet hebben 

opgelost in zichzelf. Uw man, vrouw, kind, buurman leeft dus letterlijk in een geheel andere 

schepping en het enige dat u in hem (h)erkent is datgene wat uzelf (overeenkomstig) 

geschapen heeft en door resonantie in hem naar u gereflecteerd wordt. Alleen de eerste 

seconde vanuit uw geschoonde hart – welke dus geen EGO en OGE meer kent - en hieruit 

resulterende gevoel ofwel directe pijplijn met de eenheid vertelt u immers alleen de waarheid 

over uzelf. Al uw woorden, gedachten en daden na deze eerste schone seconde zijn universele 

leugens die u over uzelf en de anderen buiten u geschapen heeft.  

 

U bent niet alleen dit lichaam. 

U bent niet alleen deze ziel. 

U bent niet alleen deze aarde. 

U bent niet alleen uw woorden. 

U bent niet alleen uw gedachten. 

U bent niet alleen uw daden. 

U bent niet alleen dit universum. 

U bent alles om u heen. 

 

Zij die dit beseffen behoeven Hun Innerlijke Weg niet meer af te leggen maar zijn binnen 1 

seconde voor altijd en eeuwig een achter de eenheid.  Alle andere entiteiten moeten beseffen 

dat zij middels hun woorden, gedachten en daden van heden, verleden en toekomst hun 

onverwerkte verleden en EGO/OGE in stand houden en dit maar blijven herhalen totdat zij 

zoals alle scheppers eens besluiten om weer met een schone lei te beginnen.        

 

31.5 HERINNERINGS ONDERWIJS 

 

Wanneer u onderwezen wilt worden dus uzelf weer volledig wilt herinneren is het zaak goed 

te beseffen waar dit onderwijs vandaan komt. Komen uw onderwijzers c.q. informatie en 

energie verschaffers uit uit het onderbewuste, hogerbewuste of eenheidsbewuste deel van 

uzelf vandaan. Zonder innerlijke schoonmaak valt u zonder uitzondering ten prooi aan 

onderbewuste og hogerbewuste obsessies welke de onverwerkte rollen van uzelf zijn in dit en 
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vorige levens. Deze kenmerken zich vooral door het opwekken van gepolariseerde angst en 

liefde in de vorm van als u dit niet doet dan…….. Deze blinde onderdrukkers ontnemen 

u(zelf) alle vrijheid zolang u ze niet erkent als een onverwerkt deel van uzelf om ze daarna 

weer in uzelf op te lossen en los te laten. Het gevolg van deze ontkenning is gepolariseerde 

angst, liefde, onderdrukking, minderwaardigheidsgevoel, strijd, ellende, ziekte, pijn, 

machtsmisbruik, oorlog, scheiding etc. die afgekocht kunnen worden in de vorm van dure 

cursussen, lessen, reizen, medicijnen, therapien etc. die bij even blinde ofwel door hun eigen 

onderbewuste of hogerbewuste obsessies overheerste goeroe’s en leermeesters te krijgen zijn. 

Over het algemeen is deze onzin verpakt in dure of onderscheidende gebouwen, massale 

bijeenkomsten, kleding-, hulpmiddelen, lidmaatschappen, voedsel, inwijdingen, mantra’s en 

rituelen die per niveau verschillen en u letterlijk binnen een paar maanden informatief, 

energetische en natuurlijk financieel leegzuigen. Kost een cursus, les, product meer dan een 

paar tientjes dan kunnen wij u garanderen dat deze niet door hoger- laat staan door 

eenheidbewuste mensen geinspireerd en gemaakt zijn. 

 

Eenheidsbewuste mensen verstrekken hun hulp trouwens altijd gratis zonder hier ook maar 

iets voor terug te vragen. Het alternatief voor deze blinde onderbewuste of hogerbewuste 

meesters is natuurlijk om gewoon voor de eerste keer in uw leven naar uzelf te luisteren ofwel 

in de eerste schone seconde van wat u ook denkt uw hart en geweten te volgen. Zolang u 

immers uzelf nog niet innerlijk heeft schoongemaakt is alles wat zich na deze eerste seconde 

afspeelt in uw gedachten een volstrekte leugen ongeacht waar deze dan ook in (uw) dit 

eindige universum vandaan komt. Van wie wilt u dus leren is de enige vraag die overblijft. 

Van uw eenheidsbewuste zelf welke u de eerste schone seconde (intuitie) de waarheid vertelt 

of van uw onderbewuste of hogerbewuste zelf die de rest van de tijd gepolariseerde leugens in 

uw oor fluistert.   

 

Tegen de aankomende onderwijzers – dus zij die de moeite hebben genomen eerst zichzelf 

innerlijk schoon te maken -  willen wij alleen maar zeggen dat u eerst weer de bewuste 

eenheid/evenwicht in uzelf moet moet vinden voordat u het eenheidsbewustzijn kunt 

onderwijzen. Een blinde kan immers nooit een blinde onderwijzen maar alleen nog meer in 

verwarring brengen inclusief zichzelf. En dit geldt niet alleen voor de mens op aarde maar 

voor alle entiteiten in uw eindige gepolariseerde universum. Kent u de discussie tussen twee 

blinde en een ziende mens. De ziende mens zegt zie hier deze prachtige blauwe bloemen met 

groen-gele takken. De eerste blinde zegt ik zie hier niets van. De tweede blinde zegt ik zie ook 

niets. Nu keren de twee blinde mensen zich naar de ene ziende mens en vragen of deze blind 

is. In het beste geval keren zij zich om en gaan gewoon door om de gehele dag ongelukkig te 

zijn. In het ergste geval veroordelen, stenigen en kruisigen zij hem of haar terwijl alle blinde 

mensen in hun hart weten dat ze fout zitten en zichzelf hierna de rest van hun aardse leven 

niet meer kunnen vergeven omdat zij deze ene wel ziende mens hebben veroordeeld.  Hoe 

denkt u dat deze mensen afscheid zullen nemen van hun aardse leven.  

 

31.6 UITZETTEN EN OPNIEUW BEGINNEN: EEN NABESCHOUWING! 

 

Bewust spelen is beter dan onbewust spelen ofwel voorkomen is beter dan genezen. 

 Mag iedere universele cel die terugkeert naar de eenheid dit voor eens en voor altijd duidelijk 

zijn. 
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Na het verlaten van de eenheid verliest een schepper door zijn eigen toedoen dus splitsing 

steeds meer van zijn herinnering en collectieve vrije wil. Hij was niet meer EEN maar steeds 

meer ALLEEN met zijn eindige schepping die hij na verloop van tijd en ruimte de schuld gaf 

van al zijn problemen. Dit was het begin van het gevecht tegen zichzelf ofwel alle hoger- en 

onderbewuste ervaringen die u vandaag in uw schepping (h)erkent. Zelfs vandaag heeft u en 

alles wat uit u is voortgekomen, door keiharde ontkenning niet meer door dat u en u alleen 

alle mooie en minder mooie ervaringen binnen uw eigen universum uit vrije wil veroorzaakt 

heeft. Het is daarom tijd om eens rustig te gaan zitten en wederom te kiezen wie u in de 

volgende cyclus bewust wilt zijn.      

 

31.7 HET EI VAN EEN KIP 

 

Zoals u weet is alles in uw universum een eindige herhaling van hetzelfde. Zo ook het kip en 

ei verhaal. De eidooier stelt ons onderbewustzijn voor. Het eiwit is ons hoger bewustzijn. Pas 

wanneer het kuiken zich een weg gegeten en gepikt heeft door de dooier, eiwit en schaal 

maakt zij kennis met het ware leven ofwel de oneindige eenheid.    

 

31.8 DE NIEUWE INZICHTEN: HET VERVOLG 

 

DNI 372: Hij die een is met de eenheid herkent zichzelf weer in alles om zich heen.  

 

DNI 373: Alleen hij die van bewustzijn veranderd kan volledig genezen. 

 

DNI 374: Zolang u tegen een ziekte strijd zal deze blijven bestaan. 

 

DNI 375: Zodra u begrijpt en erkent dat u iedere ziekte zelf veroorzaakt heeft zal deze 

verdwijnen naarmate u deze ziekte kunt liefhebben en loslaten.  

 

DNI 376: Zo ook voor al uw angsten, vrezen, zorgen en andere destructieve zaken inzake 

heden, toekomst en verleden waar u uw tijd en ruimte dus aandacht aan schenkt binnen dit 

universum. 

 

DNI 377: U kunt pas leven wanneer u dit universum uit onvoorwaardelijke liefde en 

vergeving volledig in uzelf heeft opgelost en losgelaten.  

 

DNI 378: Alleen zij die de eenheid volledig kunnen herinneren beschikken over een volledig 

collectieve vrije wil. 

 

DNI 379: Zij die de eenheid niet volledig kunnen herinneren beschikken niet meer over een 

volledig collectieve vrije wil maar over een afgescheiden individuele vrije wil. 

 

DNI 380: Alleen in de eenheid maar vooral achter de eenheid beschik je over de volledige 

herinnering en dus collectieve vrije wil. 

 

DNI 381: Bij de eerste gepolariseerde scheppings gedachte ontneem je jezelf een gedeelte van 

de volledige herinnering en collectieve vrije wil. 
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DNI 382: Zij die gepolariseerd dus onbewust scheppen vernietigen een deel van zichzelf door 

de ontkenning van de volledige herinnering en collectieve vrije wil.  

 

DNI 383: Wanneer je bang bent ben je bang voor jezelf. 

 

DNI 384: Wanneer je iemand haat, haat je jezelf. 

 

DNI 385: Wanneer je op iemand boos bent ben je boos op jezelf. 

 

DNI 386: Wanneer je iemand veroordeeld, veroordeel je jezelf. 

 

DNI 387: Wanneer je iemand pijn doet doe je jezelf pijn. 

 

DNI 388: Wanneer je vecht, vecht je tegen jezelf. 

 

Hoelang gaat u nog door om uzelf en uw naasten welke deel van uw eigen schepping zijn in 

uw eigen universum te martelen en vermoorden in woorden, gedachten en daden.  

 

DNI 389: Zij die hun naasten liefhebben hebben zichzelf lief. 

 

DNI 390: Zij die hun naasten vergeven, vergeven zichzelf. 

 

DNI 391: Een bewuste schepping in volledige herinnering en collectieve vrije wil kent geen 

gepolariseerde angst, liefde, ellende, ziekte, pijn, oorlog etc.  

 

DNI 392: Alleen een onbewuste schepping met gedeeltelijke herinnering en individuele vrije 

wil kent gepolariseerde angst, liefde, ellende, ziekte, pijn, oorlog etc. 

  

DNI 393: Wij zullen moeten leren dat alleen zij die uit onvoorwaardelijke liefde en vergeving 

bewust blijven scheppen geen onkenningen dus blokkeringen dus herhaling creeeren in hun 

eigen spel. 

  

DNI 394: De innerlijke weg is geen weg van uiterlijke stappen, rituelen, gebouwen, scheiding, 

tijd en ruimte etc. maar is er een van volledige vrijheid die alleen in de eerste schone seconde 

van het bewuste NU kan bestaan. 

 

DNI 395: Hoe kan je iets willen wanneer je jezelf de (volledige) herinnering en collectieve 

vrije wil aan en van de eenheid in jezelf ontnomen hebt.   

 

DNI 396: Als er geen gepolariseerde gedachten meer zijn, zijn er geen gepolariseerde daden. 

 

DNI 397: Als er geen gepolariseerde daden meer zijn, zijn er geen gepolariseerde woorden. 

 

DNI 398: Als  er geen gepolariseerde gedachten, daden en woorden meer zijn, zijn wij 

allemaal bewust EEN. 

 

DNI 399: Als iedereen in zijn eigen universum zich volledig de eenheid zou herinneren 

zouden alle scheppingen uit/in de eenheid direct ophouden te bestaan. 

 

DNI 400: Wat u over een ander denkt (hoofd) bent uzelf. 
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DNI 401: Wat u over een ander de eerste schone seconde voelt (hart) is waar omdat u uzelf in 

de ander ziet. 

 

DNI 402: Gepolariseerde angst en liefde is een gebrek aan eenheidsliefde. 

 

DNI 403: Gepolariseerde angst en liefde is een gebrek aan waarheid. 

 

DNI 404: Uit gepolariseerde angst en liefde komen alle ziekten, pijn, ellende, dood en verderf 

voort. 

 

31.9 IS HET VOORSTELBAAR 

 

- Is het voorstelbaar dat een schepper middels zijn scheppingen de waarheid over zichzelf 

   leert kennen. 

 

- Is het voorstelbaar dat eenheid, schepper en scheppingen een zijn voor eeuwig en altijd. 

 

- Is het voorstelbaar dat eenheids gerichte delen van een schepping verdichte en verlichte 

  delen helpen om weer bewust  in evenwicht te komen.  

 

- Is het voorstelbaar dat dit net zolang gebeurt totdat alle verlichte en verdichte delen weer in 

   elkaar zijn opgelost om middels het 0 punt weer terug te keren in zichzelf.    

 

31.10 DE GROTE BEWUSTZIJNSVERANDERING 

 

Dus begon ik mijn innerlijke weg naar huis te lopen. Een weg die iedere dag vol wonderen 

was. Wonderen die ik mezelf weer kon herinneren. Herinneren dat wonderen heel normaal 

zijn. Normaal omdat aan het leven niets onbekend is. Want onbekend is alleen datgeen dat je 

buiten jezelf ziet.    

 

31.10.1 FERRARA 

 

Italie, Via Mazzini 2000-1945. De ontkenning is volledig. Niemand herinnert. Niemand ziet. 

Niemand hoort de echo van de afgelopen 55 jaar. Ferrara 1938. Hitler, Mussolini, De Paus; 

iedereen is in verwarring. Driehonderd en tachtig mensen in Ferrara worden in de nek 

geschoten onder het toeziend oog van de gehele stad. Slachting na slachting terwijl iedereen 

toekijkt zonder iets te doen. Vandaag in het jaar 2000 zwijgen nog steeds de weinig 

overgebleven stadsgenoten. Pas op! Op sommige plaatsen in Ferrarra is het nog steeds 

verstandig om niet te lopen. De grond is (schijn)heilig. Ja wij hebben gezwegen. Zwijgen 

terwijl het bloed van onze buren naast ons vloeide. De apotheker, de kleermaker, de bakker. 

Kijk uit loop niet daar want daar zijn zij gestorven zeggen wij nog steeds tot de dag van 

vandaag. Nog even en dan zijn allen die de waarheid in Ferrara - en vele ander plaatsen in 

Europa waar deze zinloze moordpartijen hebben plaatsgevonden - nog kunnen herinneren 

fysiek gestorven. Hoeveel Farrara’s moeten wij nog buiten onszelf scheppen. Bezoek Ferrara 

vandaag in Italie en hoor waar u niet mag lopen dus zijn.     
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31.10.2 MIJN GOEDE VRIEND  

 

Wat is belangrijker: Loslaten of niet meer Vastpakken. Een van onze vrienden stelde deze 

vraag. Ons antwoord is dat iemand die niets meer vastpakt (schept) ook nooit meer hoeft los 

te laten. Doe dit dan echter wel bewust in gedachten, woorden en daden want vele mensen 

pakken de hele dag nog van alles en nog wat vast in hun gedachten. Iemand in uw gedachten 

vermoorden is in uw schepping even erg als iemand feitelijk vermoorden. Dit geldt niet alleen 

voor moord maar ook voor alle andere 27 EGO en OGE zaken. Niet alleen uw woorden, maar 

ook uw daden en gedachten scheppen de hele dag de wereld om u heen.   

 

31.10.3 HET IS MAAR DAT U HET WEET 

 

Als wij niet onvoorwaardelijk van de Eenheid dus Oergod dus Onszelf dus Onze Naasten 

houden blijft alles bij hetzelfde. Alleen Eenheidsliefde ofwel Eenheidsbewustzijn lost alles op 

terwijl gepolariseerde angst en liefde het huidige geheugenverlies met als resultaat ellende, 

ziekten en pijn in stand houdt. Alleen door ons onze ware geschiedenis te herinneren zullen 

wij weer kunnen accepteren wie wij daadwerkelijk zijn en weer kunnen worden.    

 

 

 

ZULLEN WE OOK DIT KEER WEER ONBEWUST IN HERHALING VALLEN OF 

BEWUST VOOR HET LEVEN KIEZEN  
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32. DECEMBER 2000: DE TOEKOMST VAN DE WERELD DEEL 3: DE NIEUWE 

+/-3D/+/-4D WETENSCHAP 2000-3000 NC 

 

Wat kunnen wij van de wereld verwachten in de komende 1000 jaar is een veel gestelde 

vraag. Hoe zien we eruit, wat denken we, wat doen we etc. Wanneer u onze geschriften van 

de afgelopen 6 jaar gelezen, gedaan en gedacht heeft is u al zeer veel over deze komende 

1000 jaar bekend. Nagenoeg alles zal 180 graden qua concept, dimensie en frequentie 

veranderen. Dit proces van verandering kan net zoals de natuur geleidelijk gaan of door de 

mens versneld worden. Ongeacht de keus voor geleidelijk of snel zal het eindresultaat 

hetzelfde blijven. De mensheid staat wederom voor de keus om weer in herhaling te vallen of 

van bewustzijn te veranderen. Welke keus U als individue in de komende jaren zult maken 

heeft gevolgen voor wie u na de transformatie van uw wereld zult zijn. Een onderbewust, 

hogerbewust of eenheidsbewust mens.   

 

De eenheid kenmerkt zich door een relatieve vrede en rust welke vandaag onbekend is op 

deze gepolariseerde (+/-3D/+/-4D) aarde. Globaal kunnen we de komende 1000 jaar verdelen 

in drie perioden. In de eerste 34 jaar zal een geleidelijke of abrupte verandering plaatsvinden. 

Over deze periode is al zeer veel geschreven in de eerste hoofdstukken. In de tweede periode 

zullen zij die hiervoor gekozen hebben in woorden, daden maar vooral in scheppende 

gedachten het tijdperk van de eenheid betreden waar tijd en ruimte alleen nog maar relatief 

zijn. In de derde periode zal een massale bandbreedte ofwel dimensie c.q. frequentie migratie 

van +/-3D/+/-4D naar de eenheid plaatsvinden waarbij de leerlingen en leraren weer een en 

dezelfde persoon zullen zijn. Natuurlijk is de duur van iedere cyclus o.b.v. uw bewustzijn aan 

te passen. Niet tijd en ruimte bepalen immers uw ontwikkeling naar en in de eenheid maar 

alleen de mate waarin u bewust gebruik maakt van eenheidsgerichte concepten en inzichten.  

 

32.1 HET BEGIN VOLGENS DE NIEUWE EENHEIDS WETENSCHAP IN +/-3D/+/-

4D TAALGEBRUIK 

 

Direct nadat een van de cellen uit de eenheid (fig 1) besloten had om zichzelf nog beter te 

leren kennen (spiegeling der +/-3D/+/-4D materie) verhardde de buitenwand van de cel (fig 2) 

waardoor er een schijnbare breuk c.q. scheiding ontstond tussen de eenheid en deze cel en het 

splistings proces op gang kwam (fig 3). Door het steeds verder splitsen en steeds opnieuw 

verharden werd de energie en dus informatie steeds meer verdeeld over de afzonderlijke 

verharde cellen. Deze kettingreactie van splitsing nam zoals het woord al zegt de vorm aan 

van een ketting in de vorm van een dubbele helix zoals wij deze bij DNA kennen (fig 4). Na 

de eerste kettingreactie besloot de verharde cel zich nog verder te splitsen d.m.v. het 

verbreken van de DNA keten in meerdere DNA ketens (fig 5). Deze ketting met schakels kan 

vandaag gezien worden in de vorm van zich steeds meer verhardende bandbreedtes ofwel 

dimensies binnen uw eindige universum en multiversum (fig 6). De mens staat vandaag in 

zijn eigen schepping tussen de meest verdichte en meest verlichte dimensies waarbij het 

evenwicht de totale oplossing van zijn schepping symboliseert (fig 7). Alleen het evenwichts 

ofwel 0 punt vertegenwoordigd voor hem de navelstreng waarmee hij met de eenheid 

verbonden is en waaruit hij alle zuivere energie en informatie ontvangt, ofwel eten en drinken 

wanneer we dit in +/-3D/+/-4D taal vertalen. Wanneer hij deze energie en informatie zuiver 

ontvangt is hij een met de eenheid welke de fonteinen ofwel volledige koppelingen met de 

eenheid symboliseren (fig 8).  
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Wanneer we iedere splitsing bekijken dan zien we eigenlijk 2 pure sinus vormen die op elkaar 

gestapeld en gedraaid zijn in een volmaakte – en + ofwel (herhalings) polariteits pool (fig 9). 

Een schepping begint dus altijd pas wanneer twee tegengestelde pure sinus golven 

tegelijkertijd geschapen worden welke tegengesteld bewegen in hun ontwikkeling. Wanneer 

deze 2 sinusvormen ofwel tegenstrijdige gedachten elkaar op enig moment gaan kruisen 

verharden de gedachten, daden en woorden in de derde/vierde dimensie uiteindelijk in materie 

vormen (fig 10). Wanneer twee tegenstrijdige drie/vier dimensionale sinus vormen echter 

weer regeneratief i.p.v. tegenstrijdig gaan draaien wordt middels een wilsdraaikolk (vortex) 

de verbinding met de eenheid steeds meer herstelt waardoor de volledige herinnering aan het 

volledige zelf steeds meer deel wordt van het bewustzijn in de mens (fig 11). Dit 

regeneratieproces gaat net zolang door totdat alle door de mensen in/uit de eenheid (het ware 

zelf) geschapen dimensies en de door hem daarin gecreerde vormen c.q. ervaringen weer 

volledig in het zelf zijn opgelost.   

 

Wanneer we de sinus vormen verder onderzoeken blijken ze model gestaan te hebben voor 

vele symbolen zoals het yin/yang teken (fig 12) en vele andere figuren en symbolen die de 

polariteit en dus verdeeldheid van uw universum en multiversum aangeven. Hoewel vele 

mensen vandaag denken dat dit symbolen van de vrede zijn beseft u nu dat zij niet meer dan 

het scheppende dus verdeel en heers deel van uw ware eenheids zelf symboliseren. Zeker 

wanneer door ontkende gepolariseerde ervaringen de vloeiend lopende sinus golven zich gaan 

vervormen in zaagtand en zelfs blokgolven (fig 13). Zodra sinus golven door ontkende dus 

onderdrukte onevenwichtige ervaringen in heden, verleden en toekomst vervormd worden tot 

zaagtand en blokgolven zijn de poppen aan het dansen hetgeen te zien is in vele runnen tekens 

waar de meest bekende voor deze generatie wel het hakenkruis is uit de tweede wereldoorlog 

(fig 14). Maar ook alle andere schijnbaar ”beschavingen” over de gehele aardbol in de 

afgelopen 1 miljoen jaar hebben van deze zaagtand en blokgolf figuren in +/-3D en +/-4D 

gebruik gemaakt om hun onwetendheid en vrijwillige onderdrukking aan te geven. 

 

Hoewel de zaagtand golf al een vervormde sinus golf door ontkenning van de waarheid dus 

eenheid is, is de blokgolf de volledige blokkering van de waarheid en dus alle ongeluk en 

ziekte op aarde. Zaagtand golven komt u tegen bij stress in de eerste fase (zie het boek De 

Nieuwe Gezondheidsleer), terwijl u blokgolven tegenkomt bij chronische ziekten zoals 

kanker, hart en vaatziekten, reuma etc. Blokgolven zijn de daadwerkelijke oorzaak van 

verdere splitsing zoals we dit hierboven bij de splitsing van 1 in meerdere DNA strings 

hebben gezien.  

 

Wanneer we de sinus vorm nog verder analyseren blijken hier ook de elementen tijd en ruimte 

in te zitten (fig 15). Met deze uitleg wordt in een oogopslag duidelijk dat de frequentie van 

een sinus golf ofwel het aantal malen dat deze per seconde trilt (Hertz) in combinatie met de 

amplitude ofwel de uitslag omhoog en omlaag de in uw universum bekende tijd en ruimte 

kunnen maximaliseren of minimaliseren. Hoe evenwichtiger de frequentie hoe kleiner de  

ruimte ofwel hoe sneller je van A naar B kunt reizen (fig 16). Wanneer we in staat zijn om 

ook de amplitude ofwel tijd tot 0 te reduceren bestaan zowel ruimte en tijd niet meer omdat 

deze steeds verder inkrimpen totdat zij weer oneindig ofwel EEN zijn (fig 17). 

 

Hertz wordt in de eenheid ook wel als denken met uw hoofd omschreven omdat iedere 

tegenstrijdige gedachte de vloeiende beweging van een ervaring probeert vast te houden en tot 

het eindige te herhalen. Amplitude wordt in de eenheid dimensie ook wel het reactionaire 

ofwel emotionele component van het menselijk gedrag genoemd. lemand die niet objectief 

kan zijn reageert subjectief hetgeen door ontkenning van de eigen scheppingen een zeer 
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heftige reactie omhoog of omlaag kan geven in de sinus, zaagtand of blokgolf. Op deze 

basisprincipes zijn de u vandaag bekende weliswaar primitieve +/-3D/+/-4D EEG, ECG, 

Leugendetectors etc. apparatuur gebaseerd. Het enige dat dus voor u gebeurt wanneer u de 

derde/vierde dimensie voor de eenheid verruild is dat zowel frequentie en amplitude weer in 

evenwicht komen om daarna stapsgewijs volledig op te lossen in de eenheid ofwel 0 punt.  

 

Wanneer de schepping van een universum en multiversum echter alleen maar zou bestaan uit 

een bewust leven dan zou het verhaal hierbij eindigen. De waarheid is echter dat door het 

steeds verder afscheiden en polariseren ofwel ontkoppelen van +/-3D/+/-4D DNA strings 

welke niet meer zijn dan onbewuste (onderbewustzijn + hogerbewustzijn) geheugen patronen 

uit het verleden welke in het heden tot op de dag van vandaag door u ontkent, onderdrukt dus 

herhaald worden er iets interessants gebeurt. Na de ontkoppeling van deze ene cel van de 

eenheid slaat zij nu de weg in om niet alleen de eenheid maar ook zichzelf te ontkennen. Door 

het ontkennen van het zelf verdwijnen de ervaringen van de afgekoppelde DNA strings 

(vorige ervaringen c.q. levens). Nu slaat deze cel pas echt op hol en ontstaan er subgolven (fig 

18.) welke zich ontkende negatieve ervaring na ontkende negatieve ervaring dus leven na 

leven opeen gaan stapelen in uw onbewustzijn (onderbewustzijn + hogerbewustzijn) ofwel 

onverwerkte verleden die zich herhaalt in de toekomst.  

 

De originele sinus golf wordt in uw taal ook wel draaggolf genoemd van de andere subgolven 

ofwel onverwerkte onevenwichtige (tegenstrijdige) ervaringen c.q. gedachten. Evenwichtige 

dus eenheids gerichte gedachten stapelen zich immers nooit op omdat zij altijd een perfecte 

oplossende sinus golf zonder verleden dus toekomst vertegenwoordigen. Het mag dus 

duidelijk zijn dat zolang het vloeiende sinus golven ofwel erkende dus evenwichtige ervaring 

blijven deze altijd oplossen in het niets ofwel eenheid. Zodra deze sinus golven veranderen in 

zaagtandgolven en blokgolven – welke niet meer dan geblokkeerde onevenwichtige + en - 

gedachten, ervaringen en levens zijn die door ontkenning blijven bestaan – gaat het goed fout 

(onbewust) met uw innerlijke en uiterlijke gezondheid en geluk.  

 

Het mag nu ook duidelijk worden waarom deze verharde cel de techniek van ontkenning 

ofwel afkoppeling gebruikt. Op een zeker moment worden er zoveel extreem onevenwichtige 

ervaringen ontkent dus vastgehouden dat het niet meer mogelijk is om normaal te leven. In 

plaats van deze extreem onevenwichtige ervaringen te erkennen, dus op te lossen kiest deze 

desperate en nu al door gebrek aan energie en informatie behoorlijk blinde c.q. onbewuste cel 

de weg van de schijnbaar minste weerstand. Het stoot alle ontkende dus onevenwichtige  + en 

- ervaringen volledig buiten zichzelf af (volledige blokkering) en begint gewoon opnieuw in 

een volgende fase maar zeg liever steeds minder bewuste dimensie ofwel bandbreedte met een 

nog minder evenwichtig bewustzijn. Want door ontkenning kan je alleen maar meer energie 

en informatie kwijtraken – dus van -1/+1 naar -2/+2 naar -3/+3 ………………………….. 

naar -1.000.000.000/+1.000.000.000 etc. waardoor je steeds meer in onbewustzijn valt tot aan 

de meest extreem onevenwichtige +/-3D/+/-4D (in het huidige taalgebruik) welke de +/-

ND/+/-ND dimensie waarin uw aarde zich op dit moment bevindt vertegendwoordigd. 

 

Hoe gaat dit verval in bewustzijn nu precies wetenschappelijk (Interdimensionale Mechanica) 

in zijn werk. Wanneer we de gepolariseerde creaties vanuit ons 0 punt bekijken zien we een 

linksdraaiende en rechtsdraaiende werveling uit het 0 punt vertrekken welke zich steeds meer 

door ontkenning van elkaar verwijderen uit dit 0 punt (fig 19). Een gezonde sinus, DNA 

structuur ziet eruit als een rechte wervelende pijplijn/channel (fig 20). Door steeds verdere 

ontkenning beginnen de twee tegengestelde wervelingen zich niet meer in rechte lijn uit het 0 

punt te verwijderen maar gaat zij steeds meer exreem wervelende vormen aannemen. De twee 
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tegengestelde Vortexen zijn geboren (fig 21). Deze vortexen komt u vandaag in ieder atoom, 

element, cel, menselijk energie veld maar ook in onze melkweg tegen. Vanuit het 0 punt 

gezien zijn het echter altijd twee tegengesteld draaiende melkwegen die elkaar in het 0 punt 

tegenkomen. Hoe groter de ontkenning van de schepper hoe meer deze twee tegengestelde 

melkwegen zich uit het 0 punt zullen verwijderen. Hoe groter de erkenning van de schepper 

hoe meer deze twee tegengetselde melkwegen zich in het 0 punt zullen oplossen (fig 22).   

 

Zodra het aantal onevenwichtige ervaringen dus dramatisch begint te overheersen in twee 

tegengetselde bandbreedtes ofwel dimensies ofwel universa ofwel scheppingen vluchten de 

twee tegengestelde Vortexen door zich nog extremer t.o.v. elkaar dus ook t.o.v. het 0 punt te 

verwijderen. In het meest extreme geval ontnemen de twee tegengestelde Vortexen zichzelf 

het geheugen aan de vorige onverwerkte ervaringen waardoor op + en – wegen van 

verwijdering er knooppunten van volledige ontkenning ofwel geheugenverlies ontstaan (fig 

23). In feite heb je hier dus een interdimensionale afscheiding c.q. afsplitsing binnen twee 

tegengetselde scheppings spiralen. In onze melkweg ontstaan dus eerst de nevels dan de 

zonnen en pas op het allerlaatst de planeten. Op het moment van een volledige ontkenning dus 

blokkering ontstaan er dus twee nieuwe maar nog extremer tegengestelde relatieve dimensies.    

 

Dit verwijderingsproces van elkaar gaat eerst goed omdat er weer met twee nog steeds 

tegengestelde maar schijnbaar schone (hoewel minder evenwichtige 

bandbreedtes/dimensies/universa dus bewustzijn) sinus draaggolf begonnen wordt. Na 

verloop van tijd door gebrek aan energie en informatie vervallen beide tegengestelde 

scheppingsspiralen echter weer in dezelfde maar nu extremere strijd. De tegengestelde 

vortexen die eerst weer open gingen gaat nu weer dicht. In uw wereld wordt dit ook wel de 

”Big Bang” genoemd - maar zeg liever Big Bangs omdat het er altijd twee tegelijkertijd zijn 

die in tegengestelde richting blokkeren - die opgevolgd worden door nog extremer 

tegengestelde “Big Bangs”. Net zolang totdat de Big Bangs veranderen in Big Crunches ofwel 

waar tegengestelde dimensies na tegengestelde dimensies wederom in het 0 punt opgelost 

worden (fig 24).  Hierbij moet opgemerkt worden dat er overal binnen en buiten u Big Bangs 

en Big Crunches plaatsvinden op energetisch, atomair, cellulair, lichamelijk gebied etc. 

afhankelijk van het bewustzijn waar u als schepper op enig moment over beschikt.    

 

Nu kan dit proces van ontkennen, vluchten en blokkeren natuurlijk niet eindeloos doorgaan. 

Vroeg of laat komt iedere puber zichzelf tegen in de extreemste der extreme tegengestelde 

sferen ofwel dimensies waar men de hele dag in tegenstrijdige gedachten, daden en woorden 

heen en weer rent tussen extreme +ND en -ND ervaringen. De tijd en ruimte tussen deze twee 

extremen is echter zo groot geworden dat hij nagenoeg al zijn energie en informatie aan het 

ge-ren tussen extreem links en extreem rechts besteed. Het gevolg is dat deze 

interdimensionale Marathon loper geen energie en informatie meer over heeft om van te 

leven.  

 

Zodra een gepolariseerd mineraal welke bijna in het geheel niet meer kan bewegen besluit om 

wederom de spiraal eenheidsgericht te gaan lopen en hiervoor de hulp inroept van het oude 

zelf ofwel meer eenheidsbewuste in zichzelf gebeuren er interessante dingen. Het eerste 

verzoek van deze nu meer bewuste maar nog steeds gepolariseerd gerichte mineraal wordt 

beantwoord vanuit alle relatief meer bewuste dus evenwichtige dimensies in zijn schepping en 

de oneindige roep vanuit de eenheid welke zijn oude zelf is. Hoewel hij het volledige zelf 

vergeten is bestaat dit nog steeds overal in en om hem heen. Wanneer deze mineraal het voor 

hem relatief bewuste frequentie antwoord of advies middels resonantie opvolgt dan ontstaan 

uit alle gelijkgestemde ofwel HARMONISCHE mineralen een oplossende beweging richting 
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het 0 punt in hemzelf. Mineralen lossen op deze manier op in planten, Planten lossen op de 

manier op in dieren en mensen. Dieren lossen op deze manier op in mensen. Mensen lossen 

op deze manier op in nog meer bewuste dus evenwichtige entiteiten etc. Uit dit alles ontstaat 

het langzamerhand het besef dat zij allen eens gelijk en EEN zijn geweest etc. etc.   

 

Iedere vortex, golf, atoom, molecuul, cel, orgaan etc. heeft dus een hogerbewuste en 

onderbewuste verbinding met het 0 punt waarvan zij zich kan verwijderen of weer in kan 

oplossen. Ieder mens is dus tegelijkertijd een atomair (+/-3D) en een isothopisch (+/-4D) 

wezen dat afhankelijk van zijn bewustzijn meer in de ene dan in de andere wereld leeft en 

omgekeerd. In deze gecombineerde +/-3D/+/-4D wereld zien we dat de mens door een bel 

omgeven wordt met allemaal vortexen ofwel draaikolken van diverse frequenties welke in uw 

aardse +/-3D/+/-4D dimensie middels uw zintuigen bekend staan als kleuren, geluiden, 

geuren en smaken. De ene draaikolk draait naar links (omlaag ofwel +/-3D gericht) en de 

andere naar rechts (omhoog ofwel +/-4D gericht). Waarbij omhoog en omlaag geen enkele 

betekenis hebben maar volledig afhankelijk zijn van het standpunt van de mens op enig 

moment in zijn creatie.   

 

Ieder paar van twee gepolariseerde draaikolken heeft tevens een andere frequentie, vorm en 

snelheid. Zodra een tegengesteld paar draaikolken teveel verstoringen gaan vertonen (fig 26) 

middels zaagtand- en blokgolven (+/-) raken deze tegenstrijdige draaikolken steeds meer 

vertopt en beginnen al stuiptrekkend te kronkelen omdat de eenheids energie en informatie 

niet meer vloeiend (zonder obstakels en middels de kortste weg in tijd en ruimte) de derde en 

vierde dimensie kan bereiken. Door alle kronkelingen beginnen de twee tegengestelde 

draaikolken ofwel energie en informatie uitwisselaar tussen de vierde en derde dimensie 

steeds meer verstopt te raken. Het gevolg is dat zij steeds meer van haar kleuren, geluiden, 

geuren en smaken verliezen totdat er vaak niet meer overblijft dan een grijze ja zelf zwarte 

kronkelende pulserende gepolariseerde massa rond een 0 punt. ledereen die in een dimensie 

gebukt gaat onder fase 1 stress begint dan ook licht grijze vlekken in gepaarde vortexen te 

vertonen (zaagtandgolven) terwijl mensen die onder fase 2 stress gebukt gaan nagenoeg 

inktzwarte gepaarde vortexen (blokgolven) met zich meedragen die bijna tot stilstand zijn 

gekomen en er sterk vervormd uitzien (zie voor nadere uitleg de UniNet L nieuwsbrieven).  

 

De mens geeft zichzelf als onevenwichtig +/-3D/+/-4D wezen met een vrije wil de keuze om 

weer te worden wie hij eens was voordat hij besloot uit zijn evenwicht ofwel 0 punt te 

stappen. Door nu weer alle gepolariseerde scheppingen in zichzelf op te lossen dus hiervoor 

weer de volledige verantwoordelijkheid te accepteren neemt de onevenwichtigeheid in zijn 

schepping steeds meer af waardoor hij zichzelf stapje voor stapje weer volledig kan gaan 

ervaren zonder de gepolariseerde begrenzingen van ruimte en tijd.  

 

Het mag duidelijk zijn dat dit een relatief eenvoudige en brede weg is voor hen die er 100% 

vertrouwen, geloof en overgave in hebben. Deze worden immers qua energie en informatie 

voor 100% gesteund vanuit hun oude zelf welke de bewuste dus meer evenwichtige dimensies 

binnen hun eigen schepping en eenheid zijn. Zij die minder dan 100% investeren in dit 

afstemmen op een meer geintegreerd dus volledig bewustzijn doorlopen deze weg natuurlijk 

veel langzamer. Het is een weg waar u ziet wie u in dit en in alle voorgaande bandbreedtes, 

dimensies c.q. levens qua ontkende dus onbewuste ervaringen bent geweest. U bent immers in 

al uw vorige levens alles geweest waarvan u vandaag uw naasten welke een schepping van 

uzelf zijn van beschuldigd. Zij die het aankunnen om alle gepolariseerde moord, liefde 

doodslag, geluk, ellende, gezondheid en ziekte scenario’s ofwel de rijke schakering van de 27 
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EGO en OGE stress veroorzakers te erkennen en hiervoor de volledige verantwoordelijkheid 

op te eisen dus oplossen in zichzelf zijn de ware volwassenen uit deze cyclus.  

 

Wees echter nooit bang om uzelf te confronteren met al deze nu nog onbewuste 

levenservaringen aangezien deze vergeven zijn zodra u uw scheppingen ofwel uzelf vergeven 

heeft. Het enige dat u vandaag van uw volledige oude zelf ofwel de eenheid scheid is het 

nemen van 100% eigen verantwoordelijkheid en erkennen van uw scheppingen in de vorm 

van tegenstrijdige dus onbewuste woorden, daden en gedachten in al uw voorgaande levens 

ofwel bandbreedtes dus dimensies. Natuurlijk bestaan er ook nog andere meer eenvoudige 

mogelijkheden om weer EEN met uw ware zelf te worden. Maar ja dan moet u wel even van 

bewustzijn veranderen voordat deze cyclus van 1 miljoen jaar ten einde komt.  

 

32.1.1 DE MENS ALS GEINTEGREERD +/-3D EN +/-4D WEZEN  

 

Zo nu we weten hoe de interdimensionale mechanica achter het ontstaan van uw eindige 

universum eruit ziet wordt het tijd om het +/-3D/+/-4D deel van de scheppende mens binnen 

het geheel een plaats te geven. Allereerst mag duidelijk zijn dat de mens tegelijkertijd in de 

vierde (ziel) als derde (lichaam) dimensie leeft. Wanneer we de mens visueel plaatsen in dit 

universum (fig 25) dan ziet u dat hij middels zijn hoofd/kruin vortex (+) verbonden is met de 

verlichte +/-4D werelden, met zijn stuit vortex (-) is verbonden met de meer verdichte ofwel 

aardse +/-3D werelden en middels zijn hart verbonden is met het 0 punt ofwel eenheid in 

zichzelf. Deze drie koppelingen zijn de basis ofwel hoofdkoppelingen die de mens op basis 

van zijn afstemming middels woorden, daden en gedachten verbinden met zijn hemel (hoger 

bewustzijn), aarde (onderbewustzijn) en eenheid (eenheidsbewustzijn). 

 

Hierbij moeten we altijd blijven beseffen dat uw onderbewustzijn tegelijkertijd 

hogerbewustzijn schept en uw hogerbewustzijn tegelijkertijd onderbewustzijn. Zij die dus 

denken dat zij al in de + 4,5,6,7,8,9,10 etc dimensies verkeren moeten tevens beseffen dat ze 

tegelijkertijd de tegengestelde - 4,5,6,7,8,9,10 dimensies binnen en buiten zichzelf scheppen. 

Extreme angst creert dus tegelijkertijd de ervaring van extreme liefde en omgekeerd. Dus pas 

op wat en hoe extreem u iets wenst want het uitgangspunt blijft het evenwichts- dus 

eenheidsbewustzijn in uw schepping waarbij de verhoudingen van -4,3,2,1,0,1,2,3,4+ etc. 

altijd aanwezig zijn en extreme gepolariseerde liefde altijd met extreme angst gecompenseerd 

moet worden en omgekeerd. Aangezien ons spraakgebruik echter nog steeds over de derde en 

vierde dimensie praat zullen wij met bovenstaande wetensscEp het +/-3D en +/-4D 

taalgebruik blijven hanteren met de innerlijke betekenis die u in deze paragraaf heeft 

gevonden.   

 

Besef tevens dat we bij het noemen van de +/-3D, +/-4D en 0 punt bewustzijn over de 

symbolische betekenis zonder hierarchische bedoelingen praten. In wezen bestaan er helemaal 

geen dimensies maar alleen verschillen in bewustzijn.  

 

32.1.2 DE PIJPLIJN/CHANNEL  

 

Zodra de twee gepolariseerde vortexen die zich om een 0 punt heenbewegen diep grijs /zwart 

zijn geworden begint de interdimensionale afkoppeling c.q. verwijderingsproces. We zien 

hierbij letterlijk dat er een klep dichtslaat tussen het nulpunt en de twee zich daarvanaf 

bewegende dimensies. U moet hierbij goed begrijpen dat tijdens uw leven op aarde het van 
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groot belang is dat de kleppen van alle gepolariseerde vortexen volledig geopend zijn 

waardoor er een 50/50 balans en uitwisseling blijft bestaan tussen de twee tegengestelde 

dimensies en eenheid waardoor bewust het evenwicht in uzelf in stand blijft. Zonder de 

oorzaak (onderbewustzijn) en gevolg (hogerbewustzijn) spiegel van de derde in de vierde 

dimensie leert c.q. herinnert u zich immers niets van uw vorige meer evenwichtige c.q. 0 punt 

bestaan. Wanneer er steeds extremere kleppen gesloten worden slaat de vertwijfeling ofwel 

het extreem heen en weer bewegen tussen onderbewuste en hogerbewuste gedachten, daden 

en woorden steeds meer toe. Het resultaat is de extreem bewegelijk moderne mens van 

vandaag op aarde. Zijn woorden, daden en gedachten ofwel invulling van een gemiddelde dag 

worden voor het merendeel bepaald door de de meest extreme wisseling tussen de 27 

geestelijke stress veroorzakers en oplossers zonder ook maar enige aandacht aan het 0 punt 

ofwel evenwicht in zichzelf te geven. Het gevolg van deze extreme onstabiliteit is 

gedragsafwijkingen in de vorm van gepolariseerde angsten, liefde, waanzin en obsessies etc. 

  

Wanneer het hierbij om extreme bewegingen in de orgaan vortexen gaat begint het fysieke 

lichaam af te sterven en treed wanneer niets aan het onverwerkte verleden en EGO en OGE 

gedaan wordt al snel de fysieke dood in. Tijdens het stervensproces zien we dan ook dat alle 

gepaarde vortexen in een soort kettingreactie beginnen ineen te schrompelen waarna het nog 

zuivere eenheidsbewustzijn het lichaam via het hart verlaat terwijl het onderbewustzijn het 

lichaam via de stuit verlaat en het hogerbewustzijn via de kruin. Het eenheidsbewustzijn 

verdwijnt in de eenheid terwijl het onder- en hogerbewustzijn nog een rekening laten 

openstaan.    

 

Aangezien de in de eenheid opgeloste delen van uzelf altijd middels harmonische resonantie 

proberen zich met uw onverwerkte verleden dus toekomst te verenigen om weer heel ofwel 

een te worden zal vroeg of laat uw gehele schepping ofwel onderbewustzijn en hoger 

bewustzijn samen via het hart weer opgelost zijn in de eenheid. Om u nog even aan de 27 

EGO en OGE factoren te herinneren die onverwerkt verleden veroorzaken en toekomst als 

gevolg hebben in woorden, daden maar vooral TEGENSTRIJDIGE GEDACHTEN sommen 

wij deze nogmaals hieronder op.  

 

                                                  EENHEIDSBEWUSTZIJN 

 

                                                                      ^ 

GEESTELIJKE                            |                                     GEESTELIJKE 

STRESS VEROORZAKERS              |                                 STRESS OPLOSSERS 

    (VERDICHTINGS OBSESSIES)                                      (VERLICHTINGS OBSESSIES) 

                   (-10 tot 0)    -------------        (0)              ----------------    (0 tot +10) 

         ONDERBEWUSTZIJN              EVENWICHT               HOGERBEWUSTZIJN 

                                                                  

           1. Egoisme (Angst) Hoogmoed          ^      1. Ogeisme(Liefde) en Deemoed 

           2. Woede en haat     |                 2. Vergeving en Barmhartigheid 

           3. Zelfzucht      |      3. Onbaatzuchtigheid 

           4. IJdelheid    |      4. Eenvoud   

           5. Heerszucht    |      5. Samenwerking 

           6. Eigenliefde     |      6. Naastenliefde 

           7. Jaloezie    |      7. Tevredenheid  

           8. Vloeken    |      8. Niet vloeken 

           9. Woeker                     9. Vrijgevigheid 

           10. Liegen en bedrog <LICHAAM- 0 - ZIEL>           10. Waarheid en eerlijkheid 
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           11. Diefstal         11. Eerlijke broodwinning 

           12. Liefdeloosheid        12. Liefdevol  

           13. (zelf)Moordlust        13. Genade 

           14. Geilheid en ontucht          14. Reinheid 

           15. Echtbreuk en hoererij         15. Kuisheid 

           16. Vraat, Drank en Drugszucht                 16. Zuiverheid en Matigheid 

           17. Kwaadsprekerij en (ver)oordelen                            17. Introspectie 

           18. Ongeloof en wantrouwen                                        18. Geloof en vertrouwen 

           19. Eigenwijsheid        19. Innerlijk luisteren 

           20. Onwetendheid en ontkenning                 20. Inzicht en erkenning 

           21. Onrust                    21. Innerlijke rust en geduld 

           22. Chaos         22. Orde  

           23. Verstrooiing        23. Richting en Concentratie 

           24. Traagheid en ledigheid       24. Positieve Activiteit 

           25. Woorden         25. Daden en Gedachten 

           26. Meerdere verdichte geloven                 26. Meerdere verlichte geloven 

           27. Vedicht bewustzijn                                        27. Verlicht bewustzijn 

 

32.1.3 GEPOLARISEERD EGOISME/OGEISME DE WERKELIJKE OORZAAK VAN 

ALLE ZIEKTEN EN ONGELUK 

 

Uit gepolariseerd egoisme/ogeisme, hoogmoed/deemoed etc. komen eigenlijke alle andere 

hierboven genoemde geestelijke stress/allergie veroorzakers voort welke het onbewustzijn 

steeds opnieuw met onverwerkt verleden blijven aanvullen. Gepolariseerde 

Zelfzucht/Onbaatzuchtigheid, Eigenliefde/Naastenliefde, Jaloezie/Tevredenheid etc. 

vervreemden u steeds meer van de Eenheid in uzelf en hebben allemaal te maken met een, 

EGO/OGE polariteit om iets beter of slechter te willen zijn dan anderen ten kosten van uzelf 

of uw naasten welke uzelf zijn. Ontkennen, onderdrukken en vluchten voor de gepolariseerde 

waarheid over uzelf heeft geen enkele zin omdat je immers niet voor jezelf kunt vluchten, 

zelfs niet in de fysieke dood welke niet meer is dan twee andere gepolariseerde  dimensies 

waar u weer al deze onderdrukte en dus niet opgeloste ellende tegenkomt en schijnbaar 

eindeloos blijft herhalen. 

 

Tevens mag het duidelijk zijn dat we vooral het evenwicht tussen positieve en negatieve 

woorden, daden en gedachten aan het herstellen zijn. Het is vooral dit gebrek aan evenwicht 

dat ons vandaag zo ziek en ongelukkig in dit levensspel maakt. Iemand die 50/50 gericht is is 

vele malen gelukkiger, gezonder, vrijer en bewuster dat de gemiddelde mens van vandaag die 

onbewust als een waanzinnige met zijn gedachten, daden en woorden tussen verdichting en 

verlichting heen en weer rent. Voor hen die niet meer van dit heen en weer rennen tussen 

liefde en angst genieten is het de hoogste tijd om van bewustzijn te veranderen.    

 

32.2 DE LAATSTE SPRONG  

 

De laatste sprong is geen eenvoudige sprong omdat wij u hierbij vragen om niet meer in de 

gepolariseerde illusie van reincarnatie te geloven. De reincarnatie gedachte kan immers alleen 

maar bestaan in een wereld van tegengestelde gedachten ofwel een wereld waar uw ware zelf 

nog overheerst wordt door uw onverwerkte verleden en toekomst dus EGO/OGE creaties. In 

deze wereld die schijnbaar eindeloos met zichzelf strijdt en waar u de hele dag grenzen en 
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overgangen binnen en buiten uzelf creert is reincarnatie een illusionair feit geworden al ware 

het uw enige bestaan. Zodra u echter uw onverwerkte verleden en toekomst dus EGO/OGE 

heeft opgelost en losgelaten verdwijnen al deze grenzen en overgangen in verleden, heden en 

toekomst als sneeuw voor de zon. In deze wereld kent u geen gedachten meer waardoor u in 

de stilte de waarheid over uw eigen schepping weer kunt (h)erkennen. In deze wereld is de 

verwarring in uw hoofd volledig vervangen door de eenduidige waarheid van uw hart. Een 

waarheid die nooit met zichzelf in discussie gaat.     

 

Wanneer we over reincarnatie praten bedoelen wij natuurlijk niet alleen het geboorte en 

stervensproces op deze aarde maar op alle aardse, astrale +/-3D en celestiale +/-4D werelden 

binnen de vele universa van uzelf. Zij die de boeken van uw oude minder gepolariseerde 

zelven zoals Manu, Horus, Buddha, Krishna, Shankara, Zoroaster, Jezus, Akhenaton, 

Johannes, Mozes, Mohammed, Gandhi, Anaxagoras, Socrates, etc. in deze cyclus innerlijk 

hebben gelezen weten dat zij allen reincarnatie ofwel wederopstanding zien als een illusie van 

ons gepolariseerde leven omdat het oneindige leven geen grenzen kent.   

 

O wat bent u vandaag lief volgens uw blinde medemensen in woorden en daden. U zegt de 

juiste dingen, u doet de juiste dingen maar O,O,O uw gedachten verraden iedere keer uw ware 

bedoelingen van gepolariseerd Egoisme en Ogeisme jegens uw partner, kinderen, familie, 

vrienden, kennissen etc. Wanneer u naar uzelf in volle waarheid zou kijken dan ziet u niet uw 

uiterlijke woorden en daden maar alleen uw innerlijke iedere seconde gepolariseerde 

scheppende gedachten welke de oorzaken en gevolgen zijn van uw dagelijkse lijden.  

 

Onderdrukt u uw man nog steeds in woorden, daden en stille gedachten. Liegt u nog steeds 

tegen uw collega’s om er zelf beter van te worden. Vlucht u nog steeds in drugs, sex en rock& 

roll om de volledige waarheid over uzelf maar niet te hoeven zien. Volgt u voor de duizendste 

keer de twee stemmetjes in uw hoofd van goed en slecht die het nooit met elkaar eens zullen 

worden of zegt u STOP tegen deze waanzinnige gedachten waardoor het weer stil wordt in 

uzelf en u weer alles kunt zien en ervaren.  

 

NIET UW CREATIES DOEN PIJN EN VEROORZAKEN ELLENDE 

 MAAR ALLEEN DE TEGENSTRIJDIGE GEDACHTEN OVER UW CREATIES 

  

ALLEEN TEGENSTRIJDIGE GEDACHTEN HOUDEN EEN SCHEPPING  

IN STAND 

 

32.2.1 DE TWEE TEGENSTRIJDIGE DISCUSSIE BOEKEN VAN ONS LIJDEN  

 

Wij zien vandaag vele mensen goede woorden zeggen en doen. De meeste mensen praten 

tegenwoordig over liefdadigheid en vrede, organiseren (daden) liefdadigheids en vrede’s 

bijeenkomsten. Maar wanneer wij naar onze gedachten gaan kijken blijft er niets over van 

deze schijnbaar positieve schijnheiligheid. Het wordt daarom tijd dat u vandaag zowel een 

WIT als ZWART boekje koopt. In het Zwarte boekje schrijft u gedurende een maand al uw 

negatieve gedachten (27 geestelijke stress veroorzakers) en in het Witte boekje schrijft u alle 

positieve gedachten (27 geestelijke stress oplossers) op. Samen vormen het ZWARTE en 

WITTE boekje de discussie die u de hele dag in gedachten tegen uzelf voert.  

 

Natuurlijk schrijft u deze gedachten maar 1 a 2 keer per dag op en niet de hele dag omdat 

anders het Zwarte en Witte Boekje op zichzelf al een obsessie zouden worden. Nee u doet dit 
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bijvoorbeeld s’ochtends voor uw dromen en bijvoorbeeld s’avonds voor het slapen gaan of 

enige ander moment van de dag dat u voelt dat u uw negatieve of positieve gedachten maar 

even kwijt moet. De eerste maand zal er een gigantische onbalans (discussie) tussen het 

Zwarte en Witte boekje op papier komen. Maar ja het is immers beter dat deze onbalans 

(discussie) op papier komt dan dat u deze extreme gedragsveranderingen in woorden, daden 

en gedachten blijft herhalen in uw dagelijks leven.  

 

Tot tien tellen ofwel de negatieve en positieve zaken weer in evenwicht brengen kan zeer 

heilzaam zijn voor vele mensen. Door de maanden heen zult u merken dat u de ene maand, 

week, dag veel in het Zwarte boekje opschrijft en de andere maand, week, dag veel in het 

Witte boekje. Na verloop van tijd komen het Zwarte en Witte boekje steeds meer in balans en 

verdwijnen de extreme discussies en de daaruit volgende gedragsveranderingen tussen 

verdichte- en verlichte woorden, daden en gedachten steeds meer uit uw (lijdens)boekjes en 

kunt weer gaan leven. Heeft u al een ZWART/WIT discussieboek in huis?   

 

32.2.2 HOE MAAKT U EEN EINDE AAN UW ONDERDRUKTE EN ONVERWERKTE 

VERLEDEN ZONDER HIERVOOR NOG LANGER TE VLUCHTEN 

 

Allereerst maakt u een einde aan uw eigen discusies ofwel leugens en illusies door eens goed 

objectief in de spiegel te kijken. Het ZWART/WITTE discussie boekje kan u hierbij flink 

helpen. En als het goed is wordt u door hetgeen u in dit discussie boek opschrijft ook steeds 

eerlijker dus objectiever tegen c.q. over uzelf OMDAT U UW OORDEEL OVER DE 

ANDEREN STEEDS OMDRAAIT EN OP UZELF BETREKT. Met deze waarheidskennis 

over uzelf gaat u de volgende ronde in. In deze ronde gaat u een methode gebruiken om al uw 

negatieve en positieve en het hieruit resulterende overwerkte verleden in 7 stappen volledig in 

uzelf op te lossen   

 

32.2.3 7 STAPPEN NAAR ONEINDIGE VRIJHEID 

 

1. Vraag vooraf altijd hulp aan uw eenheidsbewustzijn welke de namen dragen van de 

grote boodschappers die deze aarde de afgelopen cyclus van 1 miljoen jaar gekend 

heeft.   

2. Heb 100% vertrouwen, geloof en overgave in de waarheid die u middels het 

ZWART/WITTE discussieboekje OMGEDRAAID over uzelf leert kennen. 

3. Maak de weg naar volledige gezondheid en geluk c.q. eenheid vrij door de 27 

geestelijke stress veroorzakers in woorden, daden en gedachten in evenwicht te 

brengen met de 27 geestelijke stress oplossers. 

4. Analyseer iedere negatieve dus onverwerkte onder en hogerbewuste gedachte – met 

behulp van uw eenheids bewustzijn - die bij u opkomt met de vraag: WAAROM denk 

ik….. 

5. (H)erken hierna de antwoorden op de vragen die u gesteld heeft hoe moeilijk deze 

antwoorden ook zijn voor uw EGO en OGE om te accepteren 

6. Laat alle verwerkte ervaringen hierna los om ze nooit meer vast te pakken. Alleen op 

deze manier valt u helemaal niet meer in discussie ofwel herhaling.  

7. VEROORZAAK in het vervolg in woorden, daden en gedachten alleen maar zaken die 

u als GEVOLG wilt terugontvangen (Bewuste Creatie). Ofwel geef geen kado’s meer 

weg die je zelf niet zou willen ontvangen.  
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Hierna zal uw bewustzijn, gezondheid en geluk afhankelijk van uw geloof, inzet en 

loslatingsvermogen snel of stapje voor stapje veranderen. Tijdens dit proces zult u dan ook 

zien dat onevenwichtige dus onverwerkte onder- en hogerbewuste gedachten, ervaringen en 

levens steeds minder uw leven van alle dag en nacht zullen gaan beheersen en belasten. Na 

verloop van tijd kunt u zich niet eens meer voorstellen dat u aan deze onevenwichtige zaken 

aandacht heeft besteed in uw leven. Iedere keer wanneer u immers een onevenwichtig leven 

c.q. ervaring opgelost heeft zult u zich immers gezonder en gelukkiger voelen. 

 

Ad 1. Zonder de hulp van uw eenheidsbewustzijn bent u kansloos omdat u altijd in de val van 

uw gepolariseerde onder- en hogerbewustzijns discussie terecht zult komen. Uw onder- en 

hogerbewustzijn zullen het immers nooit met elkaar eens worden en over alles en nog wat 

blijven redetwisten in uw eigen woorden, daden en gedachten.      

 

Ad 2. Zonder geloof ofwel het richten op evenwicht c.q. eenheids bewustzijn werkt niets in 

dit universum. Hoe meer geloof, vertrouwen en overgave dus loslaten u in deze methode heeft 

hoe sneller onderstaande proces zal verlopen.  

 

Ad 3. Zonder het in evenwicht brengen van de 27 geestelijke stress veroorzakers en oplossers 

ofwel EGO en OGE krijgt u nooit een volledig ofwel 100% contact met uw 

eenheidsbewustzijn. De strijd die uw EGO en OGE de hele dag met elkaar voeren om het 

gelijk dat nooit zal komen schept zeer veel ruimte en tijd tussen U en de volledige waarheid 

over uzelf.   

 

Ad 4. Nadat u alle vragen over uzelf direct of indirect beantwoord heeft gekregen middels 

boeken, films, intuities, dromen, gesprekken met vreemden welke al ware het een wonder 

plotseling op uw pad komen kunt u natuurlijk ook de WAAR, WANNEER, HOE, WIE etc. 

vragen stellen om nog meer duidelijkheid over uw onverwerkte verleden te krijgen.    

 

Ad 5. Alle pijn, ellende, ongeluk, ziekten, moord en doodslag die u vandaag in uw leven 

meemaakt heeft u eens in dit of vorige levens zelf veroorzaakt maar bent u door ontkenning 

vergeten en zult u in de toekomst als u niet verandert herhalen. 

 

Ad 6. Wanneer u hierna nog steeds reactief emotioneel op iets reageert (angst, obsessies, 

schuldgevoel etc.) is het zaak het zelfanalyse proces inzake deze ervaring opnieuw te 

verrichten. Net zolang tot u alle onevenwichtige reacties in uzelf heeft opgelost.    

 

Ad 7. Zoals u weet kunt u energie en informatie nooit vernietigen maar alleen transformeren. 

Vechten tegen onevenwichtige zaken die uzelf heeft veroorzaakt heeft dan ook geen enkele 

zin. Het is vanaf nu verstandig om alle ervaringen c.q. energie en informatie die naar u 

toekomt in de vorm van materie, eenheidsgericht i.p.v. gepolariseerd te gaan gebruiken. Zoals 

u weet heeft alles in het leven twee (onder-/hoger- en eenheidsbewustzijn) gebruiks kanten. 

Het is dan ook niet de verantwoordelijkheid van het object maar van de gebruiker om iets 

eenheidsgericht of gepolariseerd dus onevenwichtig in zijn of haar leven toe te passen in 

woorden, daden en gedachten.     

 

Voor hen die het bovenstaande proces nu nog veel te ingewikkeld vinden is er een alternatief 

zoals we hierboven gezien hebben en dat is dat u vanaf NU alles begint OM TE DRAAIEN. 

Hetgeen zoveel wil zeggen dat u vanaf vandaag beseft dat alles waar u iemand anders de 

schuld van geeft u zelf eens gedaan dus veroorzaakt heeft. Door dit te analyseren, erkennen en 

los te laten creerdt u hetzelfde effect als hetgeen hierboven inzake vorige levens omschreven 
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is. Want laten we duidelijk zijn; het is helemaal niet nodig om naar al uw vorige levens en 

tijdperken te reizen om uw onverwerkte verleden en EGO/OGE op te lossen. Uw vorige 

levens en de daarbij behorende mensen, dieren, planten, mineralen etc. etc. bevinden zich 

immers vandaag weer om u heen en dit blijft zich maar leven na leven herhalen todat u al de 

onverwerkte facetten (emotionele reacties) weer in uzelf opgelost heeft. U leeft dus de hele 

dag letterlijk is uw eigen onverwerkte geschiedenisboek zonder dat de meeste mensen dit op 

aarde beseffen. Wordt het niet weer eens tijd om dit ZWART/WITTE discussieboek uit te 

lezen en aan een NIEUW bewust boek c.q. spel te beginnen of gewoon thuis te blijven in de 

eenheid van uzelf.        

 

32.2.4 DE 50% PLUSSERS  

 

Zodra u 50% of meer van uw tijd en ruimte besteed aan de “7 stappen naar oneindige 

vrijheid” dan houdt de verwarring ofwel de discussie tussen uw EGO en OGE steeds meer op 

te bestaan in uw leven en veranderd onwetendheid in wetendheid. Het gevolg is dat u een 

steeds meer interdimensionaal bewustzijn krijgt waardoor u kunt gaan horen, ruiken, proeven 

en voelen hoe het leven in andere +/-3D/+/-4D dimensies om u heen is.   

 

Deze voor u nieuwe eenheidsgerichte eigenschappen hebben niets te maken met de ervaringen 

(obsessies) die u herhaalt uit uw onverwerkte verleden welke ook wel astrale en celestiale 

ofwel onbewuste en hogerbewuste werelden genoemd worden. Ervaringen in deze werelden 

zijn immers ervaringen van gepolariseerde onwetendheid, blindheid en doofheid voor het 

geheel in uzelf. Zij die deze onbewuste herhalings ervaringen hebben zitten nog steeds 

gevangen in hun eigen gepolariseerde Universele Spel. Dit is de wereld van de zwart/witte 

magie, diverse aardse geloven, seances, tarot kaarten, handlezen, horoscopen, spirituele drugs, 

allerlei soorten rituele yoga, cursussen in uit uw lichaam treden, transcendente meditatie TM 

en nog meer van dit soort zaken die vaak veel geld en nog meer discussie energie van u in de 

afgelopen jaren hebben gekost zonder dat u ook maar een stap verder in uw bewustzijn, 

gezondheid en levensgeluk bent gekomen. 

 

lemand met een grijze baard, witte jas, westerse- oosterse naam, eeuwige glimlach, die op zijn 

tijd zwijgt en af en toe voor uw cultuur wat onduidelijke en voor meerdere uitleg vatbare 

woorden bralt hoeft nog niet per definitie een eenheidsbewust mens te zijn. Zij die nog niet 

bezig zijn zowel hun EGO als OGE in zichzelf op te lossen belanden zonder uitzondering in 

deze +/-3D en +/-4D kermis attractie werelden waar zij keer op keer zichzelf beroven van al 

hun bezittingen. Aardse kerken, TM, Yoga, Da Silva, Monroe, Orin & Daben, Swann, 

Morehouse, Carlos Castaneda cursussen etc. etc. kan je dan ook op drie manieren ervaren. De 

onderbewuste- hogerbewuste- en eenheidsbewuste wijze waarbij alleen de laatste doordringt 

tot de kern van iedere vorm van bewustzijn waar deze zich ook mag bevinden in uw 

(on)verwerkte schepping.  Het onder- of hogerbewust volgen van deze cursussen brengt u 

alleen maar nog verder van huis ofwel de eenheid in uzelf.   

 

Door dit alles te beseffen en doen dus zijn, zien de 50% plussers opeens niet alleen meer de 

buitenkant en binnenkant van een mineraal, plant, dier of mens maar steeds meer het alles 

ofwel het energetisch/informatieve geheel. Zij zien en horen niet meer wat u zegt of doet maar 

weten wat u denkt en wat u eens toen u nog volledig met elkaar verbonden was bent geweest. 

Dit is natuurlijk vreselijk angstig zullen vele mensen zeggen. In uw hoofd verbergt u immers 

alles uit uw heden verleden en toekomst dat u nog niet eens aan uw man, vrouw of beste 
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vriend(in) verteld heeft. Ja wij praten hier over het opgeven van privacy. Privacy die trouwens 

nooit bestaan heeft omdat alles over u allang bekend is voor hen die al eenheidsbewust zijn. 

 

Zij die hun man of vrouw al de volledige waarheid over zichzelf verteld hebben zijn de 50% 

grens al gepasseerd omdat zij de grootste uitwerkrelatie die zij op deze aarde uit te werken 

hadden al in zichzelf hebben opgelost waarna het gepolariseerde huwelijk van man en vrouw 

in een eenheidsgericht huwelijk is opgegaan waarbij man en vrouw elkaar weer waarlijk dus 

zowel innerlijk als uiterlijk verstaan in alles wat zij zeggen doen en denken. Voor hen die 

deze waarheid - omdat zij zich hiervoor schamen of schuldig voelen - nog niet aan hun man of 

vrouw hebben vertelt is het prettig om te weten dat alles wat uw man/vrouw u eens heeft 

aangedaan in woorden, daden en gedachten u eens uw man/vrouw heeft aangedaan. Want in 

een gepolariseerde schepping kan er niets volgen als het ooit niet eens veroorzaakt is. 

Wanneer dit niet het geval zou zijn zou u uw huidige partner immers nooit ontmoet hebben 

om iets uit te werken ofwel wederom het geheel van man en vrouw in balans te brengen 

waardoor een uitwerkrelatie weer veranderd in een eenheidsliefderelatie. Dus waarover zou u 

zich schamen of schuldig voelen kunt u zich nu afvragen. Het mooiste geschenk wat u elkaar 

in dit leven kunt geven is deze zaken van oorzaak en gevolg in alle openheid en eerlijkheid 

aan elkaar te openbaren dus te delen waarna zij weer oplossen tot een geheel. En als u dit 

vandaag wederom niet durft wens het dan voor morgen!  

 

32.2.5 DE 75% PLUSSERS  

 

En voor hen die niet alleen hun man of vrouw weer in zichzelf hebben opgelost maar dit ook 

met hun kinderen, familie, vrienden en vijanden gedaan hebben bent u al aardig op weg om de 

75% grens naar het volledige eenheidsbewustzijn in uzelf te overschrijden. Deze 75% worden 

steeds eerlijker tegen alles en iedereen om hen heen waardoor ze geen dingen meer 

veroorzaken die wederom onverwerkt verleden zouden veroorzaken. Want eerlijkheid stroomt 

altijd terwijl het de leugen is die blokkeert. Boven de 75% is er geen ruimte meer voor 

onevenwichtige dus onbewuste spelletjes, geheimen, angst, liefde, obsessies, onwetendheid, 

ontkenning, onderdrukking, vechten en vluchten. 

 

Na de 75% wordt u tot aan de 100% welke de overgang is tussen uw gepolariseerde en 

eenheidsbewustzijn steeds meer een mens die andere mensen - die uiteindelijk uw eigen 

creaties ofwel reflecties blijken te zijn - het ware eenheidsbewuste voorbeeld geeft zonder hen 

hiervan te overtuigen. Want zij die nog andere mensen van hun individuele waarheid proberen 

te overtuigen verkeren zonder uitzondering nog in het land der blinden. Kenmerkend voor de  

75% plussers is dat zij in de eerste seconde de volle kernwaarheid ofwel rode draad van ieder 

mens waarmee ze in contact komen kunnen zien inclusief de nog te verwerken angsten, 

liefdes, obsessies etc. die deze mens – welke hij zelf eens geweest is - al levenslang blijven 

achtervolgen.   

 

Tevens beginnen de 75% plussers daadwerkelijk te beseffen dat zij niet alleen het 

evenwichtige voorbeeld middels hun WOORDEN en DADEN aan hun medemensen – die 

zijzelf zijn geweest - kunnen geven maar dat vooral het instrument der evenwichtige 

BEWUSTE GEDACHTEN de sleutel is tot de waarheid ofwel eenheid in henzelf. Want 

alleen zij die evenwichtige BEWUSTE GEDACHTEN hebben ofwel gedachten waar oorzaak 

en gevolg steeds dichter bij elkaar komen zijn in staat om een einde te maken aan de discussie 

tussen goed en kwaad in zichzelf. 

 



454             De Grote Bewustzijnsverandering Deel 2 Bijlage der 33 dimensies  

Iedere 75% plusser weet dat hij/zij 24 uur per dag, 365 dagen per jaar, jaar na jaar, leven na 

leven deze evenwichtige gedachten (collectief) kan AFSTEMMEN, ZENDEN, 

ONTVANGEN, OPSLAAN, TRANSFORMEREN en VERSTERKEN. Net zolang totdat zijn 

hele schepping weer in evenwicht is en uiteindelijk weer volledig in hemzelf is oplost.   

 

32.3 AFSTEMMEN, ONTVANGEN, ZENDEN, OPSLAAN, TRANSFORMEREN, 

VERSTERKEN EN GELEIDEN  

 

Laten we eerst een eenheidsbewuste omschrijving geven van deze zaken:  

 

1. De Afstemmers:  

 

Als mens stemt u zich 24 uur per dag af op de televisie kanalen die bij uw huidige bewustzijn 

passen. Met televisie kanalen bedoelen wij natuurlijk niet alleen de televisie, video, radio, 

gameboys, kranten en tijdschriften maar ook mineralen, planten, dieren, mensen, frequenties, 

dimensies en ervaringen. Ongeveer 50% van de huidige mensheid stemt zich voor het grootste 

deel van de dag nog steeds af op de kanalen van de 27 geestelijke stress veroorzakers ofwel 

EGO. Aangezien bij de keuze van televisieprogramma’s alleen de kijkcijfers gelden mag 

duidelijk zijn dat een groot aantal mensen nog steeds kiest voor eenzijdige negatieve 

woorden, daden en gedachten. Hier heeft de moderne mens een woord voor gevonden 

genaamd Entertainment ofwel Volksvermaak. Ja dat heette vroeger toch brood en spelen. Het 

resultaat is dat wij zowel onszelf als onze kinderen omringen c.q. opvoeden met eenzijdige 

hoogmoed, moord, doodslag, liegen, bedriegen, hoererij, drugs en nog meer van die 

vermakelijke maar eenzijdige +/-3D zaken. Hierbij komt dat hetgeen waarop u zich vandaag 

afstemt het bewustzijns niveau aangeeft van wie u vandaag bent en morgen wilt zijn.  

 

Dat de mensen deze eenzijdige ellende niet alleen via hun woorden en daden maar vooral 

middels hun gedachten 24 uur per dag uitzenden in de vorm van het woord GEZELLIGHElD 

staan de meeste mensen in het geheel niet bij stil. De vraag die wij u dan ook vandaag willen 

stellen is: WAAR STEMT U ZICHZELF MORGEN OP AF. Door het lezen van 

hogerbewuste- en eenheidsbewuste boeken zoals deze door Spinoza, Schwedenborg, Lorber, 

Norman en UniNet de afgelopen paar honderd jaar in voor ons te begrijpen taal geschreven 

zijn stemt u zich dagelijks af op deze relatief meer bewuste frequenties waarbij u eerst het 

afstem evenwicht tussen de 27 stress veroorzakers en oplossers ofwel EGO en OGE weer 

herstelt (50/50) om deze beide hierna stapje voor stapje weer op te lossen in uw 

eenheidsbewustzijn waarna alle onbewuste dus tegenstrijdige gedachten uit uw wereld 

verdwijnen. 

 

Al het in gedachten nemen van de naam van een eenheidsbewuste entiteit doet uw volledige 

bewustzijn al met sprongen vooruit gaan. MET WELKE GEDACHTEN WORDT U 

MQRGEN WAKKER. MET WELKE GEDACHTEN GAAT U VANAVOND SLAPEN. 

Waar u zich op afstemt bepaald immers wat u ontvangt, uitzend, opslaat, transformeert en 

versterkt. Waar u zich op afstemt bepaald waar u in uw dagelijkse leven en in uw dromen 

naartoe gaat. Door u steeds bewuster af te stemmen zult u ook gaan realiseren dat al die 

televise, video, radio, kranten, tijdschriften, mensen, dieren, planten en mineralen om u heen 

maar een betekenis hebben en dat is het aan u herinneren van uw onverwerkte verleden en 

toekomst dus EGO/OGE. Ga dus vanaf vandaag eens anders televisie kijken als u het huidige 

programma zat bent.    
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2. De Ontvangers:  

 

Een goede ontvanger zoals u kiest na de grote innerlijke schoonmaak der uitwerkingen alleen 

voor programma’s ofwel frequenties die bij een evenwichtig eenheidsbewustzijn passen. Het 

grootste probleem waar we vandaag als bewuste ontvanger voor staan is dat de materiele +/-

3D/+/-4D zenders tegenwoordig in schaapskleren aan ons voorgeschoteld worden in de vorm 

van New Age en vele mysterieuze Oosterse filosofien. Een goede ontvanger past dan ook 

altijd de hierboven genoemde ”7 Stappen Naar Oneindige Vrijheid” toe voordat hij zich weer 

laat verlijden door onbewuste zaken die hem uiteindelijk weer even ongezond en ongelukkig 

maken zoals hij al was voordat hij zich met deze zaken bezighield. Ja beste mensen. Alle New 

Age en Westerse- en Oosterse meesters – welke ook deel van uw onverwerkte zelf zijn - zijn 

goed zolang u de emotionele reacties op deze mensen maar in uzelf uitwerkt. Alles is immers 

goed zolang het u maar gezonder en gelukkiger dus evenwichtiger maakt. Als dit niet het 

geval is dan wordt het tijd om van bewustzijn ofwel dimensie te veranderen. Zo niet, dan zit u 

letterlijk voor de zoveelste maal in de val van uw eigen creatie. Wij kennen teveel van deze 

meesters en volgers ofwel leerlingen die leven na leven van rol wisselen. De meesters van 

vandaag zijn immers de leerlingen van morgen, net zolang totdat meester en leerling 

begrijpen dat ze alleen maar achter zichzelf zijnde hun onverwerkte verleden en toekomst 

aanlopen. Wordt het geen tijd om weer UZELF TE WORDEN.  

 

3. De Zenders:  

 

Waar u zich op afstemt dus ontvangt zend u automatisch in woorden, daden en gedachten 

weer uit in uw omgeving totdat u wederom van bewustzijn veranderd. Zij die nog niet de ”7 

Stappen Naar Oneindige Vrijheid” doorlopen hebben zenden wel heel eenzijdige scheppende 

informatie en energie in woorden, daden maar vooral in gedachten uit. Daar heb je er weer 

een zien de meer eenheidsbewuste onder ons dan. Zo een die weer eens een Science Fiction 

boekt gelezen heeft, voor veel geld een Reiki Master geworden is (inclusief test ampullen), 

geinitieerd is in de een of andere verwarring of nog erger slaaf is geworden van een ander 

mens. Hoe kan je ins hemelsnaam meester of master worden, laat staan andere mensen helpen 

of genezen wanneer je nog niet eens master over je eigen gedachten bent dus weet wie je 

volledig bent geweest en weer kan zijn. Dan hou je toch jezelf voor de gek en vertel je toch 

alleen maar eenzijdige onder- of hogerbewuste onzin die je ook nog eens leven na leven 

herhaalt.  Maar als je hiervan onvoorwaardelijk geniet is er natuurlijk niets mis mee. Pas 

wanneer je gaat twijfelen wordt het tijd om te veranderen.  

 

Ja vooral de materiele +/-3D/+/-4D slavernij viert vandaag hoogtij. Deze slaven volgen als 

schapen iedereen die zich maar bezighouden met de 27 geestelijke stress veroorzakers of 

oplossers. Dat zij hierbij zichzelf letterlijk leegzuigen qua energie en informatie ofwel geld 

om daarna uitgeput wakker te worden en thuis te komen bij hun gezin waar deze besmetting 

voortgezet wordt in nog meer onbewust uitgezonden onvrede, ongeluk, ziekte en 

vooroordelen is wel de meest primitieve vorm van zelfverloogening en mishandeling van het 

zelf en de naaste welke deel van het volledige zelf is. Beste Zenders ga dus terug naar AF 

ofwel verander de wereld maar begin eerst bij uw volledige zelf. Want zij die niet weten wie 

zij zijn dus alleen de strijd tussen het onderbewustzijn en hogerbewustzijn als de enige 

waarheid in zichzelf erkennen en uitzenden zullen nooit de volledige waarheid over zichzelf 

leren kennen dus uitzenden zijnde het eenheidsbewuste gebruik van onderbewustzijn en hoger 

bewustzijn welke nooit blokkeert maar altijd stroomt. Om dit te realiseren in uzelf zijn 

geduld, rust en een vraag om hulp aan een realtief meer bewuster deel van uw vergeten zelf 

het beste recept om uzelf en uw man, vrouw, kinderen, vrienden en kennissen – welke deel 
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van uzelf zijn - uit de gevangenis van het onbewustzijn te bevrijden. Tegen hen die bewust als 

slavendrijvers in deze wereld staan willen wij alleen maar zeggen: PAS OP! De slavendrijvers 

van vandaag zullen de slaven van morgen zijn.   

 

4. De Verzamelaars:  

 

De Verzamelaars in dit universum slaan alle negatieve en positieve dus onverwerkte 

onderbewuste en hogerbewuste ervaringen ofwel levens over zichzelf op in een grote 

universele database van onbewustzijn ook wel eens Akashic records genoemd. Deze 

verzamelaars der ontkenning en onderdrukking van zichzelf maken zich het leven keer of keer 

steeds zuurder. Van een aantal Goeroe’s krijgen ze dan opeens te horen dat deze Akashic 

records bestaan en dat het volgen van ZIJN en niet UW weg u hier wel vanaf zal helpen. O 

wat is dit toch interessant. Wat deze blinden (in uzelf) u vergeten te vertellen is dat uw 

eenheidsbewuste gedachten ofwel ervaringen nergens staan omdat ze onderdeel van uw 

LEVENSPROCES zijn maar alleen uw onevenwichtige onderbewuste en hogerbewuste 

discussie gedachten ofwel ervaringen opgeslagen worden in deze database omdat u deze nog 

niet omgevormd heeft tot evenwichtige dus stromende vrije energie en informatie. Ja deze 

Akashic records of hoe u deze ook schrijft of noemt in uw eindige universum bevatten alleen 

die gedachten en ervaringen dus levens die u tot de dag van vandaag onderdrukt heeft en 

leven na leven herhaalt. Ja daar gaan weer heel wat New Age en Oosterse illusies. Denkt u nu 

echt dat er ook maar iemand in de eenheid iets opschrijft dat positief of negatief is.  Wanneer 

je leeft en geniet heb je toch geen tijd om iets op te schrijven. Nee alleen herhalingen van 

dezelfde ellende worden opgeschreven omdat u zult weten wat u zichzelf en uw naasten dus 

indirect uzelf keer op keer aandoet. Deze aardse verzamel wereld van onverwerkte ervaringen 

is immers alleen maar een illusie wereld die niets met het ware leven in de eenheid te maken 

heeft.   

 

5. De Transformators:  

 

Wat doet een transformator. Volgens de huidige +/-3D technologie is dit een apparaat dat 

stroom vanuit Amerika 110 Volt omzet in stroom van Europa in 220 Volt. Maar laten we nog 

een stapje verder gaan. Een transformator is een mens die beseft dat hij alle +/-4D energie en 

informatie middels zijn fysieke hersenen omzet in voor hem op dat moment begrijpelijke +/-

3D energie en informatie. Onze hersenen bevatten immers geen enkele intelligentie maar zijn 

alleen transformators van energie en informatie van +/-4D naar +/-3D en omgekeerd. Denkt u 

nu echt dat een paar kronkelende materie substanties de waarheid van uw hele universum laat 

staan de eenheid kunnen bevatten. Nee beste mensen daar is iets meer voor nodig hetgeen  

geest (eenheidsbewustzijn) heet. Over deze zaken is de afgelopen jaren al voldoende vertelt 

dus doe dit nog eens na ter lering ende vermaak.  

 

6. De Channelaars ofwel Geleiders: 

  

De ultieme ofwel 100% geleiders laten de volledige waarheid zonder tussenkomst van 

tegenstrijdige gedachten vanuit de eenheid 100% per dag tot zichzelf dus ook tot u komen. Dit 

zeggen, doen en denken zij zonder wat voor +/-3D of +/-4D tussenkomst dan ook. U ziet ze 

niet, u hoort ze niet, u ruikt ze niet, u proeft ze niet maar u voelt ze wel. U kunt ze dus alleen  

waarnemen wanneer uw eigen zintuigen aan het veranderen zijn van 5 naar alles. Verheug u 

op hun aanwezigheid omdat het gevoel het vergeten deel van uzelf vertegenwoordigt in de 

huidige maatschappij en het eenheidsbewustzijn constant over de hele wereld uitzend.  
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Alleen zij die bewust voor de eenheids afstemming, ontvangst, uitzending, opslag, 

transformatie, versterking en geleiding kiezen zullen zichzelf en de rest van de wereld in hun 

ware energetisch informatieve gestalte zien. Zij die nog niet van bewustzijn aan het 

veranderen zijn zien alleen zichzelf nog maar in andere mensen. Heeft u uw bewustzijn wel 

eens op een +/-4D of EENHEIDS zender afgestemd. De 7 stappen naar oneindige vrijheid 

zijn het begin van de innerlijke weg naar de volledige waarheid over uzelf. Wanneer u echter 

nog steeds geniet van uw onevenwichtigeheid hoeft u natuurlijk niet te veranderen. 

 

Een ware Channelaar heeft zich dus allereerst in woorden, daden en gedachten bekwaamd in 

de 7 stappen naar oneindige vrijheid. Rond de 50-75% slaat echter zijn EGO/OGE nog even 

toe. Dan gaat hij zich identificeren met een of andere heilige. Dit is helemaal niet slecht maar 

een stap in de ontwikkeling van het bewustzijn van deze persoon. Deze al relatief zeer 

bewuste channelaars krijgen allerlei boodschappen door van boodschappers, profeten, 

aartsengelen, deva’s en andere heiligen. Na verloop van tijd gaan zij zich echter realiseren dat 

deze heiligen geen personen zijn maar facetten van bewustzijn vertegenwoordigen die zij nog 

in zichzelf moeten integreren (herinneren) om weer heel te worden. Al snel zullen deze 

mensen de boodschappen die zij over anderen binnenkrijgen zien als boodschappen over het 

onverwerkte dus nog niet opgeloste deel in hunzelf welke bestaat uit het interactieve 

onverwerkte verleden van 2 of meer mensen, dieren, planaten en mineralen die aan een 

dergelijke channel sessie deelnemen. De ware channelaar is dus uiteindelijk hij die zich niet 

meer verheft boven zijn eigen schepping maar er weer in opgaat. Dit is voor veel channelaars 

zeer moeilijk te verkroppen omdat zij zichzelf door dit nieuwe inzicht niet meer als verheven 

maar als gelijken moeten zien van hen waaraan ze advies geven. Zij die dus van dit laatste 

stukje EGO/OGE ofwel schijnheiligheid afscheid nemen en iedereen en alles om zich heen als 

zichzelf gaan ervaren krijgen automatisch toegang tot alle bewustzijnsfacetten in zijn eigen 

schepping en de eenheid. Alle overige channelaars die zichzelf maar blijven verheffen en 

identificeren met een of meer heiligen zullen dit niveau niet bereiken en door hun 

begrensdheid ook altijd maar halve waarheden over anderen dus ook zichzelf blijven 

ontvangen en verkondigen. Bent u er al aan toe om alles en iedereen als uzelf te ervaren.   

 

7. De Ver(ster)kers:  

 

De ver(ster)kers zijn een apart (bewustzijns) volk in uzelf. Zij zijn het immers die de waarheid 

in zichzelf dus ook naar buiten versterken ofwel verkondigen. Dit gebeurt trouwens niet 

alleen op aarde maar ook in uw zonnenstelsel, melkweg, universum en de vele andere 

universa die nog niet een zijn met (achter) de eenheid. Wanneer we naar deze melkweg kijken 

zien we een grote +/-4D ver(ster)ker onder de naam van Orion (Onderbewustzijn) en de 

Pleiaden (Hogerbewustzijn). De Pleiaden staan synoniem voor zevengesternte of zoals ze in 

de Griekse oudheid zijden de 7 dochters van Atlas (de zoon van Poseidon welke de stichter 

van Atlantis was) welke zoals u weet onze wereld op zijn schouders nam. En hier kan je van 

tijd tot tijd behoorlijk moe van worden. Voor ons op aarde zijn de Pleiaden een zeer 

belangrijke hogerbewustzijns ver(ster)ker terwijl Orion een zeer belangrijke onderbewustzijns 

versterker is. Wanneer u beide in uzelf zou opnemen komt u alweer een stapje dichter bij de 

volledige waarheid over uzelf.  

 

32.4. OVER OLIEBARONNEN  

 

Hoewel op dit moment meer dan 50% van de aardse wereldbevolking het onderbewustzijn en 

hogerbewustzijn meer in evenwicht aan het brengen is - dus niet meer 99,9% onderbewustzijn 
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en 0,01% hoger bewustzijn maar meer een 50/50 verhouding waardoor de innerlijke weg 

ofwel 0 punt naar het eenheidsbewustzijn geopend wordt - willen wij toch nog even 

waarschuwen voor de oliebaronnen van uw eigen onderbewustzijn. Dit zijn zelfbenoemde 

meesters die letterlijk het zwarte goud dag in dag uit, uit de materiele +/-3D aardse wereld en 

lagere astrale werelden opboren c.q herhalen om ze hierna uit te storten over hun slaafse 

leerlingen die eens zelf deze meesters zijn geweest c.q. veroorzaakt hebben. Het eerste wat 

wij vaak mogen constateren is dat deze zelfbenoemde meester omringd zijn door een 

onderbewust zwart/grijs veld. Het lijkt wel of ze zich de hele dag in zwarte olie baden. Hun 

leerlingen die al snel wat van deze zwarte ellende overnemen omdat ze het eens in zichzelf  

veroorzaakt hebben maar dit feit nog steeds ontkennen dus onderdrukken herhalen dit 

spelletje waarin ze leven na leven van rol dus van meester in slaaf en omgekeerd wisselen al 

duizenden jaren. Zonder ook maar een haar gelukkiger en gezonder te zijn geworden waden 

deze nog eenzijdig onderbewuste mensen - die alles buiten zichzelf de schuld geven van hun 

ziekte, ellende en pijn - vooral tijdens deze collectieve onderbewuste bijeenkomsten letterlijk 

door een dikke laag zwart/grijze energetische teer die aan hun kleren, handen, voeten, 

gezichten en ga zo maar door blijven kleven. Na zo’n bijeenkomst zie je dan ook vaak een 

soort zwarte begrafenisstoet de zaal uitkomen. Besef dat 99,9% van de huidige westerse, 

oosterse en Indiase onderbewuste meesters nog niet eens een innerlijke witte van een 

uiterlijke zwarte duif kunnen onderscheiden en zichzelf nog steeds als iets verhevens boven u 

zien terwijl zij in u alleen maar hun onverwerkte zelf kunnen (h)erkennen. Deze meester en 

leerlingen beseffen nog steeds niet dat je in de wereld om je heen alleen maar de rollen kan 

zien die je eens zelf gecreeerd c.q. gespeeld maar nog niet helemaal in jezelf verwerkt ofwel 

opgelost hebt. Een maandje de 7 stappen naar oneindige vrijheid doen is al genoeg om de 

meeste schijnmeesters en leerlingen in uzelf te ontmaskeren en oplossen.   

 

Naast de eenheidsbewuste boodschappers die de afgelopen 1 miljoen jaar uit U de aarde 

bezocht hebben zoals Osiris, Ra-Mu, Amon-Ra, Manu, Horus, Akhenaton, Buddha, Krishna, 

Shankara, Zoroaster, Anaxagoras, Socrates, Jezus, Mohammed (wanneer hun omgedraaide 

leer nog kent) etc. is er vandaag geen enkel mens op aarde die alle bewustzijnsfacetten al in 

zichzelf geintegreerd heeft en dus kan zeggen ik ben een met de eenheid. Alle mensen op 

aarde zijn meer of mindere mate op weg. Komt u vandaag dus weer iemand fysiek tegen die 

zichzelf de nieuwe messia’s noemt dan weet u dat dit zoals we in de vorige paragraaf gezien 

hebben een nog totaal in zijn onder- hogerbewustzijn verdwaalde ziel is met de eenzijdige 

hoogmoed of deemoed als kern. De volgende grote messias zal immers niet fysiek op deze 

aarde komen maar alleen innerlijk in uzelf kunnen groeien wanneer u zich weer begint af te 

stemmen op uw volledige creatie en niet een beperkt onder- of hogerbewust deel dat u 99,9% 

van de dag maar blijft herhalen al ware het de enige waarheid. 

 

Vraag daarom vandaag aan uw meester wie zijn meester op aarde of daarbuiten is en wens 

hem daarna het beste voordat u zelf de deur uitgaat om wederom uw eigen weg naar uw 

volledige zelf te bewandelen. Op deze weg komt u geen meesters meer tegen maar alleen 

gelijken die gratis en zonder geheimen energie en informatie met u delen al ware u vandaag al 

een met het geheel.    

 

32.5 NOG MEER INFORMATIE OVER TV, RADIO, TELEFOON, GSM EN PC 

  

Allereerst moet u begrijpen dat alles en iedereen in uw eindige universum zoals u hierboven al 

gelezen heeft onderbewust, hogerbewust of eenheidsbewust met afstemmen, ontvangen, 

zenden, opslaan, transformeren, versterken en geleiden in woorden, daden en gedachten bezig 
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is. Wanneer het om woorden en daden gaat kan iedereen dit fysiek middels de +/-3D/+/-4D 

zintuigen waarnemen en begrijpen. Wanneer we het echter over onze gedachten hebben dan 

denken wij echter dat deze voor iedereen GEHElM gehouden kunnen worden omdat deze niet 

door de +/-3D/+/-4D zintuigen van onze medemensen waar te nemen zijn. O, hoe fout zit u bij 

deze gedachte aangezien ieder mens hoe jong of oud dan ook onbewust of bewust beschikt 

over Eenheids zintuigen.  

 

ledereen die immers een beetje bewust is geworden in de afgelopen ? jaar kan qua geweten, 

intuitie, inspiratie, voorgevoel, dromen haarfijn de gedachten van ieder medemens geheel of 

gedeeltelijk aanvoelen. Vooral het geweten speelt hierbij een kernrol omdat dit woord op 

zichzel al alles over uw huidige situatie vertelt. U hebt het immers altijd al GEWETEN maar 

bent het door uw geheugenverlies VERGETEN. En aangezien je alles wat je eens geweten 

hebt weer kan herinneren wanneer je begint jezelf innerlijk en uiterlijk schoon te maken zijn 

intuitie, inspiratie, voorgevoel en dromen de hulpmiddelen om de weg naar uw volledige zelf 

weer vrij te maken. 

 

Zonder dat de meeste mensen dit beseffen is dit de eerste stap naar volledige +/-3D/+/-4D 

herinnering ofwel ware (onderbewustzijn + hogerbewustzijn = eenheidsbewustzijn) 

eenheidswetendheid, eenheidsziendheid, eenheidshorendheid, eenheidsruikendheid, 

eenheidsproevendheid en eenheidsvoelendheid. ledereen wordt dus in principe met alle +/-3D, 

+/-4D een Eenheids zintuigen (wat geen zintuigen meer zijn) geboren maar niet iedereen zal 

er in dit leven optimaal gebruik van maken. Met onze +/-3D zintuigen nemen wij alleen het 

verleden en toekomst welke de materie in het heden om ons heen is waar zonder te begrijpen 

wat deze materie is en wat deze materie ons wil vertellen, terwijl we met onze 

eenheidszintuigen ons verleden en toekomst kunnen waarnemen dus de echte oorzaken en 

gevolgen van ons onverwerkte verleden en toekomst dus EGO/OGE te zien krijgen. En zodra 

het eenheidsbewustzijn weer in onszelf ontluikt omdat onderbewuste en hogerbewuste 

gedachten weer in evenwicht zijn smelten verleden, heden en toekomst weer samen tot een 

geheel. .  

 

De vraag die we ons in dit leven kunnen stellen is welke zintuigen we willen ontwikkelen. 

Alleen uw aardse +/-3D, astrale/celestiale +/-4D  zintuigen of ook uw eenheidsgerichte 

zintuigen. Jammergenoeg – maar ja iedereen is vrij om te kiezen in zijn eigen (on)bewuste 

schepping - hebben wij in de afgelopen 100 jaar de meeste eenheidszintuigen opgeofferd aan 

de verleiding van de eenzijdige +/-3D en +/-4D wetenschap. Deze gepolariseerde dus 

strijdende wetenschap is echter zo blind (maar 0,01% van uw realiteit) dat zij zich vandaag op 

het meest onevenwichtige niveau bevind van alle vrije wil wetenschappen in uw gehele 

universum. Ja zelfs de Romeinen, Grieken en Egyptenaren hadden een meer eeheidsgericht 

bewustzijn dan wij vandaag hebben. Met de vernietiging van de grote bibliotheek van 

Alexandrie is deze kennis wederom verloren gegaan en wanen wij onszelf nog steeds als 

slimmer dan onze voorvaderen. Zij die echter naar hun geweten en hart ofwel eeheids 

zintuigen ofwel gevoel luisteren weten echter beter. Al uw uitvindingen en nog veel, veel, 

veel meer zijn al vanaf het begin van uw schepping bekend bij uw eenheidsbewustzijn. Wist u 

trouwens dat al uw uitvindingen eerst ontwikkeld worden in het eenheidsbewustzijn vanwaar 

het steeds onevenwichtiger wordt om uiteindelijk op de astrale en celestiale en aarde te 

materialiseren.     

 

Bewust en onbewust wisten onze voorvaderen al dat de mens niet alleen uit een lichaam en 

ziel maar ook uit een geest ofwel eenheid bestond. In alle eenheids geschriften van de 

afgelopen duizenden jaren wordt dit bevestigd (als u ze omdraait). Maar ja, wie leest maar 
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vooral doet en denkt er tegenwoordig nog een van deze geschriften, niemand toch. Onze 

heilige geschriften zijn RTL 4, RTL 5, ABC, NBC, CNN en de andere materiele 30-100 

televisie, radio, kranten etc. zenders die niets anders dan eenzijdige moord, doodslag, ellende,  

leugens en bedrog etc. in de vorm van Entertainment brengen. Entertainment dat dag in dag 

uit over u en uw EIGEN kinderen wordt uitgestrooid en waarvan iedereen nog denkt dat het 

niks met henzelf te maken heeft (gehad).  Een groot deel van de huidige generatie is dan ook 

nog volledig verdwaald in hun eigen onverwerkte verleden en denken in het beste geval dat 

verlichting het doel van het leven is terwijl verlichting niets anders is dan een deel van de 

eigen schepping en verdichting en verlichting pas tot leven leiden wanneer je deze volledig in 

elkaar dus in jezelf hebt opgelost.   

 

Omdat onze huidige generatie nagenoeg niets meer weet over vertrouwen, geloof en overgave 

in je ware dus volledige zelf zien wij het volgende verschijnsel ontstaan wanneer zij ziek of 

ongelukkig worden. Na alle vrienden en kennissen gehad te hebben die schijnbaar medeleven 

( ja wat loop je nu te zeuren denken de meesten) met hun ongezondheid en ongeluk verleggen 

zij hun grenzen in een laatste wanhoopspoging naar alle reguliere en alternatieve doktoren en 

therapeuten. Maanden, ja zelfs jaren gaan zij van arts naar arts in de hoop om beter en 

gelukkiger te worden. Wanneer zij een beetje bewuster zijn komen zij terecht bij een van 

nieuwe Bewustzijnsverzorgers die hen leren zichzelf te genezen door de volledige waarheid 

over zichzelf te herinneren en accepteren.   

 

Wanneer zij nog niet bewust zijn belanden zij in het circuit van symptoom bestrijding welke 

uiteindelijk lijdt naar constante pijn, chronische ziekten en uiteindelijk door ontkenning de 

tijdelijke fysieke dood. De Nieuwe Bewustzijnsverzorgers weten echter beter. Zij schrijven u 

het recept van ”7 STAPPEN NAAR UW ONEINDIGE VRIJHElD voor die u meeneemt op 

uw eigen volledige weg van de waarheid over uzelf.   

 

32.5.1 IEDEREEN IS HELDERZIEND ETC.  

 

Ja eenheidsziendheid etc. is geen speciale gave. leder gecombineerd +/-3D/+/-4D wezen heeft 

het. Dus iedereen die vandaag denkt dat hij hierdoor speciaal is, veel geld voor een consult 

vraagt (eenheidsbewuste mensen beantwoorden uw vragen altijd gratis) en zijn EGO/OGE 

hierdoor vergroot mag nu weer terug naar AF gaan. Want ja wie gelooft er vandaag met alle 

super +/-3D technologie nog aan zijn geweten en hart. Snel, snel, snel laten wij nog even wat 

gaan consumeren want daar worden wij pas echt (tijdelijk) gelukkig van. Geloven in een meer 

evenwichtige dimensie ofwel meer geluk en gezondheid zijn natuurlijk uit den boze. En daar 

maken de schijnhelderzienden natuurlijk welkom gebruik van. Tenminste zolang ze zelf niet 

verdwalen in de extreme uithoeken van hun onderbewustzijn of hogerbewustzijn en wederom 

zelf ziek en ongelukkig worden. Dan houdt immers het feest van lekker geld verdienen aan de 

relatieve onwetendheid van anderen (die zijzelf zijn) op en wordt dit zuurverdiende geld weer 

even snel snel uitgegeven aan andere onwetende artsen en therapeuten (die zijzelf zijn). Maar 

ja hoe kan dit ook anders. Bijna niemand weet tegenwoordig meer wat echt geloven is. Of 

denkt u dat er vandaag bij u thuis, school, werk, kerk het ware geloof welke de volledige 

herinnering aan het GEWETENE is onderwezen wordt in GEDACHTEN. Nee verder dan 

woorden en goede daden zonder enig fundament en antwoord op de vraag: Wie Ben Ik, komt 

men niet.  

 

Wat is nu precies geloven. Is geloven op de eerste rij in de kerk zitten met ons zondagse pak 

en een duit in het zakje doen der ongelovigen. Is geloven tegen uw mensen mooie woorden 
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zeggen en goede daden verrichten welke ze wel moeten doen anders dan is het met onze 

liefde voor deze mensen al snel gedaan. Ja de meeste mensen luisteren niet eens naar hun 

medemensen en smoren deze in hun eigen EGO/OGEistische woorden en daden van dodelijke 

gepolariseerde Liefde ofwel verlangen naar IK heb gelijk. Is geloven dat u denkt dat u 

slimmer bent dan de rest van de wereld omdat niemand uw ware gedachten kan zien. Is 

geloven de bijbel 1000 keer lezen (weten) zonder hem te doen en denken dus zijn (begrijpen). 

Oei, oei, oei dat is dus een probleem. Want al deze (schijnbaar) gelovigen zullen als het hen 

wat minder gaat qua geluk en gezondheid in stilte maar zeg liever maar in volledige paniek 

hun SchijnGod om hulp vragen. De SchijnGod die zijzelf zijn. Deze SchijnGod welke buiten 

henzelf staat en op een troon zit met zo mogelijk een grijze baard, wit kleed en gouden staf 

antwoord echter niet. Nee zelfs niet na talloze smeekbedes. Dit komt omdat deze SchijnGod 

niet bestaat.  

 

Maar de schijnheilige gelovige geeft niet zo maar op. Hierbij maakt het niet uit of hij in wat 

voor SchijnGod dan ook geloofd in Europa, Amerika, Afrika, India, China, Japan etc. Over 

het algemeen blijven deze schijnheilige gelovigen - die nog steeds in hun gedachten hun 

medemensen veroordelen en vermoorden - maar bidden en bidden. Niet omdat zij hier echt in 

geloven maar omdat zij hopen er een +/-3D/+/-4D materieel voordeel uit te halen is, zo 

mogelijk met hulp ofwel ingrijpen van hun SchijnGod die de aarde wel even zal zuiveren van 

het gespuis dat niet hetzelfde uiterlijke schijngeloof heeft als zijzelf. Zelfs na jaren van 

uiterlijk maar innerlijk nog steeds ego/ogeistische goede woorden en daden - de vaak met de 

bijbel in de linkerhand en het zwaard in de rechterhand verkondigd worden - blijkt er echter 

niets veranderd te zijn aan hun situatie van ongeluk en ongezondheid. Hoe zou dit nu komen? 

Het antwoord is hierboven al gegeven. Deze mensen hebben over het algemeen nog geen 

enkele stap in hun gedachten gemaakt op de weg van de “7 stappen naar oneindige dus 

eenheidsgerichte vrijheid”. Wij willen deze mensen alleen maar zeggen dat naastenliefde 

begint bij het in evenwichtige gedachten accepteren van uw medemensen als uw eigen 

onverwerkte creaties. En zodra u hiermee klaar bent gaat uw naastenliefde automatisch stapje 

voor stapje over in oneindige eenheidsliefde waar geen discussie meer mogelijk is omdat u 

alles weer bent.   

 

32.5.2 TEN DIENSTE VAN DE MENSHEID 

 

Vele mensen die de eerste verschijnselen van eenheidsziendheid etc. krijgen – dus verder dan 

alleen hun onderbewustzijn en hogerbwustzijn kunnen kijken - vallen vaak al snel weer door 

hun EGO/OGE discussie gedachten terug in de eenzijdige onderbewuste of hogerbewuste 

blindheid. Dit komt zoals we hierboven al kort gelezen hebben omdat zij nog steeds denken 

dat verdichte (astrale) of verlichte (celestiale) helderziendheid hen meer of beter maakt dan 

hun relatief blindere medemensen. Het gevolg van deze gepolariseerde gedachte is dat deze 

nog ego/ogeistisch ingestelde schijnhulpverleners door eigen toedoen steeds minder toegang 

krijgen tot eenheidsbewuste dus oneindige energie en informatie.  

 

Het is dan ook zaak dat een beginnende bewustzijnsverzorger (van zichzelf) zichzelf constant 

in zijn woorden, daden en gedachten in de gaten houdt middels de “7 stappen naar oneindige 

vrijheid”. Pas wanneer er geen enkele tegenstrijdige gedachte meer in hem opkomt is men 

volledig in evenwicht met zichzelf en is de kans op ego/ogeistische reacties jegens zijn 

medemensen uit zijn bewustzijn verdwenen. Mocht u af en toe toch in de onevenwchtigheid 

gaan herstel deze onevenwichtigeheid dan ook snel door het aan de desbetreffende medemens 

te bekennen. 
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32.6 OVER DE HEILGE GRAAL, HET GULDEN VLIES EN DE FORCE  

 

Met de hierboven genoemde ”7 Stappen Naar Uw Oneindige Vrijheid” heeft u tevens de 

Heilige Graal en Het Gulden Vlies in hun ware betekenis ontdekt. ledereen kent de legende 

van King Arthur en de Ridders van de ronde tafel wel die op zoek gingen naar de Heilige 

Graal. ledereen kent de legende van Jason en de Argonauten wel die op zoek gingen naar het 

Gulden Vlies. ledereen kent de legende van Star Wars, Luke Skywalker en de Jedi Knights 

wel die op zoek gingen naar The Force. Het ontdekken van de Heilige Graal, Gulden Vlies of 

The Force maakte de vinder rijk, gezond, onsterfelijk en onoverwinnelijk. In de afgelopen 100 

jaar hebben wij deze verhalen volledig van hun oneindige betekenis beroofd en zien wij de 

Heilige Graal, Het Gulden Vlies en The Force alleen nog maar als +/-3D/+/-4D 

materiele/zielmatige zaken in de vorm van geld, goud, zilver, macht, verdichting, verlichting 

etc. Toen deze verhalen echter voor het eerst op aarde verteld werden was dit echter in het 

geheel niet het geval. Toen en dan praten wij alweer over bijna 1 miljoen jaar geleden was het 

de zoektocht naar de volledige waarheid over het zelf en alle daarbij behorende levensvragen. 

Vanaf vandaag zijn deze verhalen door de hierboven genoemde informatie weer in hun oude 

glorie hersteld.  

 

32.7 DE WERELD VAN DE GOOD OLD NEW AGE 

 

NEW/OLD AGE zegt ik ben gelukkig en gezond zonder dat ze naar de werkelijke oorzaak 

van hun problemen in het onverwerkte verleden en toekomst dus EGO/OGE kijken. Ondanks 

deze positieve levenshouding worden vele NEW/OLD AGERS geen haar gelukkiger of 

gezonder hoe vaak ze hun positieve zinnetjes en mantra’s ook herhalen. Positief zijn en alleen 

dit leven oplossen is niet voldoende om volledig gelukkig en gezond te worden.  

 

NEW/OLD AGE verruilt het oude materiele EGO/OGE voor een nieuw materieel EGO/OGE 

in een ander jasje. Alleen de uiterlijke en innerlijke woorden, daden, rituelen, kleding, eten, 

boeken, muziek en beelden etc. zijn anders terwijl er aan het oneindige nog niets is veranderd.  

 

NEW/OLD AGE verruilt computers voor kristallen, gebeden voor mantra’s, toilet verfrissers 

voor wierrook, auto’s voor fietsen, 10.000 gulden kostende vakanties naar Disneyland voor 

10.000 gulden kostende healing reizen naar India, algemeen directeuren voor goeroe’s, 

carriere’s voor initiaties, schenkingen voor vrij makende afdrachten, de loterij voor 

luchtkastelen, commercie voor spiritualiteit etc. etc. Ja dat doen ze allemaal zonder ook maar 

1% in gedachten en bewustzijn te veranderen.    

 

NEW/OLD AGE is nog te vaak een nieuw woord met een oude materiele inhoud waarbij het 

dus ontbreekt aan oneindige eenheid en evenwicht. 

 

NEW/OLD AGE beseft nog steeds niet dat er voor alles nog steeds drie kanten aan de 

medaille zitten. Aan deze wijsheid is al sinds het ontstaan van uw universum niets veranderd. 

Welke kant van de medaille u iedere seconde van de dag kiest in woorden, daden en 

gedachten bepaald wie u vandaag bent en straks zult zijn.   
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NEW/OLD AGE is zo trots op haar nieuwe EGO/OGE dat zij dit gelijk de kruistochten te 

vuur en zwaard wil verspreiden en net zoals altijd alleen maar een spoor van gepolariseerde 

angst, liefde, verwarring en schuldgevoelens achterlaat waar zij ook komt. 

 

NEW/OLD AGE laat de mens niet vrij om te kiezen om helemaal zichzelf te zijn want 

iedereen die geen NEW/OLD AGE volgeling is, is per definitie blind, dom en slecht vinden 

zij. 

 

NEW/OLD AGE veroordeeld zich net zoals alle voorgaande op gepolariseerde angst, liefde, 

schuld, macht en geld gebaseerde religies tot de uiterlijke waanzin van leugens en bedrog 

welke uiteindelijk resulteren in nog meer ongeluk en ziekten. 

 

NEW/OLD AGE verheft sex, drugs en rock & roll vaak tot een ware kunst in de vorm van 

open liefde, tantra, geestverruimende middelen en extreme ervaringen waarbij de deelnemers 

het niet om de inhoud maar om de eenzijdige uiterlijke bevrediging te doen is welke 

uiteindelijk tot zware gepolariseerde angsten, liefdes en obsessies zal leiden. Gepolariseerde 

angsten, liefdes en obsessies die alleen maar nog meer bewustzijns vernietiging tot gevolg 

hebben.   

 

NEW/OLD AGE is door deze gepolariseerde angsten, liefdes en obsessies richtingloos en 

stuurloos geworden en kan alleen nog maar meer verdwalen in het eindeloos herhalen van 

dezelfde onevenwichtige astrale en celestiale leugens en illusies of te kiezen voor een NO 

AGE AND SPACE ofwel de waarheid die overal is.   

 

NEW/OLD AGE welke nog niet eenheidsbewust is zou dan ook haar handen van de 

gezondheidszorg moeten afhouden omdat hun handelen niet alleen een gevaar is voor haarzelf 

maar ook voor die van haar (onwetende) volgelingen die zonder dat ze dit nog weten deel van 

hunzelf zijn. 

 

NEW/OLD AGE is nog steeds emotioneel reactief gericht zonder dat zij zichzelf afvraagt 

waarom zij dit waanzinnige gedrag steeds opnieuw vertoont.  

 

NEW/OLD AGE vecht nog steeds tegen de symptomen en ontkent de werkelijke oorzaak van 

al haar problemen in verleden, heden en toekomst.  

 

NEW/OLD AGE beschouwt regressie therapie als een spannend tijdverdrijf dus entertainment 

waar het niet om de eenheidsgerichte boodschap gaat maar om het innerlijke en uiterlijke feit 

dat je je vriend en/of vriendin kunt zeggen dat je in een vorig leven een belangrijk persoon 

was zoals een koning, prins, ridder, goeroe, wereldveroveraar, generaal, uitvinder, engel, 

profeet etc. etc. Allemaal zeer EGO/OGE versterkende zaken waarbij in het geheel voorbij 

wordt gegaan aan de objectieve feiten achter deze personen. Feiten die over het algemeen niet 

het daglicht kunnen verdragen. 

 

NEW/OLD AGE ziet zichzelf graag als intelligenter/dommer dan de vorige trends en 

stromingen. Zij vergeet hierbij echter te bedenken dat ware intelligentie en vrije energie alleen 

te verkrijgen is middels volledig schoon gemaakte pijplijn/channel die op de eenheid gericht 

is. Zonder een schone eenheids gerichte pijplijn/channel beschikt NEW/OLD AGE over geen 

enkele intelligentie maar alleen over concurrerend EGO/OGE illusies.  Deze uiten zich vooral 

in tegenstrijdige discussie gedachten die zij eindeloos in hun hoofd herhalen al ware het 
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marathon lopers die maar eindeloos tussen goede en kwade woorden, daden en gedachten 

heen en weer blijven lopen.  

 

NEW/OLD AGE zegt: Hoe durf je mijn ware gedachten over mijzelf te onthullen, Hoe durf je 

te zeggen dat ik ooit slechte dingen gedaan heb. Ik die altijd lief en aardig ben geweest. Zie je 

niet dat ik perfect ben al ware ik een God! Wie denkt u wel dat u bent om dit te ontkennen! 

 

NEW/OLD AGE ziet zichzelf ook graag in de vorm van een Engel of Profeet die haar 

dommere medemensen komt helpen. In het beste geval zijn deze EGO/OGE engelen niet 

meer dan omhhog of omlaag gevallen engelen die nog niet eens de juiste richting naar de 

volledige waarheid over zichzelf hebben gevonden.  

 

NEW/OLD AGE heeft vaak last van een God complex waar zij zichzelf zelfs boven de enige 

ware Eenheid stelt. Een illusie als je kijkt hoeveel ellende deze mensen al in dit leven over 

zichzelf en hun naasten hebben afgeroepen. Er is toch geen enkele God en/of Engel die ervoor 

kiest om zichzelf een heel leven te martelen. Dergelijke onzin kunnen alleen maar 

ego/ogeistische ofwel onevenwichtige mensen bedenken.      

 

NEW/OLD AGE heeft nog de illusie dat zij het zijn die door hun tussenkomst hun 

medemensen genezen terwijl een eenheidsbewust persoon nooit iemand zal genezen maar zijn 

medemensen alleen maar leert zichzelf te genezen.   

 

NEW/OLD AGE is door deze illusie vaak te hoogmoedig/deemoedig om hulp te vragen aan 

het eenheidsbewustzijn in henzelf omdat zij denken dat dit nog buiten henzelf staat. Het 

gevolg is dat al hun vragen vanuit hun eenzijdige onderbewustzijn of hogerbewustzijn 

beantwoord worden welke ziekte en ongeluk in stand houden.   

 

NEW/OLD AGE draagt vaak ook nog (in haar praktijken) de jaloezie en concurrentie in zich 

van wie nu meer of minder helderziend, heldervoelend, helderwetend, helderhorend etc. is. 

Door dit EGO/OGE gedrag vernietigd zij elke vorm van helder zijn in ieder mens.  

 

NEW/OLD AGE leert graag nieuwe geestelijke methoden en technieken. Niet om deze ten 

dienste van hun medemensen te gebruiken maar om zo snel mogelijk een eigen religie, cultus 

of sekte te stichten waarbij de goeroe de onbetwiste leider is en net niet de HELE door hem of 

haar ontvangen waarheid met zijn volgelingen deelt. Het gevolg is charismatisch leiderschap 

die gepolariseerde angst, liefde, schuldgevoel en minderwaardigheid uitdraagt welke af te 

kopen zijn met geld en het opgeven van de eigen identiteit. Raar wanneer je ziet dat zowel 

goeroe als leerlingen elkaar in dit circus al duizenden malen ontmoet hebben – en van rol 

wisselen - zonder dat een van de twee partijen ook maar een millimeter verder is gekomen 

qua bewustzijn omdat zij nog steeds denken dat goeroe en leerlingen niet een en dezelfde 

persoon zijn.    

 

NEW/OLD AGE beseft niet dat materie goed is zolang je het maar bewust en evenwichtig 

gebruikt. Alleen zij die onbewust dus onevenwichtig van materie gebruik maken veroorzaken 

dingen waarvan ze de gevolgen niet terug willen ontvangen.   

 

NEW/OLD AGE veegt haar voeten bij de voordeur en trekt zelfs haar schoenen uit. Wat zij 

bij binnenkomst echter vergeet is haar EGO/OGE en onverwerkte verleden en toekomst 

buiten te laten.   
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32.8 MAAR ZO BEN IK NIET  

 

Ik ben altijd gelukkig en gezond en de reactie ZO BEN lK NlET zijn de eerste reactieve 

emotionele reacties die wij dag in dag uit tegenkomen. De specialisatie van de huidige mens 

op aarde is immers ontkenning en onderdrukking van het verleden en toekomst met behulp 

van een bijna oneindig aantal vluchtwegen. Na enige vragen en opmerkingen zijn twee 

reacties mogelijk. Ik ga weer gewoon naar huis met al mijn ongeluk en ongezondheid of ik 

vertel voor het eerst van mijn leven de volledige WAARHEID over mijzelf. Nu moeten  

bewustzijnsverzorgers wel zeggen dat een groot aantal mensen eerst niet helemaal de 

waarheid vertellen. Dat is goed. Een halve waarheid die vanaf het begin doorzien wordt is 

immers beter dan geen enkele waarheid ofwel volledige ontkenning en onderdrukking. Met 

deze mensen hebben wij geduld en adviseren hen om eerst maar eens de hele waarheid tegen 

hun hogere- en/of eenheidsbewustzijn te vertellen. Dit is immers voor de meeste mensen 

makkelijker dan een mens van vlees en bloed. Wij hopen echter dat zij hierna in staat zijn om 

ook een ander mens de volledige waarheid vertellen. Een waarheid die wij al de eerste 

seconde wisten over deze mens. In dit doorzien zijn wij echter niet bijzonder. Tijdens ieder 

gesprek, vergadering, onderhandeling weten beide partijen immers intuitief de eerste seconde 

al of het onevenwichtig of evenwichtig zit omdat zij de vorige ontmoeting nog (on)bewust 

kunnen herinneren. Zij die zich de eerste seconde herinneren sluiten altijd de beste deals. Zij 

die niet naar de eerste seconde luisteren maken van hun huwelijk, opvoeding van hun 

kinderen, familieleven, werkkring en sociale verkeer een puinhoop van leugens en bedrog.  

 

32.9 DE OPVOEDING VAN ONZE KINDEREN  

 

Laten we er eens van uitgaan dat er naast een 3D wereld van woorden en daden ook een 4D+ 

wereld van gedachten bestaat. In deze wereld zijn woorden, daden en gedachten identiek. 

Niemand is in deze wereld meer in staat zijn gedachten te verbergen voor een ander omdat 

iedereen per definitie helderziend etc. is. Op het moment dat een vader of moeder dus iets 

tegen een kind zegt of doet dat zijzelf niet denken zal een kind direct tegen zijn opvoeders 

zeggen dat dit niet klopt met de waarheid van hun gedachten. In een dergelijke wereld zal 

niemand dus meer tegen elkaar liegen en bedriegen omdat het volledig zinloos is. Hiernaast is 

het verstandig om te beseffen dat onze kinderen eigelijk geen kinderen zijn maar mensen die 

al duizenden keren eerder geleefd hebben. Met deze wetenschap zal iedere helderziende ouder 

zich minimaal de eerste 12 jaar van de opvoeding richten op het onderwijzen van de 7 stappen 

naar oneindige vrijheid en het samen oplossen van het onverwerkte verleden van dit kind 

waardoor deze niet wederom in herhaling valt.   

 

In onze huidige samenleving ziet het er echter heel anders uit. Wij zeggen onze kinderen dat 

ze dit en dat niet mogen zeggen en/of doen, maar zeggen, doen en denken het tegelijkertijd 

zelf wel. Aangezien alle kinderen tot +/- 12 jaar over een zeer grote mate van 

helderwetendheid beschikken, gehoorzamen zij niet omdat zij heel wat anders helderweten in 

uw gedachten dan hetgeen zij uit uw mond horen en daden zien. Wanneer u deze kinderen 

echter maar genoeg straft leren zij beetje bij beetje wat liegen en bedriegen is en gaan na 

verloop van tijd uw woorden, daden en gedachten imiteren. U als ouder bent immers tot 

ongeveer het 12 de jaar het grote voorbeeld van ieder kind. U zou eens voor de lol in het 

ZWARTE boekje moeten opschrijven wat u denkt in vergelijking met hetgeen u dagelijks 

tegen uw kinderen zegt en doet. Geeft u het evenwichtige voorbeeld in woorden, daden maar 

vooral in GEDACHTEN dan zal een kind geen verschil zien in uw woorden, daden en 

gedachten. Geeft u het onevenwichtige voorbeeld dan creeert u een monster in de pubertijd. In 
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de pubertijd (en de andere hierna volgende 3 aardse overgangen) komt deze onderdrukte 

ellende er echter weer in volle heftigheid naar buiten. De waarheid is immers niet te 

ontkennen, onderdrukken en ontvluchten. Onze kinderen hebben immers haarfijn 12 jaar de 

waarheid over hun ouders en grootouders gezien (ja vergeet ook de rest van de familie, 

vrienden, kennissen en lager school niet) in hun woorden, daden en vooral GEDACHTEN.  

 

Hierna zorgen onze eenzijdig gepolariseerde +/-3D middelbare scholen en universiteiten 

ervoor dat onze kinderen nagenoeg alle gevoelens inzake de +/-4D werelden en eenheid 

ontnomen worden. Alleen wat je ziet en met +/-3D instrumenten kan meten is waar en wat je 

voelt is onzin. Zie hier het recept voor een leven lang lijden, ellende, ziekte, leugens, bedrog, 

ongeluk, moord en doodslag. Maar er zijn natuurlijk uitzonderingen in dit onderwijs. Zoek de 

eenheidsgerichte parels en u zult naar waarheid onderwezen worden.  

 

Rond hun 20-30 jaar zijn nagenoeg al onze kinderen volledig omgebouwd van gecombineerde 

+/-3D/+/-4D wezens in +/-3D wetenschappelijk onderbouwde slaven van een interplanetaire 

Orion leugen (die zoals u weet allang niet meer bestaat) waartegen zij zich instinctief en 

gevoelsmatig al vele malen tegen verzet hebben. Aangezien de ontkenning, onderdrukking en 

vluchtgedrag nu een normaal onderdeel van hun leven is geworden gaan zij hiermee door in 

hun huwelijk, gezinsleven en carriere. Raar toch wanneer je beseft dat al deze mensen 

zichzelf voorgenomen hadden het beter te doen dan hun ouders. Hierna slaat echter tussen hun 

+/- 30-50 jaar wederom een overgang genadeloos toe (zie de toekomst van de wereld deel 1). 

Wat zij niet beseffen is dat iedere overgang een herinnering aan de waarheid is. Aangezien 

deze mensen dit allang niet meer weten gaan zij van huisarts naar huisarts, specialist naar 

specialist, alternatieve genezer naar alternatieve genezer etc. Zij die geluk hebben komen in 

aanraking met iemand die ze iets vertelt over DE 7 STAPPEN NAAR UW ONEINDIGE 

VRIJHEID. Zij die niet om deze kennis vragen blijven voor de zoveelste maal hun negatieve 

en positieve ervaringen en gedachten in dit leven tot hun fysieke dood tegenstrijdig herhalen 

om daarna na vele lessen in de lagere astrale en hogere celestiale werelden weer op te staan in 

een volgend leven waar dan ook in dit of een van de vele andere universa.  

 

Wanneer de oudere generatie zou beseffen dat hun angsten, vrezen, paniek, frustraties, 

psychosen, obsessies etc. generatie na generatie onderdrukt en ontkent blijven dan zouden de 

huidige ouders misschien voor het eerst niet meer vluchten en in hun huidige leven beseffen 

wat HET BETER DOEN DAN HUN OUDERS werkelijk betekent. Mogen wij het DOEN 

trouwens vervangen door DENKEN. Alle woorden en daden worden immers eerst in onze 

gedachten geschapen waardoor wanneer je dit oplost in jezelf het VOELEN ontstaat.  

 

32.9.1 WAARVAN U EEN ANDER BESCHULDIGT BENT UZELF  

 

Een 3D mens kan in een 3 1/4, 3 ½ ,  3 ¾  en 4D+ mens alleen maar zichzelf terugzien. Zoals 

we hierboven al gezien hebben kunnen lagere dimensies immers niet verder kijken dan hun 

eigen dimensie en frequentie. Alleen middels de 7 STAPPEN NAAR ONEINDIGE 

VRIJHEID is deze frequentie te verhogen in dit 3D universum. Toch gaan ze maar door en 

door met het indirect zichzelf veroordelen, beschuldigen, kwaad en boos zijn op hun naasten 

etc. Wij begrijpen deze mensen omdat wij eens ook zoals hen waren. Wij blijven u echter 

helpen tot de laatste blinde uit dit universum verdwenen zal zijn in de oneindige gezondheid 

en gelukkigheid.  
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32.9.2 BESEF MENSEN, BESEF DE WAARHEID OVER UZELF  

 

Besef dat alle gedachten scheppen. lemand die altijd bewust evenwichtige gedachten heeft 

over alles en iedereen wordt nooit ziek en ongelukkig. Uw daden en woorden komen voort uit 

uw gedachten maar worden terwijl u weet dat deze de 3 eenheid vormen ontkoppeld in deze 

drie dimensionale wereld. Na deze ontkoppeling van woorden en daden van de gedachten 

ontstaat de leugenachtige wereld van de schone schijn welke uw leugens en bedrog schijnbaar 

in stand houden.  

 

32.9.3 DE HELFT VAN DE AARDSE WERELDBEVOLKING  

 

De helft van de aardse wereldbevolking heeft er vandaag genoeg van. ledere dag angstig zijn 

om hetgeen wat andere mensen over onze ware gedachten kunnen ontdekken is toch geen 

leven. ledere dag bang zijn om uzelf te zijn. ledere dag bang zijn en teveel EGO of OGE 

hebben om hulp te vragen aan uw eenheidsbewustzijn is toch geen leven. ledere dag wachten 

op een meester die nooit komt. Het is toch vreselijk mensen, hoelang u zichzelf veroordeelt 

om te lijden. STA OP EN VERANDER. STA OP EN VRAAG HULP AAN UW  

EENHEIDS BEWUSTZIJN. STA OP EN NEEM UW EIGEN LEVEN IN HANDEN.  

 

32.10 DE NIEUWE PSYCHIATRIE  

 

De nieuwe psychiatrie baseert zich allereerst op de 7 STAPPEN NAAR UW ONEINDIGE 

VRIJHEID. Schizofrenie en paranoide gedrag zijn zoals u weet gebaseerd op het splitsen van 

+/-4D en +/-3D welke bij uw geboorte een waren. Ja beste mensen dit is wel even wat anders 

dan u op uw +/-3D universiteiten qua filosofie en psychologie heeft geleerd. Uit schizofrenie 

en paranoide gedrag ontstaat door steeds verdere ontkenning, onderdrukking en vluchtgedrag 

fobieen, psychoses en obsessies. Pas wanneer psychoses, fobieen en obsessies doorslaan, 

hetgeen niet meer wil zeggen dan dat u uit het rijtje der 27 geestelijke stress veroorzakers of 

oplossers er 1 of meer heeft gekozen om de hele dag te herhalen in woorden, daden en 

gedachten dan wordt zowel eerst uw ziel en daarna uw lichaam van nagenoeg alle energie en 

informatie beroofd. Aan het einde van dit proces van onevenwichtig gerichte vrije wil bent u 

waarschijnlijk ongelukkig in uw huwelijk c.q. relatie en/of (chronisch) ziek. Uw ziel en 

lichaam zijn dan voor dit leven nagenoeg opgebrand. Hierna kunt u weer net zoals de vorige 

keer in alle ontkenning en onderdrukking (fysiek) doodgaan of VANDAAG qua bewustzijn 

van +/-3D/+/-4D+ naar eenheidsbewustzijn veranderen. Wat u ook kiest maakt niet uit omdat 

het uw schepping is waarin u leeft en u dus zelf iedere seconde van de dag bepaald wat u 

gelukkig en gezond maakt. En als u dit feestje niet meer prettig vindt dan wordt het tijd om 

van bewustzijn ofwel feestje te veranderen.  

 

32.10.1 SCHIZOFRENIE, PARANOIA, PSYCHOSEN, FOBIEEN, OBSESSIES  

 

Zoals we hierboven gezien hebben worden schizofrenie (volgens de oude medische 

wetenschap al 150.000 gevallen in Nederland), paranoia, fobieen en obsessies alleen 

veroorzaakt door tegenstrijdige negatieve en positieve gedachten (27 geestelijke stress 

veroorzakers en oplossers) die zich steeds herhalen dus verdichten of verlichten (sinus op 

sinus, zaagtandgolf op zaagtandgolf, blokgolf op blokgolf) tot een tweede onnatuurlijk 

lichaam. Dit wordt ook wel het tweede onnatuurlijke lichaam ofwel Tweede Zelf genoemd 
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van de 7 lichamelijke en 27+27 geestelijke stress veroorzakers en oplosers zijnde uw 

onbwustzijn. Dit tweede zelf kent een veel onevenwichtigere bandbreedte dus frequentie dan 

het eerste zelf waarmee u geboren bent. Vandaag hebben 50% van de mensen op aarde een 

onevewichtig lichaam/ziel verhouding en sjouwen zij deze loodzware last leven na leven mee.  

 

Wanneer wij dit vergelijken met de andere 50% van de aardse bevolking die een steeds meer 

evenwichtig dus eenheidsgericht lichaam aan het bouwen zijn door bewustzijns ofwel concept 

transformatie dan zien wij dat deze mensen zich steeds meer afstemmen op eenheidsgerichte 

frequenties in de vorm van hun eenheidsbewustzijn, eenheids gerichte medemensen, dieren, 

planten, boeken, films, muziek, schilderijen, scholen etc. en de verdichte en verlichte delen 

van hun schepping alleen nog maar gebruiken om hun onverwerkte verleden en toekomst dus 

EGO en OGE uit te werken. Door de juiste afstemmingen te kiezen 24 uur per dag en dit 

vooral te combineren met HULP VRAGEN, OBJECTIEVE ZELFANALYSE, ERKENNEN 

VAN UW VERLEDEN, 100% VERANTWOORDELIJKHEID OVER ALLE LEVENS 

ACCEPTEREN OM HET HIERNA LOS TE LATEN EN NOOIT MEER VAST TE 

PAKKEN OFWEL HERHALEN zal het niet lang meer duren voordat u steeds gelukkiger en 

gezonder wordt. 

 

32.10.2 OVER HEN DIE VOOR DE VERDICHTE OF VERLICHTE WEG GEKOZEN 

HEBBEN  

 

Zij die wederom in dit leven de verdichte of verlichte weg van het EGO of OGE en het hieruit 

resulterende onbewustzijn hebben gekozen moeten beseffen dat ook deze weg twee kanten 

heeft. Verdichting (-) is immers pas negatief wanneer je de verdichte ervaringen gaat 

ontkennen en onderdrukken (en gaat strijden met de verlichting) waardoor je in de valstrik der 

herhaling terecht komt. Verlichting (+) is pas nehatief wanneer je de verlichte ervaringen gaat 

ontkennen en onderdrukken (en gaat strijden met de verdichting) waardoor je in de valstrik 

van de herhaling terecht komt. is pas. Op aarde welke het meest extreme herhalingsoord in dit 

melwegstelsel is beperkt de gemiddelde mens zich tot globaal 27 verlichte of 27 verlichte met 

elkaar strijdende ervaringen waarbij uiterlijk innerlijk geld, macht en sex de kern 

vertegenwoordigen. Deze 27+27 ervaringen zijn het “leven” van een mens in de derde en 

vierde dimensie ofwel zijn referentiekader. Wanneer wij hier met het eenheidsbewustzijn naar 

kijken zien we dat hierdoor niet meer dan 0,01% van de volledige capaciteit van de oneindige 

intelligente vrije energie gebruikt wordt. Het leven op aarde is dan ook verworden tot wel een 

heel eenzijdige ervaring in een door ons zelf geschapen onder- en hogerbewustzijns 

gevangenis. 

 

Wanneer zij die voor de verdichte of verlichte weg hebben gekozen beseffen dat ook deze 

weg evenwichtig bewandeld kan worden omdat alles in uw schepping evenwichtig is zolang 

je het maar niet gaat ontkennen of onderdrukken wordt een tipje van de volgende dimensie 

opgelicht. Deze mensen die bewust de weg van de verdichting bewandelen doen dit niet meer 

om nog meer EGO/OGE en onbewustzijn te creeeren maar doen dit om weer in contact te 

komen met hun onverwerkte verleden en toekomst. Hiervoor is het niet nodig dat u deze 

onderdrukte ervaring nogmaals feitelijk ondergaat maar is het alleen van belang dat u deze 

(h)erkent, loslaat en niet meer vastpakt. Achter de TV, PC, radio, krant etc. zijn al vele 

wonderen gebeurt de afgelopen jaren bij mensen die deze media niet meer zien als 

entertainment maar alleen nog maar als uitwerk hulpmiddelen van een onverwerkt verleden 

en toekomst. Bij dit proces hoeft u niet dwangmatig te gaan zoeken naar een uitwerkervaring 

maar is het alleen nodig om de wens in de kosmos - ofwel uw volledig geintegreerde 

bewustzijn van onderbewustzijn, hogerbewustzijn en eenheidsbewustzijn samen – te uiten 
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waarna de benodigde hulpmiddelen automatisch op uw pad komen. En aangezien de ontkende 

en onderdrukte onbewuste ervaringen harnekkig zijn schept u iedere keer leven na leven een 

wereld om u heen die u aan deze onverwerkte zaken (her)innert. Zodra u de logica van het 

hierboven gestelde gaat doorgronden dus doen en begrijpen zal de wereld om u heen steeds 

evenwichtiger worden. Want u kunt uw eigen schepping alleen maar veranderen wanneer u 

zelf veranderd. Wat u in uw vrouw, man, kinderen, vrienden, vijanden, dieren, planten, 

mineralen etc etc. ziet zijn immers (nog niet) de individuele scheppers die met elkaar energie 

en informatie uitwisselen maar alleen nog de reflecties van uw onverwerkte verleden en 

toekomst toen u nog de rol van uw vrouw, man kinderen, vrienden, vijanden, dieren, planten, 

mineralen etc. etc. speelde maar nog niet uitgespeeld heeft. 

 

Want alleen bij hen waar alle gepolariseerde ervaringen in hun schepping van onder- en 

hogerbewustzijn constant zonder enige belemmering doorstromen zullen het ware leven van 

de eenheid weer ervaren. En dit is alleen te bereiken wanneer u de wereld om u heen weer 

volledig geaccepteerd heeft als zijnde uzelf om het hierna weer volledig in uzelf op te lossen. 

Zij die deze waarheid over het zelf begrijpen VECHTEN niet meer tegen het door henzelf 

gecreeerde, VLUCHTEN niet meer weg voor hun eigen scheppingen maar LOSSEN deze 

alleen nog maar IN ZICHZELF OP totdat er niets meer tussen henzelf en de eenheid – welke 

hun vroegere zelf was - staat. En dit hele scheppingsproces van uit- en inademen is geheel te 

beleven zonder u ook maar 1 millimeter in ruimte en tijd te verplaatsen. Want niet u maar uw 

scheppingen bewegen binnen ruimte en tijd totdat u ze weer volledig in uzelf ofwel uw 0 punt 

heeft opgelost. In dit stadium hebben alle onderbewuste- en hoger bewust ervaringen elkaar 

geneutraliseert en blijft alleen nog het eenheidsbewustzijn over en weet u weer wie u eens 

bent geweest voordat u met scheppen van illusies begon.  

 

Maar dit is toch niet leuk zult u zeggen. Ik begon net de eerste en beste in mijn vak te worden. 

En hierbij praten wij niet alleen over de wereld van commercie maar ook over de huidige 

commerciele New Age en Science Fiction wereld. Ja ook zelfs in deze meer bewuste 

werelden lopen mensen rond die denken dat hun huidige energie en kennis hun meer maakt 

dan hun materiele medemensen. Dom, dom ,dom zeggen wij nogmaals tegen deze meer 

(on)bewuste mensen die door hun nieuwe New Age OGE weer gelijk de olieput inrollen. 

Beseft u niet dat alles en iedereen onderdeel van uw eigen schepping is en u dus alleen maar 

uzelf minder of meer dan uzelf vindt. Wordt het geen tijd om iets meer over uzelf te weten te 

komen dan de magere 0,01% waarover u vandaag beschikt. Wordt het geen tijd dat u deze 

nieuwe – maar in werekelijkheid al oeroude – inzichten en concepten weer een in uw 

dagelijks leven toe te passen en de goeroe’s eerst in uzelf op te lossen voordat u besluit om 

weer iets buiten uzelf te volgen. Hebben uw Goeroe’s hierover al iets vertelt of dreunen zij 

nog steeds het lesje op van wat in iedere uiterlijke bibliotheek op aarde te vinden is. Wanneer 

u natuurlijk de hele dag al gezond en gelukkig bent en dan bedoelen we INCLUSIEF DE 

WERELD DIE U OM U HEEN GESCHAPEN HEEFT dan moet u maar lekker doorgaan 

waarmee u vandaag bezig bent.  

 

32.10.3 EEN LEKKERE BIEFSTUK  

 

Zo nu weer even terug naar hen die de wereld om hen heen nog steeds zien als iets buiten 

zichzelf en denken dat de keuze in het leven zich alleen maar beperkt tot VECHTEN of 

VLUCHTEN. Alleen iemand die nog volledig blind is houdt zich met dit soort 

herhalingsgedrag de hele dag bezig. Deze mensen worden schijnbaar de hele dag door 

anderen aangevallen. Anderen uit deze aardse werelden, anderen uit de tussenwerelden, 
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anderen uit de astrale werelden, anderen uit de celestiale werelden, anderen uit de 

geestenwerelden. Tegen deze anderen moet u zich natuurlijk beschermen want zonder 

bescherming wordt je met huid en haar opgevreten in dit leven waar niemand buiten jezelf te 

vertrouwen is. Dus kopen we van alles en nog wat dat ons deze anderen maar niet meer hoeft 

te doen zien. En om al deze produkten en diensten aan te schaffen hebben we een vaste baan 

nodig. Deze vaste baan biedt ons een volcontinue geldstroom om ons vecht- en vluchtgedrag 

te financieren. En als we dan een keer ziek of werkeloos worden dan breekt de paniek uit en 

doen we er alles aan om maar weer zo snel mogelijk beter en/of aan werk te komen. En zo 

gaan we maar door (over)leven na (over)leven totdat we het een keer loslaten en onszelf niet 

meer zien als een lekkere biefstuk die wel eens door een ander gestolen en opgegeten kan 

worden. Want al die anderen zijn alleen maar personen en dingen die u zelf geschapen maar 

nog niet in uzelf OPGELOST heeft. Alle beren die u op uw weg tegenkomt en alle (astrale en 

celestiale) apen die u het leven mooi of zuur maken zijn uw eigen beren en apen, meer niet. 

En zolang u niet van bewustzijn veranderd blijven deze beren en apen middels 

(dis)harmonische afstemming c.q. resonantie aan u kleven en keer op keer terugkomen. Net 

zolang totdat u uw eigen biefstuk opgelost heeft. Uw reguliere en New Age doktoren en 

therapeuten geven elkaar natuurlijk over en weer de schuld van hun onkunde terwijl het feit 

blijft dat beide partijen onkundig zijn omdat zij de oorzaak nog steeds buiten zichzelf dus ook 

buiten u zoeken voor al uw problemen. En dit terwijl de werkdruk maar zeg liever 

obsessiedruk hand over hand toeneemt bij deze reguliere en alternatieve artsen en therapeuten.  

 

Iemand die al een beetje helderwetend is voelt al bij zo’n persoon dat deze nou niet echt door 

een positieve sfeer omgeven wordt. lemand die al 25% helderziend is ziet/voelt dit in de Aura 

van ieder mens als zwart/grijze vlekken. lemand die 50% helderziend is ziet/voelt een ietwat 

kronkelende Medusa (Griekse Mythologie) massa van zwarte wormachtige uitstulpingen die 

het menselijke lichaam belasten. lemand die 75% helderziend dus bewust is gaat gewoon 

naast deze mensen staan waarop deze uitstulpingen ofwel obsessies oplossen. Deze entiteiten 

weten immers dat deze persoon niet meer vecht of vlucht voor zichzelf maar deze slangen c.q. 

obsessies weer gewoon in zichzelf oplost ofwel neutraliseert. En door deze levenhouding 

wordt alle macht en kracht aan deze obsessies ontnomen dus verdwijnen zij als sneeuw voor 

de zon. Voor alle overige mensen die nog steeds tegen de anderen blijven vechten of ervoor 

vluchten komen deze obsessies zoals we hierboven al gezien hebben keer op keer terug. Het is 

immers niet de buiten- of binnewereld die je kunt veranderen maar alleen de wereld die je zelf  

geschapen hebt. 

 

32.10.4 DE REUNIE DER LEVENS  

 

Zij die meer dan 50% heldewetend zijn zullen ook zien dat mensen die door hun reactieve 

emotionele gedrag als vrouw en man, kinderen, familie en vrienden keer op keer, leven na 

leven bij elkaar komen en niet alleen woorden, daden en gedachten maar vooral bloedzuigers 

ofwel beren en apen zijnde obsessies uitwisselen. Het is dan ook interessant om te zien dat op 

feestjes (en hierbij bedoelen wij angst, liefde, drugs, sex en rock & roll ofwel vlucht c.q. 

entertainment feestjes) niet alleen vele apen uitgewisseld worden maar er ook vele apen uit 

het onderbewustzijn (astrale werelden) en hogerbewustzijn (celestiale werelden) door 

afstemming bijkomen. Het is bij deze feestjes een groot vertier voor de apen. Tijdens het hele 

feest weet je bijna niet meer met wie je vandaag weer naar huis moet gaan om het grootste 

gepolariseerde genot te beleven. Wanneer nu in zo’n feestzaal iemand binnenkomt die nog 

niet bewust is van dit proces door zijn jeugd of keiharde ontkenning dan worden deze door 

gebrek aan bewustzijn direct besprongen door allerlei apen. Deze mensen zullen zich dit 
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bespringen al snel ervaren door een gebrek aan energie en informatie. De remedie is nog meer 

hard en soft drugs ofwel peppers, poppers, koffie, sigaretten en alcohol. Ja aan het einde van 

zo’n feestavond zie je wel heel spannende dingen als je bij de uitgang staat. Nadat deze nog 

een beetje mensen buiten zijn gaan zij zich te buiten aan alles en nog wat. Zaken die zij in hun 

normale meer evenwichtige leven maar zeg liever lijden nooit zouden doen maar in hun 

verleden al vele malen gedaan hebben als slachtoffer of dader. 

 

In de daarop volgende 1-2-3 dagen waarna de roes weer afneemt, het geweten en 

schuldgevoel toeslaan en het gevoel van overleven weer toeneemt worden de apen een voor 

een afgeschud. ledere keer echter blijven er echter 1 of 2 extra apen (obsessies ofwel zaagtand 

c.q. blokgolven) achter. En deze hopen zich week na week, maand na maand, jaar na jaar, 

leven na leven op totdat de lading te zwaar wordt en deze mens letterlijk door de roofbouw 

die hij op zichzelf pleegt in elkaar stort.Volledig bewuste mensen en we praten hier over de 

50% plussers hebben bij deze feesten echter helemaal niets te vrezen. Zij komen in deze poel 

des onevenwichts binnen en zien dat alle aanhechtingen, obsessies ofwel astrale en celestiale 

entiteiten c.q apen zich bijna doodschrikken omdat ze (h)erkent worden door deze persoon 

voor wat ze werkelijk zijn. Je moet voor de lol dan ook eens een van dit soort feesten 

bezoeken. Je verpest in je eentje de hele sfeer van je nog onverwerkte verleden en toekomst.  

 

32.10.5 DE VLUCHT VAN HET TWEEDE ONNATUURLIJKE LICHAAM 

 

Nadat u met zich met behulp van de 7 stappen naar oneindige vrijheid heeft kunnen losmaken 

van nagenoeg alle angsten, liefdes en daarbijbehorende obsessies ofwel apen, beren en 

bloedzuigers is een groot moment aangebroken. Deze apen waren immers verbonden aan het 

tweede onnatuurlijke lichaam dat u in al uw levens, negatieve/positieve ervaring na 

negatieve/positieve ervaring, negatieve/positieve gedachten na negatieve/positieve gedachten, 

negatieve/positieve daden na negatieve/positieve daden, negatieve/positieve woorden na 

negatieve/positieve woorden heeft opgebouwd. Deze zwart/witte roofridder welke even groot 

is als uw onnatuurlijke tweede lichaam staat vandaag geheel alleen in u nu al behoorlijk 

bewuste lichaam, ziel en geest. Het spel is uit en dat weet hij ook. Het moment is gekomen 

om deze zwart/witte roofridder weer in uzelf op te lossen. Na het oplossen van (nagenoeg) al 

uw apen is dit relatief eenvoudig geworden. Dit komt door het feit dat de zwart/witte 

roofridder geen energie en informatie in de vorm van afstemming dus aandacht meer krijgt 

van U. Hij kan dus kiezen om langzaam te verschrompelen of als sneeuw voor de zon te 

verdwijnen. Met de hulp die u bij dit oplosproces aan uw eenheidsbewustzijn vraagt zal het 

afscheid over het algemeen zeer rustig verlopen. Zodra de zwart/witte roofridder in en buiten 

u weet dat hij ontmaskerd is voor wat hij daadwerkelijk is - een onverwerkt deel van uzelf – 

staat er niets meer in de weg om ook dit deel in uzelf als uzelf te aanvaarden dus op te lossen. 

Wat laatste stuiptrekkingen en trillingen in de vorm van hoofdpijn, misselijkheid, 

uitschreeuwen, uithuilen, buikpijn zijn vaak de laatste zaken die u tijdens het oplossen van de 

zwart/witte ridder binnen en buiten u ervaart. En na dit afscheid wordt de nu ontstane leegte 

door een bewuste eenheidsafstemming al snel weer opgevuld door oneindige vrije energie.  

 

Wanneer u al voor 50% of meer helderwetend bent dan kunt u zien hoe deze zwart/witte 

roofridder met de staart tussen zijn benen (ja sommige mensen zien de vorm van een soort 

zwart/witte menselijke hagedis met twee koppen) eerst uw hoofd en dan geleidelijk tot aan uw 

tenen toe in uw eerste natuurlijke lichaam ofwel zelf oplost. Als tussenstap kan het ook zijn 

dat hij tijdelijk door uw eenheidsbewustzijn meegenomen wordt naar een 0 punt ziekenhuis 
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en/of school om later wanneer de transformatie heeft plaatsgevonden weer terug te keren in 

uzelf. U en de roofridder uit U zijn nu weer daadwerkelijk een geworden. 

 

Hoe anders echter gaat dit oplosproces wanneer de mens zelf nog niet begonnen is met de 7 

stappen naar oneindige vrijheid en geholpen wordt door een relatief blinde +/-3D/+/-4D 

paranormale d(h)ealer. Aangezien zowel patient als therapeut nog alleen maar beschikken 

over het VECHT en VLUCHT bewustzijn breekt er een gigantisch gevecht uit tussen de 

zwart/witte roofridder en apen van de patient en die van de in obsessies dealende paranormale 

therapeut. Het gevolg is zeer heftige reacties in de vorm van extreme schokken, trillen, gillen, 

stuiptrekkingen etc. Aangezien de paranormale dealer over het algemeen over een sterkere 

zwart/witte roofridder en meer apen beschikt dan de patient en de patient naar zo’n sessie was 

gegaan om door iets buiten hemzelf genezen te worden verliest de zwart/witte roofridder van 

de patient het altijd en wordt hij tijdelijk overheerst door de zwart/witte ridder en obsessies 

van de paranormale dealer. De patient heeft zichzelf immers ondergeschikt gemaakt aan de 

blinde dealer en als zodanig tijdelijk zijn vrije wil geheel of gedeeltelijk overgedragen aan 

deze nog meer dan hijzelf verdwaalde persoon die hij uiteindelijk ook zelf is. Het gevolg is 

dat net zoals bij de hierboven genoemde +/-3D/+/-4D feestjes dat de patient 1-2-3 dagen in 

een roes leeft om hierna al weer snel terug te vallen in zijn oude gedrag ofwel ziekte- en 

ongeluk patroon. Dit soort paranormale dealer sessies die tegenwoordig behoorlijk grote 

vormen beginnen aan te nemen moeten dan ook niet serieus genomen worden. Alleen zij die 

hun medemens dus indirect zichzelf leren om zichzelf evenwichtig te genezen zijn het waard 

om serieus genomen te worden. Al het overige is entertainment en dat kunt u zoals u weet op 

twee manieren gebruiken. Nog meer verdwalen of uitwerken van uw onverwerkte verleden.  

 

Wanneer u vandaag een praktijk heeft op dit gebied dan raden wij u vanaf vandaag aan 

evenveel tijd te besteden aan het voorzorg, behandelings als nazorg proces. Tijdens het 

voorzorg of intake gesprek legt u de methoden en technieken aan uw patient uit die u tijdens 

de behandeling gaat gebruiken. Hierna geeft u hem de INFORMATIE en DOE HET ZELF 

instructies (nieuwsbrief 349 deel 2) mee naar huis om gedurende minimaal 1 maand in 

woorden, daden en gedachten in praktijk te brengen. Wanneer de patient hier niet mee instemt 

helpt u deze patient NIET!!!. Alleen zij die de tijd, moeite en verantwoordelijkheid voor hun 

eigen leven nemen zijn het waard om dit proces stapje voor stapje te doorlopen. Voor deze 

patienten reserveert u ruimschoots de tijd en controleert u iedere keer voorafgaande aan de 

behandeling of zij nog steeds verantwoordelijk met dit proces omgaan. Af en toe terugvallen 

is menselijk zolang de intentie maar juist gericht is. Na maximaal drie gesprekken geeft u de 

patient te kennen dat hij de rest van het jaar op zichzelf aangewezen is waarbij telefonische 

ondersteuning natuurlijk inzake het beantwoorden van vragen wel mogelijk blijft. Het is 

gedurende deze periode de bedoeling dat de patient met behulp van een of meer door hem 

gekozen boodschappers c.q. hulpverleners uit zijn eigen hoger- en eenheidsbewustzijn  

zichzelf verder behandeld. Een bewustzijnsverzorger kweekt immers geen afhankelijke 

patienten die geld in het laatje brengen maar zorgt ervoor dat zijn patient de methoden en 

technieken geheel zelfstandig kan toepassen. Afhankelijkheid die de plaats inneemt van het 

nemen van eigen verantwoordelijkheid voor het leven is natuurlijk in iedere praktijk uit den 

boze.                  

 

Nog geen honderd jaar gelden hadden de in die tijd levende nieuwe artsen en priesters zeer 

probate middelen tegen bovengenoemde zwart/witte roofridders en apen. Vandaag zijn deze 

methoden en technieken allang in de vergetelheid geraakt en zien we alleen nog maar de 

uiterlijke rituelen in onze schijnbare historische films en boeken. Nee nog erger in de huidige 

+/-3D/+/-4D literatuur, boeken en films worden deze eenheidsgerichte artsen en priesters zelfs 
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zwart- of wit gemaakt. Deze zwart/wit makers kunnen zich waarschijnlijk nog steeds niet hun 

eigen verleden in Orion Keizerrijk etc. herinneren. Om aan deze verwarring en leugens een 

einde te maken geven wij hierom wederom de methode en technieken vrij om u van deze 

onzin  en onwetendheid te bevrijden. De lijst met 27 stress veroorzakers oplossers en  7 

stappen naar oneindige vrijheid zijn dan ook voor iedereen gratis te gebruiken.   

 

Zo ziet u maar weer hoe eenvoudig en goedkoop het is om 100% gelukkig en gezond te zijn. 

En wij kunnen u verzekeren dat uw eenheidsbewustzijn iedere seconde van de dag, 24 uur per 

dag, jaar in jaar uit voor u klaarstaat. U hoeft alleen maar uit vrije wil de hulp van uw oude 

ofwel eerste zelf te vragen en een evenwichtige wil, zelfwerkzaamheid en loslatingsvermogen 

te hebben om gelukkiger en gezonder te worden.  

 

32.10.6 OVER HEDEN, VERLEDEN EN TOEKOMST  

 

Moderne +/-3D/+/-4D psychiaters en psychologen zijn hoe relatief goed ze het ook bedoelen 

alleen maar bezig met het onderzoeken van het afwijkend gedrag in dit ene leven. Aangezien 

voor meer dan 99% van de mensen de problemen ontstaan zijn in vorige aardse en 

interdimensionale levens binnen hun eigen universum is het onmogelijk voor deze psychiaters 

en psychologen om ook maar iets van de daadwerkelijke oorzaak van de problemen van deze 

mensen permanent te helpen oplossen. Het grootste probleem van alle psychiaters en 

psychologen op deze aardse wereld is dan ook dat 99% van hun patienten terugvallen in hun 

oude gedrag ofwel schizofrenie, paranoia, psychosen en fobieen welke niet meer zijn dan 

onverwerkte angsten, leides dus obsessies uit het verleden.  

 

Wat kan een psychiater en psycholoog doen om hierin verandering te brengen:  

 

1. Hij moet allereerst zichzelf schonen middels de 7 stappen naar oneindige vrijheid. 

Doet hij dit niet dan kan hij beter zijn praktijk sluiten. Het ruilen van leugens voor veel 

geld is immers maar een tijdelijke bezigheid op aarde.  

2. Hierna moet hij de technieken en methoden leren die in deze en vorige dus totaal 32 

nieuwsbrieven en boeken omschreven staan. Natuurlijk kan hij deze waarheden ook 

leren na zijn fysieke dood. Maar ja wat hebben de meest behoeftige mensen op aarde 

hieraan.  

3. En als hij al deze zaken maar onwetenschappelijk onzin vindt dan verwijzen we hem 

als laatste hulpmiddel naar zijn meer heldere vakgenoten der Holodynamische 

Psychologie. Iets is immers beter dan bijna niets. 

 

Zij die hiertoe in staat zijn hebben hun eigen EGO/OGE overwonnen. Ja deze psychiaters en 

psychologen zijn de ware eenheids bewustzijnsverzorgers der mensheid. Het gevolg is dat 

deze eenheids wetenschEppers voor het eerst in hun leven het gevoel krijgen dat zij 

daadwerkelijk iemand PERMANENT helpen. Dit zal een grote levensvreugde geven. Er is 

immers geen grotere vreugde dan de vreugde wanneer je iemand anders daadwerkelijk 

geholpen hebt. En daadwerkelijk helpen betekent dat je niet de symptomen maar de oorzaak 

mee helpt op te lossen. Zodra deze nieuwe mensen deze vreugde hebben leren kennen zullen 

zij grote WONDEREN verrichten en voorstanders worden van het ontmantelen van de 

huidige gevangenissen, inrichtingen, ziekenhuizen en bejaarden tehuizen etc. Hoe is het 

immers mogelijk om te genezen wanneer je onbewust omringd wordt door vele zwart/witte 

roofridders, beren en apen in de vorm van verdicht/verlichte woorden, daden en gedachten 

zenders en ontvangers. In deze fabrieken wordt de al bestaande onevenwichtigheid alleen 

maar versterkt en in het beste geval tijdelijk verholpen. Wanneer deze mensen weer in een 
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normale familie omgeving gebracht zouden worden (dus waar opa en oma, kinderen en 

kleinkinderen bij elkaar leven in een buurtschap die lief en leed met elkaar delen in woorden, 

daden en gedachten) zou het wel heel snel gedaan zijn met hun onverwerkte angsten, liefdes 

obsessies en afwijkend negatief gedrag. Het is daarom niet vreemd dat deze zorgsector maar 

zeg liever ziektesector met het grootste ziekteverzuim en wachtlijsten in de hele aardse 

samenleving kampen. De apen en bloedzuigers springen immers niet alleen van patient op 

patient maar ook van verduisterde/verlichte verzorger naar verduisterde/verlichte verzorger en 

alles wat daar tussenlicht.  

 

32.10.7 ONDERBEWUSTZIJN, HOGERBEWUSTZIJN EN EENHEIDSBEWUSTZIJN 

 

Voor veel psychiaters en psychologen is het ook van belang om te weten hoe het 

onderbewustzijn, hogerbewustzijn en eenheidsbewustzijn in elkaar zit.  

 

Het onderbewustzijn en hogerbewustzijn bestaat volledig uit uw onverwerkte verleden en 

toekomst ofwel herhalende, onderdrukte en ontkende negatieve en positieve gedachten en 

ervaringen. Dit onder- en hogerbewustzijn dat volledig in uw +/-3D lichaam en +/-4D ziel 

huist bevind zich niet op deze aarde ofwel hersenen. Uw hersenen zijn immers niet meer dan 

transformator welke oneindig weten omzet in +/-3D/+/-4D energie en informatie en 

omgekeerd. Uw fysieke hersenen bevatten dus geen enkele (eenheids) intelligentie ofwel EQ 

(zie vorige hoofdstukken voor nadere uitleg). Wanneer wij vandaag in onze populaire 

televisie programma’s zeggen dat wij maar 30% van onze hersenen gebruiken dan is dit een 

gepolariseerd +/-3D/+/-4D misverstand. Onze fysieke hersenen zijn immers niet meer dan een 

twee-weg doorgeefluik naar de plaats waar ons EQ leeft in de vorm van oneindig bewustzijn. 

Omdat de meeste mensen dit doorgeefluik (pijplijn) door hun ontkende en onderdrukte 

ervaringen voor 99,9% afgesloten hebben kunnen we concluderen dat uw hersenen ofwel 

transformator van interdimensionale energie en informatie ook maar voor 0,01 functioneren. 

 

Het eenheidsbewustzijn kan kiezen om de gepolariseerde volledig in zichzelf op te lossen of 

om haar schepping ieder moment van de dag bewust te genieten. Het eenheidsbewustzijn wil 

dus niet uit zijn schepping of iets bereiken in zijn schepping maar alleen genieten van hetgeen 

hij geschapen heeft.   

 

32.10.8 DE DlAGNOSE VAN EEN BIJNA HELDERWETENDE  

 

Een bijna volledig helderwetende zal de volgende vragen aan zijn broeders stellen:  

 

1. Wat is uw grootste liefde in uw leven wanneer u niet aan geld en macht hoeft te 

denken. Ofwel wat zou u het liefste de hele dag willen zeggen, doen en denken.  

2. Wat zijn uw hobby’s in dit leven (geweest).  

3. Wat denkt u vandaag over uw vrouw, kinderen, familie en vrienden.  

4. Waar gelooft u daadwerkelijk in uw gedachten in.  

5. Tot welke mensen, dieren, planten, mineralen, werk, eten, boeken, films, muziek, 

landen, periode in de geschiedenis voelt u zich het meest aangetrokken. 

6. Waar heeft u een grote afkeer van qua zien, horen, ruiken, proeven en voelen.   

7. Over welke angsten, liefdes en obsessies wilt u mij (uzelf) nog meer vertellen. 
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Vooraf zegt de bewustzijnsverzorger tegen zijn broeder dat alleen het vertellen van de 100% 

waarheid over het zelf zinvol kan zijn omdat nog nooit iemand van een leugen – al is het maar 

om bestwil – beter is geworden.   

 

32.10.9 WAT MATERIELE TIPS OM U WAT HELDERWETENDER TE MAKEN  

 

Natuurlijk help het ook dat u tijdens dit proces geen koffie (zwart), sigaretten (zwart), alcohol, 

vlees (bloed) eet en drinkt omdat deze onderdeel van uw vecht- en vluchtgedrag zijn. Deze 

materiele zaken hebben op dit moment nog een zeer verblindende fysieke werking op uw 

lichaam en ziel omdat u de oorzaak van dit gedrag nog niet in uw verleden verwerkt heeft dus 

er nog steeds een positieve of negatieve betekenis aan geeft. Los deze dan ook eerst op en de 

positieve of negatieve betekenis aan deze zaken zal als sneeuw voor de zon verdwijnen. Meer 

is niet nodig om te beginnen de objectieve waarheid over uzelf dus de gehele schepping om u 

heen te zien in heden, verleden en toekomst. En nee het is hierbij niet nodig om te mediteren, 

eindeloss mantra’s te herhalen, witte of zwarte kleren te dragen, met rode stip op het 

voorhoofd te lopen, boeken uit uw hoofd te leren, in pijnlijke houdingen te zitten, veel geld te 

betalen, rituelen uit te voeren etc. ofwel de ene materie voor de andere New Age of Oosterse 

materie in te verruilen. Of denkt u dat uw eenheidsbewustzijn u ooit verplicht heeft om een 

voor de meeste mensen onbetaalbare vakantie naar India te boeken om de waarheid te vinden. 

Of denkt u dat u al uw geld moet weggeven om de waarheid te vinden. Houdt u dit geld nu 

maar lekker zelf en geef het uit aan zaken die u in uw directe omgeving ten evenwicht kunt 

veranderen. En als u mensen in uw omgeving tegenkomt die hier hetzelfde over denken en 

doen dan kan dit natuurlijk altijd in een collectief bewustzijn gebeuren omdat collectieve 

bewustzijnsverandering altijd krachtiger is dan individuele bewustzijnsverandering in uw 

eigen schepping.   

 

32.10.10 WAT IS DE WAARHEID  

 

De waarheid dat bent U. Alles wat u de hele dag meemaakt heeft u eens zelf geschapen. Het is 

dan ook niet de weg van een ander – buiten u - die u de weg naar huis zal wijzen maar alleen 

uw eigen eenheidsbewuste weg die de volledige waarheid over uzelf kent. Iedere schepping 

uit de eenheid vertegenwoordigd in het begin de gehele waarheid van de eenheid en 

vertroebelt naar de mate waarin u begint uzelf te ontkennen, onderdrukken en herhalen. 

Iedereen kent dus DE WAARHEID alleen zijn de meeste mensen door geheugenverlies er 

zeer grote delen van vergeten.    

 

32.11 EEN SAMENVATTING  

 

Zij die de pijplijn/channel (klep) naar de eenheid hebben dichtgegooid door de 27 stress 

veroorzakers en 27 stress oplossers maar te blijven afwisselen in woorden, daden en 

gedachten zullen verlopig niet de volledige waarheid over zichzelf leren kennen. Alleen zij 

die de 27 stress veroorzakers en 27 stress oplossers weer in evenwicht brengen ofwel in elkaar 

oplossen zullen de poort naar de eenheid weer volledig openen. Aangezien de meeste mensen 

in deze cyclus nogal eenzijdig gericht zijn op de 27 stress veroorzakers is het meer afstemmen 

op de 27 stress oplossers al een hele grote stap in de goede maar zeg liever meer evenwichtige 

richting. Na het herstellen van dit evenwicht waardoor u naast onderbewuste nu ook de meer 
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hogerbewuste kant van uzelf gaat ervaren kunt u altijd besluiten c.q. de keuze maken om door 

te gaan met dit spel, te stoppen of opnieuw te beginnen met een ander spel.  

 

Na dit natuurlijk voor vele mensen absurde ”Science Fiction” relaas willen wij u nog een 

vraag stellen. Van wie heeft u deze evenwichtige waarheid eerder gehoord. Als u goed 

navoelt zult u erkennen dat u het allemaal zeer bekend voorkomt. Dat kan ook niet anders wat 

er staat niets nieuws in dit boek omdat u alles al eens GEWETEN heeft.   

 

32.11.1 WAAROM DENKT U HETGEEN DAT U VANDAAG DENKT  

 

Laten we beginnen om vanaf de Griekse tijd wat namen te noemen in de filosofie en 

wetenschap. Anaxagoras - Socrates – Plato – Aristoteles – Pythagoras – Homerus - Galileo – 

Newton – Legrange – Einstein etc. Zij die (uit U) wat verder kijken en lezen dan TV journaal 

en krant  kennen deze werken omdat zij gaan over democratie versus dictatuur, evenwicht 

versus 3D/4D, lichtkracht versus zwaartekracht, eenheid versus relativiteit,  combinisme 

versus reductionisme, eenheids mechanica versus quantum mechanica, vortexen versus 

deeltjes en golven, zelforganisatie versus chaos theorie, holodynamische psychologie verus 

freudiaanse psychologie etc. ofwel de vergelijking tussen de zin en onzin in ons huidige leven 

volgende de +/-3D en +/-4D wetenschap op aarde. Ja zult u zeggen dat is waar. Maar nu 

dagen wij u uit met de werken c.q. concepten van Spinoza versus Locke, Leibnitz versus 

Kant, Schwedenborg versus Spencer, Norman versus Orion en UniNet versus de rest van uw 

schepping te lezen en doorgronden in woorden, daden en gedachten om wanneer u deze zaken 

weer echt begrijpt dus in uzelf heeft opgelost weer eens met wat ervaringen buiten deze 

0,01% herhalingswereld te beginnen. Ja wij praten hier over de Tweede Reformatie. Nee laten 

wij eerlijk zijn over De Reformatie en De Renaissance. Kunt u tijdens de eerste reformatie 

nog herinneren wie u was en wat u zij, deed en dacht voordat u wederom in herhaling viel. 

Voor de Nederlanders onder ons is dit de tijd van Calvijn welke ons voorbestemming, hel en 

verdoemenis bracht als reactie op de Inquisitie van de Rooms Katholieke kerk welke 

voortkwam uit de hebberigheid en machtslust van de apostelen Peter en Paulus. Als een van 

de grote boodschappers van de afgelopen 1 miljoen jaar naar de huidige structuren van onze 

samenleving zou kijken denkt u dan ook niet dat deze boodschapper het gevoel zou hebben de 

wij op aarde alles omgedraaid hebben. Wordt het vandaag dan ook niet tijd dat we alles weer 

terugraaien ofwel reconstrueren zoals het eens geweest is in het 0 punt van de eenheid. En 

voor wie vandaag de daders in zijn schepping wil aanwijzen is het alleen maar zaak om het 

geld te volgen. Want alleen het misbruikte geld wijst de weg naar de macht ofwel de 

structuren en mensen die vandaag deze omgekeerde wereld in stand houden zonder dat ze zelf 

weten wie ze in werkelijkheid zijn. .   

 

32.11.2 VAN EEN GOEDE VRIEND  

 

Onlangs kregen wij van vele goede vrienden het verzoek te bidden voor de vrede in het 

Midden Oosten. Ons antwoord was dat wij niet bidden maar alleen mensen helpen zichzelf te 

genezen in woorden, daden en gedachten. Het probleem met de vele Joden, Arabieren en 

Westerlingen die op dit moment bidden is dat zij niet om vrede bidden maar om hulp vragen 

bij het verslaan ja zelfs vernietigen van hun tegenstanders.  

 

Weten zij niet dat Jezus en Mohammed een en hetzelfde vertegenwoordigen! U kunt 

begrijpen dat al deze mensen de deur (klep) naar de eenheid hebben afgesloten en de deur 
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(klep) naar de onevenwichtigere destructieve astrale en celestiale werelden in zichzelf 

wederom wagenwijd hebben openstaan. Op dit moment kunnen wij deze mensen dus niet 

helpen omdat de overgrote meerderheid heeft gekozen voor haat, moord en doodslag in de 

regio. Ja zelfs de meerderheid van deze mensen praten over vrede en goede daden maar haten 

in hun hart ofwel hun gedachten de vijand even erg als zij die er publiek in woorden en daden 

voor uitkomen. Zodra een handjevol mensen in deze landen de deur (klep) weer naar hun  

eenheidsbewustzijn zouden openen zullen zij direct geholpen worden en zal de vuurhaard 

doven. Dit geldt trouwens niet alleen voor het Midden Oosten maar voor alle landen, 

gemeenschappen, huwelijken en mensen die vandaag in moeilijkheden verkeren, Heeft u al 

om hulp gevraagd aan uw eenheidsbewuste oude zelf gevraagd.  

 

32.12 INVLOED VAN EEN TOTALE MAANSVERDUISTERING OP DE MENS  

 

Zoals u weet zal er op dinsdag 9 januari 2001 een totale maansverduistering plaatsvinden. Na 

de totale zonsverduistering van 11 augustus 1999, conjunctie der planeten van 5 mei 2000 is 

de totale maansverduistering de laatste van de drie grote electromagnetische stappen welke 

ons letterlijk qua bewustzijn het nieuwe tijdperk der bewustzijnsverandering inslingeren. We 

mogen hier dan ook zeggen dat de tweede renaissance haar aanvang zal nemen na 9 januari 

2001. Wat zullen mensen merken van deze veranderingen. Allereerst zal de intensiteit van de 

volle maan in combinatie met een totale verduistering zeer grote gevolgen hebben op zowel 

uw lichamelijke als ziele gesteldheid. Zoals u weet is de innerlijke functie van de volle maan 

(1X per maand) om de overtollige onevenwichtige energie af te voeren van de aarde. De volle 

maan op 9 januari doet echter veel meer. Zij die hiervoor gevoelig zijn zullen merken dat rond 

deze dag niet alleen de algemene onevenwichtige energie van de aarde en alle daarop levende 

mineralen, planten, dieren en mensen zal wegvloeien maar dat dit van top tot teen zal 

plaatsvinden. Wanneer u zich dan ook rond deze datum wat ongemakkelijk voelt moet u 

beseffen dat er niets mis is met u maar dat er alleen een grote schoonmaak zal plaatsvinden. 

Om een al te grote energie ofwel frequentiedip bij uzelf te voorkomen is het verstandig om 

uw frequentie middels de geschriften van Spinoza, Schwedenborg, Lorber, Norman en 

UniNet stapje voor stapje meer in evenwicht te brengen.  

 

Naast het fysieke aspect zullen deze dagen ook een zeer belangrijk evenwichts aspect kennen. 

Voor vele van u zal het net lijken of hun gevoel en intuitie met sprongen vooruit gaat. En  dan 

bedoelen we niet alleen kleine sprongen zoals we de afgelopen drie jaar hebben meegemaakt 

maar mega sprongen. Voor sommige mensen zal dit resulteren in een eerste kennismaking 

met helderziend, heldervoelend-, helderhorend en helderwetendheid. Zeer belangrijke 

eigenschappen omdat deze de basis van o.a. de nieuwe technologie en nieuw psychiatrie 

zullen vormen van dit millennium. Verwonder u dan ook niet dat u even (voor de afstemming 

op evenwichtigere frequenties) niet meer ”lekker” in uw vel zult zitten. Dit is niet meer dan 

een overgangsproces welke volledig is afgestemd op de nieuwe velden die zich op dit moment 

rond de aarde in de derde en vierde dimensie formeren.  

 

 

 

ZULLEN WE OOK DIT KEER WEER ONBEWUST IN HERHALING VALLEN OF 

BEWUST VOOR HET LEVEN TE KEIZEN  
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33. JANUARI 2001: DE ONTMASKERING VAN ONZE GEPOLARISEERDE 

MELKWEG 

 

In de analen van de Pleiaden (HET ZEVEN GESTERNTE) staat geschreven dat 19 miljoen 

jaar geleden wederom een van haar puber zoons genaamd Antares uit het sterrenbeeld 

Scorpius zichzelf beter wilde leren kennen en in dit proces het vier dimensionaal bewuste 

sterrenstelsel genaamd Orion transformeerde in het relatief onevenwichtigere drie 

dimensionale Orion Keizerrijk (HET ZES GESTERNTE). Het resultaat van deze drie 

dimensionale schepping uit de vierde dimensie was een steeds verder verval van het 

onsterfelijke bewustzijn welke uiteindelijk 18 miljoen jaar later ofwel 1 miljoen jaar voor 

Christus zou resulteren in de zelfvernietiging van het Orion Keizerrijk en de val van de 

Orionieten op de Aarde, de laatste planeet c.q. kolonie van het Orion Keizerrijk, waar deze 

laatste meest volhardende Ex Orion Keizers, Koningen, Officieren, Manschappen en 

Arbeiders keer op keer in wisselende rollen incarneren om zichzelf middels het proces van 

uitwerking, (h)erkenning en loslaten te verlossen van hun onverwerkte verleden en toekomst 

inzake een van de meest destructieve periodes die ons Multiversum in haar driedimensionale 

geschiedenis gekend heeft.  

 

Na de “War Of The Worlds” waarbij alle ons bekende sterrenbeelden betrokken waren bleef 

er voor de overgebleven Orion strijders, met nu een sterfelijk bewustzijn, niets anders over 

dan om helemaal opnieuw te beginnen met het herstellen ofwel weer in evenwicht brengen 

van hun onsterfelijke bewustzijn. De opkomst en ondergang van Shamballa, Yu, Lemuria, 

Atlantis en de huidige moderne Sumerische/Griekse/Romeinse wereld hebben allemaal 

bijgedragen dat uitwerk na uitwerk cyclus nagenoeg alle Orion strijders weer wedergeboren 

zijn in de relatief meer bewuste c.q. meer onsterfelijke vierde dimensie. We vinden vandaag 

dan ook alleen nog maar de meest hardnekkige Ex Orion Keizers, Koningen, Officieren, 

Manschappen en Arbeiders c.q. strijders terug op deze aarde. Orion strijders die een het eind 

van de huidige cyclus wederom voor de keus staan om zichzelf in het begin van het Aquarius 

(Waterwereld) tijdperk te transformeren van een sterfelijk in een onsterfelijk bewustzijn 

waardoor zij terugkeren naar de sterrenbeelden waar zij eens vandaan kwamen of wederom 

ten onder te gaan in de zoveelste wereldoorlog waarna de uitwerk cyclus van de stervelingen 

op deze aarde opnieuw begint.   

 

Laten wij er individueel – verander de wereld begin bij jezelf - in ieder geval niet voor zorgen 

dat wij in de voetsporen van Atlantis zullen treden. Atlantis veegde zichzelf immers net zoals 

Shamballa, YU en Lemuria niet in de eerste of tweede maar pas in de derde wereldoorlog 

volledig van de kaart. Gedurende de eerste wereldoorlog in Atlantis rond 12.500 VChr. 

verlieten duizenden mensen het Atlantische Keizerrijk richting het Noorden van het huidige 

Europa (Ariers, Hanoch). Gedurende de tweede wereldoorlog in Atlantis rond 8.000 VChr 

verlieten duizenden mensen het Atlantische Keizerrijk richting het Westen en Noorden van 

het huidige Afrika (Dogon, Sumeriers, Egyptenaren en Ethiopiër). Gedurende de derde 

wereldoorlog in Atlantis rond 6.000 VChr. verlieten duizenden mensen het Atlantische 

Keizerrijk richting het Midden en Oosten van het huidige Noord- en Zuid Amerika (Maya’s, 

Inca’s, Hopi, Inuit). 

 

Atlantis is dan ook niet in een keer vergaan maar verdween pas aan het eind van de derde 

wereldoorlog geheel in de golven van de Atlantische Oceaan. Door menselijk ingrijpen was 

immers een scheur in de aarde ontstaan welke wij vandaag nog kennen als de Reykjanusrug 

en Middenatlantische Rug in de Atlantische Oceaan. Platentektoniek, continentale 

verschuivingen, aardbevingen, vulkanisme, overstromingen vinden sinds de komst van de 
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Orion strijders op aarde niet meer natuurlijk ofwel geleidelijk maar door constante 

oorlogshandelingen schoksgewijs plaats. Vooral tijdens de laatste ofwel derde wereldoorlog – 

wanneer de destructie technologie haar hoogtepunt bereikt – vinden de grootste veranderingen 

op de aarde plaats. Gedurende deze periode verdwijnen er iedere keer hele landen c.q. 

continenten om weer elders in een oceaan schoon wedergeboren te worden. Klaar voor een 

nieuwe uitwerk cyclus.  

 

In de laatste fase van Atlantis bestond dit continent uit vijf landen genaamd Aries 

(Strijderscultus), Nazal (Reptielencultus), Lemur (Insectencultus), Amor (Vuurcultus) en 

Sirius (Sterrencultus) welke zich in de huidige Atlantische Oceaan uitstrekte van IJsland in 

het Noorden tot de Tristan di Cunha en Gough eilanden in het Zuiden (zie kaarten in bijlage). 

Nagenoeg alle kustgebieden van Noord- en Zuid Amerika (Oostkust), Europa (westkust 

inclusief Ierland en Engeland) en Noord-Afrika (westkust) behoorde +/- 6.000 VChr. nog tot 

de wereld der strijdende Atlantiers. Hoe dit verval – ondanks de hulp uit o.a. Luxor, Taurus, 

Aries, Canis Major etc. tussen 1-5 miljoen jaar VChr. - heeft kunnen plaatsvinden leest u in 

het volgende verslag.    

 

33.1 HET SCHEPPINGSPLAN VAN DE TIRAN 

 

Zoals iedere puber had ook deze puber een plan. Een super intelligent plan volgens zijn eigen 

zeggen dat voorgoed een einde zou maken aan de toch wel behoorlijk achterlijke manier 

waarop zijn ouders ofwel meer evenwichtige zelf geleefd hadden. Het scheppingsplan dat 

deze puber in al zijn hoogmoed begon te scheppen (het ik hou mezelf voor de gek programma 

tegen beter weten in) bestond uit een 6 tal onderdelen: 

 

1. Het volledige blokkeren van de energie en informatie uitwisseling tussen de 

onsterfelijke vierde en sterfelijke derde dimensie. 

2. Het opvoeden c.q. hypnotiseren van de uit zijn schepping ofwel Tweede Zelf 

opgewekte kinderen in het door hem ontwikkelde omgedraaide +/-3D (bij)geloof. 

3. Het uit schijnbaar vrije wil aan zijn kinderen opleggen van post hypnose suggesties 

waardoor zij het hele hypnose proces zouden vergeten en de +/-3D wereld als enige 

wereld met leven in het Multiversum zouden (h)erkennen. 

4. Het opzetten van een Centrale Orion Mind Control Computer waar al zijn  kinderen en 

kleinkinderen draadloos en chemisch mee verbonden werden om het hypnose c.q. 

hersenspoelings proces in stand te houden tot in de eeuwigheid.       

5. Het middels permanente educatie op vol automatisch herhaling zetten van dit hypnose 

proces  waardoor het geheel zich continue c.q. incarnatie na incarnatie zou blijven 

herhalen op basis van hetzelfde (bij)geloof. 

6. Het uiteindelijk verspreiden van dit +/- 3D (bij)geloof buiten het Orion Keizerrijk, 

waarvan nu alleen de aarde nog over is, om wederom de confrontatie met zijn ouders 

ofwel oude meer evenwichtige Eerste zelf aan te gaan. 

 

33.1.1 OPKOMST EN ONDERGANG VAN HET ORION KEIZERRIJK 

 

Ad 1: Dit is de belangrijkste daad die de puber stelde. Zonder de volledige ontkoppeling van 

de vierde dimensie ofwel volledige herinnering en directe onsterfelijke communicatie met zijn 

ouders ofwel oude meer evenwichtige Eerste zelf (zelfontkenning) zou zijn scheppingsplan 

van volledige macht en controle binnen de derde dimensie gedoemd zijn te mislukken. De 
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belangrijkste computerafdeling in zijn Keizerrijk was dan ook de afdeling die de 

BLOKKERINGS PROGRAMMA’S schreef. In eerste instantie schreef hij natuurlijk zelf het 

eerste blokkerings programma waarna zijn door hypnose gehersenspoelde kinderen uit hem de 

opdracht kregen om deze generatie na generatie steeds verder omlaag van +/-3,9999D naar +/-

3D te verfijnen en in stand te houden. Hoe beter deze relatief onevenwichtige gerichte 

verfijning immers zou zijn des te verder zijn nageslacht zou afstaan van de poort (stargate) 

naar ofwel herinnering aan de meer evenwichtige en onsterfelijke vierde dimensie. Je kunt dit 

als het ware zien als een elektromagnetische vortex ontkoppeling (splitsing) van 

gepolariseerde (+/-) 4D isothopen en gepolariseerde (+/-) 3D atomen waardoor de klep tussen 

de derde en vierde dimensie tijdelijk gesloten werd door een nevel van onbewustzijn c.q. 

sterfelijk bewustzijn.  

 

In al zijn waanzin was hij echter vergeten dat niet alleen hijzelf maar ook alle uit hem 

geschapen kinderen en kleinkinderen ongeacht wat voor +/- 3D manipulatie dan ook altijd 

blijven beschikken over een onsterfelijke vonk Eenheidsbewustzijn in henzelf ofwel de 

verbinding die de brug vormt tussen zijn gepolariseerde +/- 3D schepping uit (in den beginne) 

de eenheid en de eenheid zelf. Met de eenheid bedoelen we hier niet het +/-4D 

Taurus/Pleiaden en collega sterrenbeelden bewustzijn omdat dit net zoals het +/-3D Orion 

bewustzijn nog uit gepolariseerd scheppend dus strijdend bewustzijn bestaat. Het enige 

verschil tussen het relatief meer evenwichtige +/-4D Taurus/Pleiaden etc. bewustzijn en 

relatief minder evenwichtige +/-3D Orion bewustzijn is de mate van onevenwichtigheid die 

op enig moment in de Ruimte en Tijd van een schepping bewust waargenomen kan worden 

door de schepper van dit bewustzijn zelf. Voor alle duidelijkheid vermelden wij dat dit soort 

puberale scheppingsplannen in ieder Multiversum in meer of mindere mate plaatsvinden. Dit 

is dus niet de enige puber in dit eindige universum die zijn eigen migratie c.q. transformatie 

van een minder naar een meer evenwichtig bewustzijn (tijdelijk) tegenhoudt.   

 

Ad 2: Toen het door hemzelf geschreven blokkerings programma klaar was werd het tijd om 

iets buiten ofwel uit zijn +/-4D bewustzijn te creëren. De beste manier om dit te doen is 

natuurlijk om een  gepolariseerd spelletje te creëren waarin je zelf de hoofdrol speelt en 

tegelijkertijd alle touwtjes in handen houdt. Dit was vrij eenvoudig te doen door jezelf in twee 

delen te splitsen. Het eerste deel (+/-4D zelf) als alleswetende vader (God), machthebber en 

controleur die als speler fungeerde en het tweede deel (+/-3D afgescheiden zelf/nageslacht) 

dat als speelgoed zou gaan dienen binnen dit interdimensionale +/- 4D/3D spel. Door het 

tweede deel steeds verder af te splitsen ontstonden door de miljoenen jaren heen steeds meer 

variabelen c.q. levels c.q. dimensies in de vorm van mensen, dieren, planten en mineralen 

welke bijna geheel ontkoppeld waren van het meer evenwichtige vier dimensionale 

onsterfelijke bewustzijn. Door deze steeds verdergaande ontkoppeling was het opvoeden c.q. 

hypnotiseren in dit nieuwe +/-3D geloof een fluitje van een cent geworden omdat de 

individuele afgesplitste kinderen en kleinkinderen in het geheel niet meer over wat voor 

samenhangende energie en informatie dan ook beschikte laat staan een volledige herinnering 

aan de vierde dimensie laat staan de eenheid hadden. Om de herinnering aan de vierde 

dimensie nog verder te ondermijnen en manipuleren werd een BESTURINGS ofwel 

CONTROLE PROGRAMMA en een aantal SPEL PROGRAMMAS ontwikkeld welke 

lijnrecht (omdraaien) tegenover de relatieve waarheid van de vierde dimensie stonden. De 

relatieve +/-4D waarheid van de 27 geestelijke stress oplossers werden dan ook vervangen 

door de relatieve +/-3D waarheid van de 27 geestelijke stress veroorzakers (zie uitleg in de 

boeken van De Grote Bewustzijnsverandering c.q. De Nieuwe Dokters Deel 1 t/m 7). 
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Deze beslissing was van uitermate groot belang omdat alleen op deze manier alle macht 

middels controle en manipulatie in EEN +/-3D hand gehouden kon worden. Het is immers 

alleen in een wereld waar de 27  +/-3D stress veroorzakers zijn afgescheiden van de 27  +/-4D 

stress oplossers (omdat zij samen in evenwicht resulteren) mogelijk om zijn afgescheiden zelf 

te BELONEN met SNEL en TIJDELIJK +/-3D genot in de vorm van EGO, OGE, No.1 zijn, 

macht, carrière, status, prestige, geld, sex, spelletjes, spanning, sensatie etc. en te STRAFFEN 

met ANGST, ongeluk en ziekten in de meest extreme verschijningsvormen. 

 

In een onsterfelijke wereld waar het afgescheidene zelf bewust is van beide werelden (+/- 4D 

leven en +/-3D dood) werkt een dergelijk belonings- en strafsysteem immers niet meer omdat 

je weet dat je onsterfelijk bent en er dus geen verschil meer bestaat tussen leven en dood. 

 

Door deze afscheiding werden de angst om te sterven en falen en de hieruit resulterende 

relatieve pijnen, minderwaardigheid, schuldgevoelens, twijfels etc. generatie na generatie 

doorgegeven. Natuurlijk werden zij die het meest trouw c.q. Politiek Correct waren aan het 

omgedraaide (bij)geloof en succesvol waren in het verspreiden en in stand houden ervan het 

best beloond in hun afgescheiden sterfelijke +/-3D wereld. 

 

Besef bij dit alles dat iemand die zich tijdelijk loskoppelt van het volledige onsterfelijke zelf 

ofwel de eenheid in feite met zichzelf aan het spelen is en met niemand anders en dit spelletje 

steeds verder vervalt in een steeds grotere onevenwichtigheid en sterfelijkheid. Door de 

blokkerings programma’s schep je alleen de illusie dat er iets buiten jezelf staat terwijl dit in 

feite helemaal niet het geval is. Alleen zij die stoppen met spelen ofwel de 27 

interdimensionale stress veroorzakers  en 27 interdimensionale stress oplossers weer in 

evenwicht ofwel tot eenheid oplossen zullen weer gaan inzien wie zij werkelijk zijn 

(geweest). 

 

Onsterfelijke vrij wezens. 

 

In een spelletje kan je dus ook nooit perfect worden omdat een spel niet geschapen is om 

perfect te zijn maar alleen om te spelen. Perfectie kan alleen bestaan in een wereld zonder 

oorzaken en gevolgen dus in een wereld waar je niets meer vastpakt dus hoeft los te laten 

maar alleen onsterfelijk bewust ervaart.     

 

Ad 3: Natuurlijk moest er wel gezorgd worden voor het feit dat van dit hypnotiseren bij zijn 

Tweede zelf ofwel kinderen, kleinkinderen etc. niets meer bekend zou zijn. Zo zou het 

immers net lijken alsof er alleen maar een drie dimensionale wereld bestond en niet een nep 

spelletjes wereld die naast de vier dimensionale wereld gebouwd was. De enige mogelijkheid 

om dit te bereiken was door zijn Eerste zelf volledig los te koppelen van zijn Tweede zelf (fig 

32).  De twee eenheid ofwel soul-mates werden uit elkaar gerukt en letterlijk in twee 

tegengestelde dimensies naast elkaar gedumpt. De puber begon bij deze post hypnose stap 

zichzelf dus pas echt voor de gek te houden. Al spelende kwam hij zelfs zover dat hij zich 

volledig ging identificeren met zijn Tweede Zelf waarbij zijn Eerste Zelf nog alleen maar als 

een irritante (het stemmetje in uw hart) bijkomstigheid gezien werd die maar zo snel mogelijk 

vergeten moest worden. De schepper uit het vier dimensionale bewustzijn werd dus steeds 

meer een levenloze robot. Ofwel een stuk speelgoed dat over bijna geen evenwichtig laat 

staan onsterfelijk eenheidsbewustzijn meer beschikte.   

 

Ad 4: Om deze illusie die nu voor het Tweede zelf door geheugenverlies de enige waarheid 

was geworden in stand te houden ontwierp hij een +/- 3D Centrale Orion Mind Control 
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Computer welke de geboden en wetten van dit nieuwe +/-3D geloof continu draadloos en 

chemisch zou verkondigen ofwel uitzenden aan hen die aan deze centrale computer gekoppeld 

waren. In de begintijd van de Orion schepping toen de technologie nog grotendeels op de +/-

3,9999 ste dimensie werd gebaseerd was dit vrij eenvoudig omdat alle elektromagnetische 

golven en later DNA bij de voortplanting automatisch voorzien werden van een afstem, 

ontvangst, verzend, opslag, transformator, geleidings en besturingsmechanismen dat op basis 

van interactieve straling ofwel frequenties werkte ongeacht het feit waar het energielichaam 

en later DNA zich binnen zijn schepping bevond. Later toen het geheugenverlies van de puber 

schepper c.q. speler c.q. speelgoed steeds meer toesloeg en er door nog meer splitsing en 

verdichting steeds meer evenwichtige energie en informatie verloren ging was de centrale 

computer van het Tweede zelf genoodzaakt om meer grove “Mind Control” technieken toe te 

passen om zijn schepping ofwel Tweede Zelf in stand te houden. Zo werd er in de nadagen 

van het Orion Keizerrijk Spel vooral gebruik gemaakt van projecties, gedachten-symbolen, 

nanochips implantaten en kristallen welke op of in de belangrijkste energie en 

informatiecentra van de mens gericht of geplaatst werden om deze te blokkeren, controleren 

en manipuleren. 

 

Vooral de 7 belangrijkste vortexen (chakra’s) waren het doel van deze projecties en 

implantaten. Voor een fijnere besturing werden ook elektroden ingebracht in de ruggenwervel 

en overige interdimensionale vortex knooppunten van het +/-3D lichaam. Een rudimentair 

overblijfsel in deze tijd zijn de gekleurde stippen welke dus eens nanochips en kristallen 

waren bij het Hindu kasten systeem in India. Meer moderne vormen zijn tegenwoordig de 

nanochips die bij mens, dier, plant, product of dienst ingeplant worden of zaken zoals RFID’s, 

GPS, GSM, barcodes, pin-passen, chipknips, internet aansluitingen, TV, PC, radio en 

eigenlijk alle op +/-3D gericht broadcasting en narrowcasting (on-demand) media welke niet 

meer is dan propaganda voor de op BELONING en STRAF gebaseerde gepolariseerde 3D 

levensstijl. Het wordt dan ook in de komende jaren oppassen dat we ons onder het mom van 

veiligheid, gebruikersgemak, mooie sierraden en fraaie piercings opnieuw laten verlijden tot 

deze “Mind Control” implantaten ofwel in herhaling vallen.  

 

Het mag duidelijk zijn dat in een dergelijke door een centrale computer gestuurde sterfelijke 

en slaafse dus blinde 24 uurs samenleving - waarvan de schepper niet eens meer weet dat hij 

deze computer en bijbehorende software (woorden, daden en gedachten) zelf geschapen heeft 

- totale chaos uitbreekt wanneer er storingen beginnen op te treden of de computer in zijn 

geheel uitvalt. Het uitvallen van de Centrale Orion Mind Control Computer zou immers de 

grens tussen de derde en vierde dimensie weer volledig openzetten waardoor mensen die al 

meer dan 1- 19 miljoen jaar in een wereld waar de 27 stress veroorzakers de boventoon 

voeren opeens geconfronteerd worden met een wereld waar de 27 stress oplossers de 

boventoon voeren. Dit kan niet anders dan tot een schoktoestand en chaos lijden. Chaos die 

iedere keer voorkomt nadat een overgangs c.q. uitwerkcyclus van 26.000 jaar zijn einde 

nadert. Zij die zich dus niet voorbereid hebben op deze overgangsperiode, dus zowel over een 

gepolariseerd 3D als gepolariseerd 4D bewustzijn en het liefst Onsterfelijk Eenheids 

Bewustzijn beschikken zullen in de rond de Millenium wisseling een spannende tijd tegemoet 

gaan. Dit komt omdat door het naar huis gaan van de eerste en de laatste Orion Keizer aan het 

eind van de 20
e
 eeuw de Centrale Orion Mind Control Computer langzaam krakend tot 

stilstand is gekomen en de poort tussen de derde en vierde dimensie steeds meer open komt te 

staan waar letterlijk de wereld van de levenden en doden elkaar beginnen te overlappen. De 

millennium crisis aan het eind van de 20
e
 eeuw was dus niet in eerste instantie een storing van 

de aardse computers en bijbehorende software maar de beginnende storing van de Centrale 

Orion Mind Control Computer die de derde en vierde dimensie van elkaar gescheiden hield.  
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Ad 5: Aangezien de levensduur van een mens steeds korter wordt naarmate hij over een 

onevenwichtiger bewustzijn beschikt was het nodig om een +/-3D REGENERATIE 

PROGRAMMA c.q. mechanisme in het leven te roepen om het +/-3D geloof van angst, 

schuldgevoel, zorgen en twijfel in stand te houden. Dit werd gevonden door de bouw van een 

voor de +/-3D wereld onzichtbare astrale wereld naast de zichtbare fysieke wereld. In deze 

tijdelijke tussenwereld werden de gehypnotiseerde kinderen en kleinkinderen uit de puber 

verder opgeleid in het vak en konden zij hun lusten en lasten nog verder botvieren voordat zij 

hun rol in de materie op aarde weer gingen vervullen. In dit volautomatische proces waar 

fysieke wereld en astrale wereld elkaar telkens weer leven na leven opvolgen wordt bereikt 

dat het scheppingsproces niet tot stilstand kwam binnen het Orion Keizerrijk Spel. Een ander 

voordeel van dit regeneratie programma was dat eventuele fouten in de programmering 

afgedaan konden worden met het verwijzen naar het geloof in een almachtige ongrijpbare 

onzichtbare. Het geloof aan het onzichtbare was geboren. 

 

Ad 6: Het uiteindelijk doel van de puber was natuurlijk om alle dimensies en het liefste de 

eenheid over te nemen van zijn vader en moeder en de rest van de familie die hij eens als 

Eerste zelf was. Hoe dieper hij zakte (viel) in zijn eigen schepping hoe meer hij in zijn eigen 

leugens ging geloven. De energie en informatie die tot hem kwam werd immers steeds 

gebrekkiger. Toen het spel dan ook bijna uit was en we praten hier over ongeveer 18 miljoen 

jaar nadat hij met zijn scheppingswerk van de derde dimensie was begonnen besloot hij tot de 

aanval over te gaan. Grote eskaders ruimteschepen verlieten de Orion Nevel richting de 

Confederatie van omliggende sterrenbeelden. Iedere zon en planeet die op de weg naar het 

hart van de Confederatie bezocht werd kreeg de keus om zich aan te sluiten (assimileren) of 

overwonnen c.q. vernietigd te worden. Dit ging niet altijd met fysiek wapengekletter maar 

vooral m.b.v. Mind Control frequentie manipulatie plaats. Met deze technologie konden de 

Orion strijders (Aliens) zich immers voordoen als goden voor hen die nog niet over deze 

technologie beschikte. Gedurende deze overgangstijd werden dan ook hele planeten en 

zonnestelsels bestraald met allerlei onevenwichtige frequenties die zowel de kosmos, natuur, 

mensen, dieren, planten en mineralen konden manipuleren voor het hogere doel welke het 

uitdragen van het ZES STERRIGE Orion +/-3D geloof was.  

 

Mocht deze subtiele methode niet werken omdat de te overwinnen planeet zelf al over een 

meer evenwichtig en eenheids gericht bewustzijn en daarbij behorende technologie beschikte 

dan werden methoden gebruikt die we nog maar al te goed kennen uit Hitler Nazi Duitsland. 

Het enige verschil was dat de gebruikte middelen 1000x geavanceerder en onevenwichtiger 

waren en op een veel grotere schaal werden toegepast. Het geheel leek wel een beetje op een 

kruising van Star Wars, Star Trek, Aliens The Movie, Matrix, X-files en alle entertainment 

die u tegenwoordig in de media tegenkomt. Dus oorlog, eugenics, een nieuwe wereldorde, 

conspiracies tegen de mensheid, slavernij, concentratiekampen, mind control, propaganda, 

incest, orgies, drugs, necrofilie, babyroof, verkrachtingen, kannibalisme, spionage, 

hersenspoeling, valse informatie, ontvoeringen, martelen, krachtvelden, clonen, 

dubbelgangers, medische experimenten, menselijke offers, verraad, concurrentie, moord, 

doodslag, sabotage, exterminatie c.q. genocide, menselijke brandstof, uithongeren, 

vergiftigen, terrorisme, vervuiling, nucleaire-, chemische- en biologische oorlogvoering, 

klimaatcontrole, hypnose, frequentie manipulatie,  atomair- moleculair- en cellulair ingrijpen 

behoorden allemaal tot de orde van de dag om het Keizerrijk in stand en de bevolking middels 

Kunstmatige Angst en Schaarste, Verdeel en Heers, Brood en Spelen, Rangen en Standen, 

Willekeur, Klassenjustitie, Misinformatie en Constante Verwarring arm, dom, blind en ziek te 

houden.   
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Het duurde niet lang voordat het Orion Keizerrijk zich uitstrekte van de Orion Nevel tot de 

interdimensionale grens met de Confederatie. We kunnen deze kruistocht van het Orion 

geloof vergelijken met de Borg welke in de Star Trek films uitermate goed de rol van Orion 

strijders vertolken. Toen echter de grens met de vierde dimensie bereikt werd liep het mis 

voor de Orion strijders. Allereerst door het feit dat de Confederatie uit relatief vrijere mensen 

bestond die zowel bekend waren met de +/-3D als +/-4D dimensie en daarbij behorende 

werelden terwijl het Orion Keizerrijk eigenlijk maar een individu was in de vorm van de door 

de puber geprogrammeerde centrale +/-3D computer waaraan alleen maar willoze, twijfelende 

+/-3D slaafse zombie robots hingen. De laatste confrontatie tussen het Orion Keizerrijk en de 

Confederatie was dus eigenlijk geen gevecht. Toen er door het Orion Keizerrijk een Stargate 

naar de vierde dimensie geforceerd werd, werd zij automatisch overspoeld door een vier 

dimensionaal bewustzijn waardoor er al snel kortsluiting ontstond in de centrale +/-3D 

computer. Het resultaat was de volledige ineenstorting van het Orion Keizerrijk. Hierdoor 

stierven alle Orion strijders massaal waarna zij na hun fysieke dood hun laatste vesting tegen 

de Confederatie in de astrale werelden en daarna de aarde betrokken om van daaruit tot de dag 

van vandaag een soort puberale guerrilla tegen hun ouders te voeren. De fysieke aarde heeft 

het gevecht langzamerhand echter al opgegeven omdat deze continue oorlog tegen de wereld 

van de onsterfelijken middels gepolariseerde gedachten, daden en woorden zoveel armoede, 

ellende, ziekte en ongeluk op aarde heeft veroorzaakt dat het bijna ondragelijk is om hier op 

deze nu helse aarde nog te incarneren. De astrale werelden blijven echter via de fysieke 

wereld de strijd (ten koste van) voeren zonder dat er een tegenstander is. De astrale werelden 

vechten tegen de fysieke wereld ofwel tegen zichzelf. Want zoals u langzamerhand weet 

vecht de wereld van de onsterfelijken nooit terug maar aanschouwt alleen het krankzinnige 

proces der zelfvernietiging. 

  

33.1.2 DE LAATSTE INCARNATIE PLANEET VAN DE ORION STRIJDERS 

 

Om te voorkomen dat deze Orion guerrilla strijders weer overal in deze melkweg zouden 

incarneren werd de Aarde als laatste planeet van het Orion Keizerrijk gekozen om deze 

mensen met een traumatisch geheugenverlies en alle uit hen voortgekomen kinderen en 

kleinkinderen de kans te geven om het onderdrukte en onverwerkte verleden alsnog op te 

lossen. U kunt deze werkwijze een beetje vergelijken met die van de Engelsen toen ze hun 

misdadigers (?) (zij die anders dachten) nog opborgen in het afgelegen Australië. Om dit feest 

wederom niet al teveel uit de hand te laten lopen zijn de afgelopen 1 miljoen jaar vele vier 

dimensionale Confederatie broeders op de laatste Orion planeet en daarbij behorende astrale 

aarde geïncarneerd als GEHEUGEN VERSTERKERS en BEWUSTZIJNS 

TRANSFORMATORS in een wereld  met een bijna volledig geheugenverlies.  

 

Dit gebeurde zowel in de Orion Nevel (tussen de 1-5 miljoen jaar gelden) en later op aarde in 

Shamballa (1 miljoen jaar geleden), Yu (500.000 jaar geleden), Le(mu)ria met de hoofdstad 

Mu (156.000 jaar geleden), Atlantis (40.000 jaar geleden), Hanoch, Aries, Dogon, Sumerie, 

Egypte, Maya’s, Inca’s, Hopi, Inuit (tussen 12.500 VChr en het jaar 0) en de Moderne Wereld 

(tussen het jaar 0 en Nu) etc. Deze tijdperken worden ook wel de eerste 6 landingen van een 

meer evenwichtig bewustzijn op aarde genoemd. Er moet nog 1 landing in deze cyclus van 

26.000 jaar volgen. Onder landing verstaan wij natuurlijk niet de komst van een vliegende 

schotel maar het indalen van een meer evenwichtig bewustzijn in de mensen die daar Hier en 

Nu bewust voor om vragen en voor kiezen.   

 



485             De Grote Bewustzijnsverandering Deel 2 Bijlage der 33 dimensies  

Vandaag is de aarde de laatste van de overgebleven 33 Orion planeten die nog verzet biedt 

tegen het openbaren van de daadwerkelijke geschiedenis van haar verleden en de 

transformatie naar een meer evenwichtig bewustzijn. De overige 32 planeten hebben zichzelf 

met behulp van hun Eerste zelf in de afgelopen 1 miljoen jaar al voor het grootste deel naar 

een meer evenwichtig bewustzijn getransformeerd.    

 

Wanneer we gaan kijken wat er de afgelopen 1 miljoen jaar op aarde gedaan is om de aardse 

Orion strijders van bewustzijn te laten veranderen de volgende opsomming: 

 

1. Een miljoen jaar geleden werd een 7 facetten / energie / informatie / kleuren / geluiden 

Shamballa ofwel +/-4D versterker op Aarde vanuit de vierde dimensie c.q. bewustzijn 

gematerialiseerd ofwel gemoduleerd. Deze super +/-4D versterker welke 1 miljoen jaar 

geleden in het Tarim Bekken - Lop Nur (het huidige China) landde en een gigantische 

cirkelachtige oppervlakte had tussen de 50
e
 en 30

e
 N.B. bracht de zuivere vormen van de 7 

benodigdheden om de evenwichtige weg naar het Eertse Zelf te bewandelen genaamd: 

evenwichtig leiderschap, evenwichtig geloof, evenwichtige filosofie, evenwichtig onderwijs, 

evenwichtige gezondheid, evenwichtige technology en evenwichtige levenskunst.   

 

2. Door de zoveelste gedeeltelijke ontkenning door de nog overgebleven +/-3D mensen in de 

cyclus van Shamballa besloten hun leiders genaamd Brahavada en Davor- welke de laatste 

opeenvolgende Keizers van het Orion Keizerrijk waren - en hun volgelingen uit Shamballa te 

vertrekken. De volgelingen van Brahavada en Davor betrokken hun nieuwe woonplaats in de 

omgeving van het huidige Gorakhpur (India) en Novosibirsk (Rusland) maar trokken al snel 

verder naar Varanasi en Volgograd waar de invloedsfeer van Shamballa (verder dan de 50
e
 en 

30
e
 N.B.) minder te voelen was. Vanuit Varanasi en Volgograd werd het +/-3D bijgeloof ten 

zuiden van Varanasi en ten Noorden van Volgograd wereldwijd verspreid. 

 

Tot die tijd werd het gebied ten zuiden van de 30 N.B en ten noorden van de 50 N.B. bevrucht 

door het meer evenwichtige bewustzijn uit het huidige Trans Himalaya gebergte (wat toen 

nog geen bergen waren maar een vruchtbare vlakte waar uit het interdimensionale centrum 

Tarim Bekken Lop Nur het +/- 4D bewustzijn spiraalsgewijs over de +/-3D aarde vloeide) en 

Kazachstan (waar toen nog geen bergen en meren waren maar een vruchtbare vlakte waar uit 

het interdimensionale centrum Tarim Bekken Lop Nur het +/- 4D bewustzijn spiraalgewijs 

over de +/- 3D aarde vloeide). De Ganges en Wolga die pas ontstonden nadat Atlantis in de 

derde wereldoorlog ten onderging en het Himalaya gebergte deed verrijzen terwijl 

tegelijkertijd het Kaspische Gebergte verdween in de Kaspische Zee zijn niet meer dan 

herinneringen aan waar het vierde dimensie bewustzijn ophield en het derde dimensie 

bewustzijn begon.  

 

Vandaag zijn Varanasi en Volgograd niet meer dan de uitdragers van alles wat onbewust 

geworden is in de delta’s die zich van Delhi tot en met Calcutta en Sari tot en met Sint 

Peterburg als een litteken door India en Bangladesh en Rusland uitstrekken om ons te 

herinneren aan de waarheid die wij al zovele malen in onszelf ontkent hebben. Dat de 

volgelingen van Brahavada en Davor de gebieden ten zuiden van de 30 N.B en ten noorden 

van de 50 N.B. gingen bevolken mocht niet verhinderen dat er nog vele Shamballa’s nu 

genaamd Yu (30 Z.B het huidige Lanin als centrum in Zuid Amerika), Lemuria (Grote 

Oceaan), Atlantis (Atlantische Oceaan) en de Moderne Wereld op de aarde verschenen om de 

de volgelingen van het Tweede zelf weer te herinneren aan het Eertse zelf dat zij eens geweest 

waren. 
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3. Vlak na de eerste (Z.B.) en tweede (N.B.) trek uit Shamballa voltrok zich de derde trek naar 

het Westen richting het huidige Syrië en Babylonie. De Pre-Babylonische tijd der Sumeries en 

Hitieten bracht vele honderdduizenden jaren later de eerste hoofdstukken van het Nieuwe 

Testament voort. Aangezien de Joden (een van de 3 Hanoch migraties) in deze tijd van 

Abraham door de Assyriers aldaar werden gevangen gehouden (omdat de onderhandelingen 

misliepen over macht en geld) brachten zij deze verhalen en rituelen na de volgende 

indoctrinatie in Egypte (tweede gevangenschap) mee naar het beloofde ofwel voor hen 

schijnheilige land. De verhalen die zij uit Babylonie meenamen en later door hen die uit 

Hanoch richting Egypte vluchtte werden ver(ster)kt, waren de verhalen van: De Ark des 

Verbonds, De Zondvloed, De onbevlekte bevangenis, De Wederopstanding, De Slang in het 

Paradijs ofwel Adam en Eva, De vertellingen van Mozes etc.  

 

4. In de afgelopen paar duizend jaar komen wij nog steeds de leugens van Brahavada en 

Davor tegen in de vorm van de afgesplitste geloven die de drie eenheid op aarde verkondigen. 

Of dit nu in India Brahman (geestelijk), Vishnu (mentaal) en Shiva (fysiek) of in Europa De 

Heilige Geest, De Vader en De Zoon zijn maakt hierbij niet uit. Het is allemaal op afsplitsing 

en verdeel en heers gebaseerd. Brahavada welke naam staat voor hij die de leugen en illusie 

verspreid komen wij in allerlei verschijnings c.q. goden vormen in het Hindoe geloof tegen. 

Davor welke naam staat voor hij die alles opeet vinden wij vandaag nog terug in de woorden 

Omnivoor, Herbivoor en Karnivoor welke ook weer de afgesplitste drie eenheid voorstelt 

tussen het Mensen, Planten en Dierenrijk. Deze gepolariseerde +/-3D leugens waren het begin 

van het Kasten (Hindoe) systeem ofwel gepolariseerde verdeel en heers systeem in India. In 

Rusland wisselde verzuild super kapitalisme (Tsaren) zich af met communisme (Marx en 

Lenin) om het verdeel- en heerssysteem mondialaal te verspreiden.  De ”Flower Power” tijd 

van de westerse wereld in de 70 er jaren zou veel van deze leugens importeren. Dit was het 

begin van het Kapitalisme, Communisme, Goeroe en Meester tijdperk van de gepolariseerde 

waarheid in de Westerse wereld. 

 

5. In de Moderne wereld bracht de komst van Gautama Buddha 500 jaar voor Christus de 

angel uit dit door Brahavada opgezete kasten systeem in het Oosten. Iets eerder (600 VChr) 

deed Zoroaster hetzelfde in het Westen. Hierna vertelde Jezus, Mohammed, Ghandi en nog 

vele onbekende Geheugenversterkers en Bewustzijnstransformators hetzelfde in de rest van 

de wereld. Vandaag staat de hele wereld na het omdraaien van de woorden van een groot 

aantal vierdimesionale broeders nog steeds aan de vooravond van de grote innerlijke 

schoonmaak. De vraag die wij u dan ook vandaag stellen is vanwaar uw Geestelijke lijders, 

Goeroes’s en Meesters komen. Van binnen of van buiten U.  

 

Maar laten wij de bovenstaande korte opsomming nog even verruilen voor de tweede trek uit 

Atlantis naar Egypte 8.000 jaar voor Christus. Dit was de tijd van Osirius. Zoals uw weet 

kreeg (O)sirius welke niet toevallig de naam is van de enige grootste en verlichtte (Honds)ster 

in de Gordel van Orion is samen met Isis een onbevlekt (lees evenwichtig) kind genaamd 

Horus. Het waren dus niet de gepolariseerde Osirius en Isis die het eenheidsbewustzijn 

wederom op aarde brachten maar het uit hun strijd opgeloste eenheidsbewustzijn dat zij de 

naam Horus gaven. De naam Horus kan naar het Engels vertaald worden in “Hear Us” en in 

het Nederlands als “Hoor Ons”. Het hier bedoelde Ons is natuurlijk de stem van het 

Eeenheidsbewustzijn ofwel de stem die een ieder van ons Innerlijk naar huis ofwel ons ware 

zijn roept. Op aarde kennen wij vandaag alleen nog maar de strijdende verhalen van +/- 4D 

Osirius, Isis (Hogerbewustzijn) versus de +/- 3D Mens (Onderbewustzijn). Het verhaal van 

Horus ofwel 0 punt ofwel evenwichtsbewustzijn is allang vergeten. Vergeten omdat het niet 

past in een samenleving die is gebaseerd op strijd tussen goed en kwaad.    
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Al meer dan 1 miljoen jaar wordt op aarde steeds opnieuw – cyclus na cylus - het 

eenheidsbewustzijn aan hen die voelen willen herinnerd (Shamballa, Yu, Lemuria, Atlantis, 

Hanoch en Moderne wereld) met behulp van de 7 facetten van evenwichtig bewustzijn 

genaamd innerlijk leiderschap, geloof, filosofie, onderwijs, gezondheid, technologie en 

levenskunst. De mens die echter nog strijd luistert alleen maar naar Onder- of Hogerbewuste 

Geestelijke lijders, Goeroes’s en Meesters maar vergeet dat waarheid nooit in strijd ligt maar 

altijd in het midden. Het midden dat het evenwicht ofwel stilte in ieder mens voorstelt.  

 

Na het bovenstaande gelezen te hebben zullen vele mensen denken dat onze oorsprong een 

van de vele sterrenstelsels is. Dit berust echter op een New Age en Science Fiction misvatting. 

Er bestaan immers triljarden soortgelijke sterrenstelsels en nevels binnen dit Multiversum 

welke over het algemeen een vergelijkbare historie hebben van grootouders, ouders, kinderen 

en pubers. Nee onze oorsprong ligt niet in wat voor +/-4D +/-3D dimensie dan ook binnen of 

buiten dit of de vele andere eindige Universa die wij zelf uit de Eenheid geschapen hebben. 

Onze oorsprong ligt Overal Binnen en Buiten U tegelijkertijd. Pas wanneer u uw volledige 

geschiedenis en toekomst binnen en buiten ruimte en tijd weer in uzelf geïntegreerd heeft zult 

u dit weer als enige waarheid over uzelf beseffen. Zij die de moeite genomen hebben om de 7 

stappen naar oneindige vrijheid te doorlopen in woorden, daden en gedachten zullen deze 

oneindige waarheid al beseffen (zie de 7 delen van De Grote Bewustzijnsverandering c.q. De 

Nieuwe Dokters). Zij die hun woorden, daden en gedachten nog niet als geheel in zichzelf 

geïntegreerd hebben zullen blijven steken bij het topje van de ijsberg van hun eigen 

scheppingsvermogen.    

 

Zij die nog steeds blind dus sterfelijk bewust zijn laten zich nog steeds bang maken door 

Science Fiction boeken en films zoals Aliens, X- files, Star Trek, Star Wars, UFO’s, Alien 

Abductions, Intergalaxtische Oorlogen, Independence Day, Mars Attacks, War of The Worlds  

etc. verhalen die helemaal niet in de toekomst maar allang in ons VERLEDEN dus Orion, 

Shamballa, Yu, Lemuria, Atlantis en Moderne Wereld hebben plaatsgevonden. Ja beste 

mensen onze beroemde filmmakers, boekenschrijvers en componisten doen niet anders dan 

het herhalen van hun eigen onverwerkte verleden en toekomst zonder dat ze dit beseffen. 

Deze zaken hebben dus geen enkele toekomstvoorspellende kracht. Ons hele melkwegstelsel, 

behalve de hierboven genoemde 33 planeten zijn immers vandaag al bevolkt met meer 

evenwichtige c.q. onsterfelijk eenheids bewuste wezens die geen enkele behoefte meer 

hebben aan het wederom herhalen van het meest onevenwichtige deel van hun eigen spel. 

Vandaag worden deze laatste 33 planeten in dit melkwegstelsel dan ook omringd door 

miljarden planeten met een meer evenwichtig en eenheidsgericht onsterfelijk bewustzijn en 

technologie.  

 

Het is dit meer evenwichtige onsterfelijke bewustzijn dat deze 33 planeten behoed heeft voor 

een nog verder val in nog meer extreme onevenwichtigheid. Onze +/-3D technologie is voor 

onze +/-4D broeders en vooral onsterfelijke broeders en zusters immers niet meer dan een 

vuurstenen bijl uit de steentijd. Van al deze meer evenwichtige planeten zult u dan ook in de 

toekomst niets te duchten hebben. Het enige dat kan gebeuren in de nadagen van dit +/-3D 

tijdperk is dat tijdens een kunstmatig gecreëerde (economische, voedsel, water, olie, krediet 

etc.) crisis een aantal leiders c.q. landen van de planeet aarde voor de zoveelste maal zal 

proberen de +/-3D macht te grijpen. Om dit legaal en met volle steun van de bevolking te 

kunnen doen moet natuurlijk eerst wel de noodtoestand afgeroepen worden. Hiervoor is het 

creëren van een gemeenschappelijke vijand wel heel belangrijk. Behalve Amerika, Rusland, 
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China, Terroristen en Global Warming is er nu een vijfde kandidaat bijgekomen en deze heet 

”Buitenaardse Wezens”. 

 

Om de wereld tegen deze niet bestaande vijand te mobiliseren c.q. een nieuwe wereldorde te 

stichten zal de desbetreffende Keizer(in) of Koning(in) eerst zijn of haar eigen volk aanvallen 

en dan de gewenste partij ervan de schuld te geven. Het aanvallen van de eigen bevolking is 

altijd de eerste stap om het grotere plan van een krankzinnige te realiseren. Dit is niet alleen 

voorafgegaan aan de 1
e
 WO, 2

e
 WO maar ook 3

e
 WO gebeurd in de tijd dat de Orion strijders 

op aarde verkeren. Maar veroordeel deze speltechniek niet omdat u allen eens DE Keizer(in) 

en Koning(in) van de sterfelijke wereld bent geweest. 

 

Aangezien er een groot aantal mensen met een onsterfelijk bewustzijn uit Amerika, Rusland, 

China, India, Europa etc. al sinds mensenheugenis met onze collega 32 Orion planeten in 

contact staan middels Open Contact is de kans groot dat het aantal mensen op aarde dat aan 

het einde van deze 26.000 jaar durende cyclus kennis neemt van de ware geschiedenis van de 

aarde en mensheid alleen maar 2 voor 12 ofwel 2012 toeneemt.  

 

Natuurlijk zullen de geregisseerde First Contact ontmoetingen die sinds 1947 tussen de 

vertegenwoordigers van de toonaangevende op Hoogmoed, Macht en Geld gebaseerde fysieke 

Families c.q. overheden en schijn Aliens (dat zijn Aliens die gewoon gecreëerd zijn door deze 

aardse Families zelf om het eigen volk Angst aan te jagen en aan te vallen om een nieuwe 

wereldorde te forceren) ook plaatsvinden. 

 

Dus 

 

Open Contact ontmoetingen tussen aardbewoners en onze sterrenzusters en sterrenbroeders 

die voor ieder mens met een onsterfelijk bewustzijn vandaag al mogelijk zijn. 

 

VERSUS 

 

First Contact ofwel Closed Contact ontmoetingen tussen aardbewoners en kunstmatig 

gecreëerde Aliens die alleen door de toonaangevende Families en hun overheids 

vertegenwoordigers mogelijk zijn. 

 

Wij verwachten dat er vele First- c.q. Closed contact 3D Mind Control shows ter land ter zee 

en in de lucht opgevoerd zullen worden door hen die U gevangen willen houden in het aardse 

sterfelijke bewustzijn middels 3D projecties van Ruimteschepen, Schijn Aliens, Lichtsteden 

en allerlei soorten heiligen en duivels die u wederom volgzaam naar de afgrond van de 

sterfelijkheid zullen lijden. En net zoals bij iedere voorbereiding van een (wereld)oorlog of 

stichting van een nieuwe wereldorde zullen zij u wanneer u genoeg bang bent voor al deze 

kunstmatig gecreëerde vijanden u vragen om uw vrijheid op te geven middels implantaten, 

chippen etc. voor het algemeen belang c.q. het grotere heilige doel om het Orion Keizerrijk in 

al haar pracht en glorie te herstellen. 

 

Dat er helemaal geen vijand is maar alleen een aantal hoogmoedige en heerszuchtige aardse 

krankzinnigen die nota bene hun eigen bevolking c.q. zichzelf laten aanvallen is toch wel heel 

vergelijkbaar met de werkwijze die in de nadagen – ofwel derde wereldoorlog - van het Orion 

Keizerrijk, Shamballa, Yu, Lemuria, Atlantis gebruikt werd.  
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Uiteindelijk gaat dit natuurlijk net als altijd weer helemaal fout omdat ze elkaar nu al aan de 

onderhandeltafel beliegen en bedriegen in hun verdeel en heers spelletjes. Voordat het echter 

helemaal uit de hand loopt kunt u zelf beslissen de zevende landing innerlijk in u te laten 

plaatsvinden waardoor u de grens van tijd en ruimte overschrijd en dus weer vrij bent te gaan 

en staan waar u wilt in uw schepping. U kunt de wereld waar u zich vandaag bevindt niet 

veranderen. Deze wereld is namelijk net zoals alle andere scheppingswerelden oneindig. Wel 

kunt u uw bewustzijn t.o.v. de wereld veranderen.   

 

Wanneer u trouwens goed kijkt naar de foto van ons melkwegstelsel dan ziet u dat deze steeds 

meer op een spiraalnevel begint te lijken hetgeen de voorbode is van een massale 

bewustzijnsverandering naar het 0 punt of volgende dimensie. In het 0 punt kunt u als mens 

weer alles en niets tegelijkertijd ervaren. In een andere dimensie gaat u bewust of onbewust 

de strijd weer aan met de dimensie die u net verlaten heeft.   

 

Besef dames en heren. 

 

Dat de eerste en de laatste Orion Keizer niet meer bestaat. 

 

Dat een Nieuwe Wereldorde het Multiversum niet kan veroveren. 

 

Dus u bent gewaarschuwd. 

 

Uw vrijheid is een kostbaar goed. 

 

Uw vrijheid die u kan verlossen van deze aardse wereld. 

 

De aardse wereld der onwetendheid. 

 

Maar volg uw eigen weg en oordeel niets en niemand want alles heeft zijn functie op het grote 

schouwtoneel des levensspel. 

 

Want alleen middels uw eigen weg zult u de volledige waarheid over uzelf en uw schepping 

van het begin tot het eind der tijden kennen. 

 

Ken Uzelf! 

 

33.2 INTERDIMENSIONALE MECHANICA: HET ATOOM  

 

Volgens de oude +/-3D wetenschappers bestaat het atoom uit een atoomkern 

(positron/positief geladen) en een of meer electronen (negatief geladen) die daaromheen 

cirkelen. De meeste mensen op aarde zien het atoom dan ook als een materie gericht ding 

waaruit al het leven op aarde is opgebouwd. Wanneer een mens aan een +/-3D wetenschapper 

zou vragen of hij een foto van zo een atoom zou kunnen krijgen dan springt het schaamrood 

echter op de wangen van deze wetenschapper. Geen enkele +/-3D wetenschapper heeft 

immers ooit een atoom gezien laat staan gefotografeerd met +/-3D apparatuur. Wat u vandaag 

in uw populaire +/-3D wetenschappelijke bladen ziet zijn niet meer dan gissingen van deze 

volledig blinde +/-3D wetenschappers. Nee het is niet eens een hypothese of theorie het is 

gewoon kwakzalverij dat deze huidige blinde +/-3D wetenschap onder de mensheid op aarde 

verspreid wordt.   
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De waarheid is echter dat u allereerst maar helemaal de onzin van uw populaire +/-3D 

wetenschappers moet vergeten. Hierna neemt u nogmaals figuur 1 t/m 27 van de bijlagen door 

waarin de spiraalnevel van figuur 10 maar eens moet oprekken tot een draaikolk zoals in 

figuur 22. Zo nu hebben wij een spiraalnevel welke toch wel verdacht veel lijkt op een 

tekening van een +/-2D atoom opgerekt naar de derde dimensie. Opeens draaien uw 

electronen niet meer in een +/-2D baan om hun kern maar hebben opeens een +/-3D baan 

NAAR of WEG van de kern gekregen. Wanneer u deze negatief geladen electronen nu eens 

vervangt door 33 planeten (inclusief de aarde) fig 28. dan ziet u dus dat deze als het ware door 

een zich omhoog of omlaag bewegende draaikolk van dimensie naar dimensie kunnen 

bewegen, waarbij de bovenkant van ieder dimensie vortex negatief is en de onderkant van de 

volgende vortex positief is. Zoals u weet wisselen trekken + en – elkaar aan en stoten + + en/ 

of - - elkaar af. Ja dat weet toch iedereen die wel eens een magneet in zijn handen gehad heeft. 

Het mag dus duidelijk zijn dat 100% zuivere positieve polen door 100% zuivere negatieve 

polen worden aangetrokken. En wie niet zuiver is dus twijfelt komt nergens omdat hij maar 

blijft herhalen. Dit gaat door tot aan de eenheid en zelfs achter de eenheid (fig 29). Want 

uiteindelijk is alles 0. Zie hier een voorstelling van het +/-3D, +/-4D en 0D (eenheid) ofwel 

oneindige eenheids model.  

 

Maar wij zijn nog niet klaar met dit verhaal. De +/-3D atomen en bijna +/-4D electronen 

ofwel planeten en zonnen draaien maar om deze centrale vortex heen. Zodra de laatste planeet 

(aarde) aan deze draaiing door bewustzijnsverandering zal meedoen zal het tempo ofwel 

snelheid van deze draaiing aanzienlijk toenemen. Het lijkt wel een wasmachine waar al het 

laatste vuil c.q. verdichting uitgeslagen wordt om de hierna alleen maar de schone was over te 

houden. De vuile was zijn alle mensen die in de +/-3D en +/-4D werelden willen blijven, 

terwijl de schone was alle mensen zijn die in de 0D wereld willen verkeren. In de eenheid 

wordt dus niet meer gewassen omdat alles per definitie al schoon dus in evenwicht is. 

 

ln de komende jaren zal de wasmachine der +/-3D en  +/-4D spiraalnevels die beide naar het 0 

punt bewegen op volle toeren gaan draaien. En na verloop van tijd maar zeg liever concept 

c.q. inzichtsverandering na bewustzijnsverandering zullen deze zowel de +/-3D als +/-4D 

melkwegen in elkaar oplossen tot Alles en Niets welke de eenheid Overal is. De nog verdichte 

+/-3D wetenschappers en verlichte +/-4D wetenschappers noemen deze overgang echter het 

onbekende van het zwarte of witte gat. Dit kan ook niet anders omdat zij allen gepolariseerde 

zwar- of wittkijkers zijn. Kunt u zich nog herinneren dat niemand verder kan zien dan zijn 

eigen bewustzijn. Een zwartkijker kan dus – zolang hij niet van bewustzijn veranderd - niets 

anders dan zwart zien, hoe ver hij ook kijkt in zijn eindige universum. Een witkijker kan dus – 

zolang hij niet van bewustzijn veranderd – niets anders dan wit zien, hoever hij ook kijkt in 

zijn eindige universum. In de eenheid wordt deze overgang echter de overgang van volledige 

duisternis en licht naar meer intelligente vrije energie genoemd. Het zwarte gat van de 

zwartkijkers en het witte gat van de witkijkers is dan ook vervangen door hetgeen geen gaten 

maar alleen volledig zelfbewustzijn kent en ervaart.   

 

Laten wij hopen dat in de komende jaren alle zonnen- en melkwegstelsels in dit eindige 

universum 0 punt kijkers worden. Wanneer dit het geval zou zijn dan ontstaat er een 

gigantische +/-3D en +/-4D draaikolk naar 0D(fig 30) welke door DIRECT bewustzijn van 

beide kanten in een keer de eenheid kan bereiken.  

 

In de afgelopen duizenden jaren werd de spiraalnevel met haar 7 armen en de daarbij 

behorende 33 planeten op tal van manieren grafisch weergegeven. De meest bekende 
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afbeeldingen zijn wel die van Leonardo Da Vinci (De Perfecte Mens), Buddha (The Wheel Of 

Life) en alle tegenwoordig zo populaire Mandala’s (fig 31). Het gebruik van Mandala’s 

tijdens meditatie oefeningen is dus een indirecte roep om het herstel van de eenheid der 33 

gepolariseerde planeten binnen deze verdichte en aan de andere kant verlichte melkweg. 

ledereen die trouwens de geschiedenis van het Buddhisme een beetje kent weet dat een mens 

de 7 stappen (Bodhisattva – Mahasattva) moet doorlopen om transcendentaal maar zeg maar 

liever interdimensionaal (+/-3D/+/-4D) te worden. Wanneer we nog een stap verder gaan en 

Bodhisattva, Mahasattva/Brahavada zouden inruilen voor De Eenheid dan zou pas waarheid 

gedaan worden aan hetgeen Buddha in de ware eenheidsbetekenis van zijn eenheids woorden, 

daden en gedachte. Het huidige Buddhisme is immers verminkt tot strijd tussen Tibet en 

China terwijl eens Tibet en China een waren.   

 

Natuurlijk kunt u ook blijven luisteren naar uw +/-3D en schijnbaar onzichtbare +/- 4D 

wetenschappers en filosofen. Deze weten immers alles al over...... Ja waarover eigenlijk. Over 

niets zonder alles.  

 

33.2.1 HET VERSCHIL TUSSEN DE UITERLIJKE EN INNERLIJKE LANDING  

 

The Constitution of the lnterplanetary Confederation, Amendment 4D-1 

  

The InterpIanetary Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or 

prohibiting the free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or 

the right of the people peaceably to assemble, and to petition the Government for a redress of 

grievances. This all in order to not obstruct the quest for ultimate truth in your universe.  

 

Door de ontwikkelingen die de afgelopen honderd jaar op innerlijk bewustzijns gebied hebben 

plaatsgevonden met als bijproduct de ontwikkeling van steeds meer bij dit nieuwe bewustzijn 

passende technologische +/-3 3 /4 en zelfs +/-4D ontwikkelingen wordt de deur geopend naar 

de uitwisseling van +/-3 /4 en +/-4D meer evenwichtige waarheden, concepten en 

technologien met onze collega’s in dit melkwegstelsel. Met collega’s bedoelen wij de met de 

aarde vergelijkbare 32 planeten in deze melkweg (vortex/melkweg) die nog net niet de 

overgang ofwel migratie van deze +/-3D bandbreedte ofwel dimensie naar de +/-4D dimensie 

hebben doorgemaakt. In deze sector van het universum wachten op dit moment 33 planeten 

(inclusief de aarde) van de Interplanetaire Confederatie van Planeten op een antwoord op hun 

verzoek om hulp. Wist u trouwens dat de ster waarom deze 32+Aarde = 33 planeten draaien 

een zon is die door de grootste geleerde op aarde in de afgelopen 100 jaar genaamd Tesla al 

op aarde gebracht is in de vorm van ”De Tesla Coil” (DE LENS). Ja deze uitvinder van de 

electriciteit werd miskent om zijn gepolariseerde +/-3D/4D vortex generator. Met olie kon je 

immers gisteren en vandaag meer materieel geld verdienen terwijl interdimensionale energie 

immers veel minder kost. Natuurlijk is het ook mogelijk om gelijk te kiezen voor Vrije 

Energie. Maar dan moet je wel iedere vorm van polariteit loslaten. Gelijkstroom en 

wisselstroon zijn immers allemaal scheppingen vanuit de polariteit en niet De Eenheid.  

 

Of het nu gaat om objectiviteit i.p.v. reactief emotioneel gedrag, 27 geestelijke stress 

oplossers i.p.v. 27 stress veroorzakers, gratis energieopwekking, milieuoplossing i.p.v. 

vervuiling, natuursymbiose i.p.v. natuurrampen, leven i.p.v. lijden, ellende, ongeluk, ziekte, 

drugsverslaving, criminaliteit, welvaartsziekten etc. etc. maakt hierbij niet uit. Het is immers 

niet meer dan een bewustzijns ofwel inzichts verandering van +/-3D/4D naar 0D welke nodig 

is om dit alles te bereiken.  
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Dit verzoek om hulp is trouwens individueel al in de jaren vijftig gedaan door (Zuid)Amerika, 

Rusland, China, Frankrijk, Engeland, Duitsland, India, Nederland etc. gedaan. De motivatie 

van deze verzoeken was echter op zulke strijdende verdichte en verlichte c.q. destructieve 

gedachten van macht, controle en geld gebaseerd dat er door de confederatie niet op 

gereageerd werd. Vandaag ligt het verhaal echter geheel anders. We staan op het punt om een 

wereldwijde 50% meerderheid te bereiken van mensen die vinden dat het zo niet verder kan 

met de aarde en de mensen die hierop leven. De vraag om hulp wordt vandaag dus steeds 

meer uit een collectief eenheidsbewustzijn i.p.v. collectief onder- en hogerbewustzijn gedaan.  

 

In de vorige hoofdstukken zijn wij uitgebreid ingegaan op de drie keuzes die vandaag voor de 

mens openstaan. Op dit moment lijkt scenario 2 nog het enige overgebleven alternatief om de 

aarde in deze cyclus fysiek te redden. Met een meerderheid van 50% mensen die zich vandaag 

al middels bewustzijnsverandering en de daarbijbehorende inzicht op het 0D niveau bevinden 

is het mogelijk geworden om met communicatie dus energie- en informatie uitwisseling te 

beginnen. Dit komt door het feit dat onze collega’s hun individuele frequenties ongeveer van 

+/-3D en +/-4D naar 0D omgezet hebben om met het ware zelf in ons contact te maken. Het 

mag duidelijk zijn dat de onderbewustzijnsverhoging door U en de hogerbewustzijnsverlaging 

door hen uiteindelijk in HET contact ofwel oplossing van onder- en hogerbewustzijn in het 0 

punt leidt. Het 0 punt in uzelf wat geen hoger of lager maar alleen Eenheid ofwel volledig 

evenwicht kent.   

 

Wanneer mensen vandaag op aarde ruimteschepen zien die uit het niets lijken te verschijnen 

dan moet u goed beseffen dat deze ruimteschepen en haar bestuurders niets anders doen dan 

zich middels een Vortex knooppunt ofwel 0 punt van een +/-4D isotoop middels frequentie 

verlaging verplaatsen naar de +/-3D atomaire wereld (fig 27). Nogmaals voor alle 

duidelijkheid: Wanneer twee vortexen ofwel draaikolken uit twee naast elkaar liggende 

dimensies elkaar raken gebeurt dit in een knooppunt waarbij energie en dus ook informatie 

oplossen in Niets wat tegelijkertijd Alles is (fig 22 en 24). Het knooppunt ofwel 0 punt zelf  

bestaat ongeveer 1 trilardste seconde uit zowel een +/-4D isotoop als +/-3D atoom van 

hetzelfde element. Wanneer u bewust van dimensie zou wisselen zou u in dit 0 punt kunnen 

kiezen om er te blijven of voorwaarts of achterwaards te bewegen in uw schepping. Wanneer 

u echter nog steeds onbewust schept merkt u niet eens als onder- of hogerbewuste entiteit dat 

er een 0 punt is dat Alles en Niets tegelijkertijd bevat. Onder- en hogerbewuste mensen 

hebben geen tijd of ruimte om bij niets dat alles is even stil te staan om zichzelf volledig te 

ervaren.   

 

En als u dan toch weer doorschiet van +/-3D naar +/-4D of omgekeerd zonder even stil te  

staan in het 0 punt zult u merken dat het aantal elementen en belevingen per wereld kunnen 

verschillen maar dat er aan de onevenwichtigeheid nog steeds geen einde is gekomen. Na 

deze uitleg mag duidelijk zijn dat een ruimteschip uit de +/-4 de dimensie voor onze +/-3D 

zintuigen uit het niets lijkt te verschijnen en omgekeerd. Het feit is echter dat dit ruimteschip 

al de hele tijd aanwezig was maar nog niet zichtbaar in onze +/-3D omgeving c.q. zintuigen. 

Hiermee wordt tevens de snelheid van deze ruimteschepen verklaard aangezien zij zich voor 

lange reizen (buiten onze dampkring) in het geheel niet in de derde dimensie verplaatsen maar 

constant van frequentie dus dimensie springen (fig 27). Aangezien er in de +/-4 de dimensie 

geen beperkingen meer zijn aangaande onze +/-3D lichtsnelheid mag ook duidelijk zijn 

geworden dat de lichtjaren van ons in de derde dimensie niet meer dan miljardste seconden 

zijn in de vierde dimensie en omgekeerd. Wij zullen u vandaag niet verder lastig vallen met 

de vormen van bewustzijn, concepten en technologien van de andere dimensies binnen dit 



493             De Grote Bewustzijnsverandering Deel 2 Bijlage der 33 dimensies  

eindige universum (totaal 33) omdat dit in de derde dimensie in het geheel niet meer te 

begrijpen valt zonder eenheidsbewustzijn. De hierboven genoemde uiterlijke landing is dan 

ook van geen enkel belang voor de eenheidsbewuste mens. De eenheidsbewuste mens wacht 

niet op wat voor uiterlijke landing dan ook maar neemt zelf de volledige verantwoordelijkheid 

om het eenheidsbewustzijn in zichzelf te laten landen. Iets waarmee hij ieder moment van de 

dag waar dan ook ter wereld mee kan beginnen. Waar zit u nog op te wachten?   

33.3 ONTMOETING MET UW EERSTE ZELF 

 

Nadat u de afgelopen 32 dimensies in woorden, daden en gedachten doorlopen heeft waardoor 

u zowel de 27 stress veroorzakers en 27 stress oplossers ofwel uw gehele schepping van 

onder- en hogerbewustzijn weer in uzelf zijnde het 0 punt c.q. eenheid heeft opgelost is de tijd 

aangebroken dat u wederom kennis kunt maken met uw eerste zelf. Uw eerste zelf was 

immers dat deel wat in de eenheid achtergbleven was terwijl het tweede zelf de gepolariseerde 

schepping ofwel illusie uit het eerste zelf vertegenwoordigde. Op het moment dat u uw 

tweede zelf dus zowel alle + en – scheppingen weer in uzelf opgelost heeft verdwijnt de 

laatste grens tussen uw tweede en eerste zelf en vormen zij weer een geheel. De mensen die in 

dit aardse leven tot dit eenheidsbewustzijn komen zullen zien dat de wereld om hen heen 

razendsnel zal veranderen. Deze mensen zijn immers van onbewuste in bewuste scheppers 

van hun eigen scheppingsspel veranderd en staan weer aan het roer van oorzaak en gevolg in 

hun dagelijkse leven. Het oplossen van het tweede zelf in het eerste zelf kan ook wel 

omschreven worden als de ontmoeting tussen de ultieme zielsverwant, soul-mate, biune etc. 

Deze ontmoeting zal uw leven voorgoed veranderen omdat u weer voor het eerst in lange tijd 

zult weten wie u nu echt bent. De manier waarop de New Age vandaag over soul-mates praat 

is dus wel heel erg rudimentair en primitief als we dit vergelijken met het volledig oplossen 

van je eigen schepping in de eenheid ofwel je oude zelf. Om het begrip soul-mate vanuit een 

+/-3D perspectief te belichten het volgende. 

 

33.3.1 WAT IS NU PRECIES EEN SOUL-MATE 

 

Voor deze uitleg zullen wij van figuur 29 (boomstructuur) gebruik maken. Een 100% zuivere 

soul-mate in deze melkweg is een persoon die voor het moment van afsplitsing dus 

verdichting of verlichting EEN was met een andere 100% zuivere soul-mate. Met zuiverheid 

wordt bedoeld dat beide personen zich de eenheid nog volledig kunnen herinneren dus in feite 

nog over een bewustzijn beschikken. Dit is alleen het geval op het moment van de eerste 

oorzaak ofwel eerste scheppingsgedachte waarbij het tweede zelf uit het eerste zelf wordt 

gezet. Hierna zal het tweede zelf door steeds verdere ontkenning dimensie na dimensie vallen 

en tegelijkertijd stijgen ofwel zich afsplitsen in steeds meer gepolariseerde zelven ofwel +/-

3,4,5,6,7,8,9,10,11 etc. Door dit afsplitsen neemt de zuiverheid in de mate van het 

geheugenverlies aan de eenheid af. Dit neemt niet weg dat alles nog steeds tot een geheel 

behoort maar dat de afgescheiden delen zich naar de mate van hun geheugenverlies zich dit 

niet meer kunnen herinneren. Om van een gepolariseerde dus onevenwichtige soul-mate weer 

EEN soul te worden is het dus nodig dat je alle gepolariseerde bewustzijnsfacetten die je van 

je oude zelf vergeten bent weer in jezelf integreert. Hiervoor is het allereerst nodig dat je alles 

om je heen volledig accepteerd als je eigen scheppingen. Doe je dit niet dan krijg je geen 

contact met de relatief meer evenwichtige bewustzijnsfacetten in andere +/- dimensies. De 

eerste stap voor een +/-3D er is de volgende stap ofwel tegengestelde +/-vierde dimensie weer 

in zichzelf te integreren tot een geheel. Dit is een relatief eenvoudige stap omdat deze 

dimensies feitelijk interdimensionaal buren van elkaar zijn en de gehel dag en nacht energie 
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en informatie met elkaar uitwisselen die zelfs met uw huidige 5-6 zintuigen waarneembaar 

zijn wanneer u ook maar een beetje de moeite heeft genomen om deze schoon te maken. Over 

het algemeen zie je dan ook vandaag veel mensen tijdens deze innerlijke schoonmaak zichzelf 

afstemmen op +/-4D bewustzijnsfacetten zoals verlichte geestelijke leiders, goeroe’s en 

meesters om deze +/-4D bewustzijnsfacetten weer in zichzelf te integreren ofwel herstellen. 

En zodra dit het geval is ga je door naar de steeds meer eenheidsgerichte bewustzijnsfacetten, 

net zolang totdat + en – in alle extremiteiten weer in elkaar tot niets ofwel alles zijn opgelost. .       

 

Natuurlijk loopt dit bovenstaande proces voor de meeste mensen heel gelijdelijk. Het is 

immers eenvoudiger mineralen, planten en dieren dan mensen als je eigen scheppingen te 

zien. Op mineralen, planten en dieren reageer je immers veel minder reactief emotioneel dan 

op de mensen om je heen. Wanneer we dit visiueel in figuur 29, 33 en 34 voorstellen dan zien 

we de mineralen als D1…D8, die opgaan in planten als C1…C4, die opgaan in dieren als 

B1…B2 om hierna als het goed is op te gaan in 1 mens als A die alle mensen van zijn 

schepping in zichzelf opgelost heeft. Alleen wanneer dit voor de totaliteit van +/-3D 

mineralen, planten, dieren en mensen het geval is verdwijnt hij fysiek uit de derde dimensie 

om dit proces geheel opnieuw in de +/-vierde te herhalen. In de praktijk zie je echter dat de 

meeste mensen teglijkertijd de onder- en hogerbewuste delen in zichzelf stap na stap tot EEN 

oplossen. Wanneer je immers een extreem +/-3D concept in jezelf oplost, lost tegelijkertijd 

het gepolariseerde maar tegengestelde +/-4D in jezelf op. Interdimensionale oplossing gebeurt 

dus altijd tegelijkertijd ofwel parallel en nooit chronologisch ofwel achter elkaar.   

 

Nu lijkt dit voor de meeste mensen een bijna eindeloze weg naar huis in te houden. Dit is het 

echter niet omdat per dimensie alleen de vormen ofwel omhulsels van uw scheppingen van 

elkaar verschillen maar niet de inhoud. De kern van het spel blijft hoe u er mee omgaat en de 

keuze heeft voor drie reacties op uw omgeving ofwel uw tweede zelf. 

 

Reactie 1: Tegen jezelf vechten. 

Reactie 2: Voor jezelf vluchten. 

Reactie 3: In jezelf oplossen 

 

Zij die dit boek begrepen hebben weten dat tegen jezelf vechten of voor jezelf vluchten alleen 

maar tot gevolg heeft dat je in herhaling valt en gewoon blijft doorspelen in je eigen 

scheppingsspel. Alleen zij die hun schepping ofwel alle door henzelf gecreeerde soul-mates 

weer in zichzelf oplossen (wit + zwart = 0) in de vorm van al hun onderbewuste en hoger 

bewuste ervaringen c.q. scheppingen kiezen de kortste maar ook enige innerlijke weg naar 

huis.  

 

Bekende +/-3D/4D soul-mates die u voorgegaan zijn, zijn Raphael en Muriel, Uriel en 

Michael, Shatok en Erza, Adam en Eva, Osiris en Isis, Akhenaton en Nefertiti, Anaxagoras en 

Nada,  Mohammed en Kadijah, Leonardo Da Vinci en Mona Lisa,  etc. etc. Deze nu meer 

evenwichtige wezens zullen ook in deze relatief eenheidsgerichte dimensies de volgende 

keuzes hebben: 

 

1. Wederom bewust/onbewust opgaan in een +/-4D spel 

2. Wederom bewust/onbewust terugvallen in een +/-3D spel. 

3. In de eenheid blijven 

 

Je hoeft dus niet zover te zoeken naar je soul-mate. Ze zijn immers overal om je heen in je 

eigen schepping. Zij die dus in dit leven maar 1 soul-mate in de vorm van 1 mens vinden 
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komen er wel heel bekaaid af in dit leven en hebben op aarde nog minimaal 5.999.999.999 

mensen c.q. menselijke soul-mates te gaan voordat ze weer compleet zijn.   

 

33.4 HET CONCEPT DER NIEUWE VERDICHTING EN VERLICHTING  

 

Tijdens de creatie van een universum worden door een schepper een aantal spelregels 

opgesteld in de vorm van geboden, wetten en regels om de weg in het spel te kunnen vinden. 

Deze spelregels worden over het algemeen verzameld in twee bijna identieke boeken met een 

essentieel verschil. Het ene boek ziet de eenheid binnen en buiten zichzelf en het andere boek 

ziet de eenheid overal. Het is de kunst van de schepper die nu door zijn afgescheiden zijn 

speler is geworden om het verschil te ervaren tussen de waarheid van het ene boek en het 

andere (omgedraaide) gepolariseerde boek dat hij vooraf zelf geschreven heeft. Wanneer u 

vandaag alle boeken en vertalingen van deze boeken naast elkaar zou leggen dan kunt u ze 

o.b.v dit kernverschil makkelijk van elkaar onderscheiden. Voor hen die uit de eenheid iets 

willen spelen is het belangrijk om de boeken die de eenheid binnen en buiten jezelf zien 

bewust of onbewust te blijven lezen, doen en denken terwijl voor hen die weer naar huis 

willen het belangrijk is de boeken te lezen die de eenheid overal zien. De kern van de 

oplossing van uw gepolariseerde scheppingsspel is dus niet de concepten der VRIJE WIL, 

ONVOORWAARDELIJKE LIEFDE, WIJSHEID, VERGEVING, VOLLEDIGE 

HERINNERING EN DIRECTE COMMUNICATIE maar de manier waarop u deze toepast in 

uw dagelijkse levensspel. Innerlijk of uiterlijk “Is Not The Question” maar alles als jezelf 

accepteren “Is The Question”.  Waarbij innerlijk en uiterlijk voor de smalle en overal als de 

brede ofwel gemakkelijke weg naar huis staat.  

 

33.4.1 WELKE ADVIEZEN ZOUDEN WIJ AAN IEDERE SCHEPPER WILLEN GEVEN 

 

1. Besef dat je nooit meer of minder kunt worden dan dat je in de eenheid al bent.  

2. Besef dat de mate van geheugenverlies de ervaringen in je schepping bepalen.  

3. Besef dat vasthouden scheppen en loslaten eenheid is. 

4. Besef dat zij die niet meer vasthouden geen gevolgen meer zullen ervaren. 

5. Besef dat een schepper alleen met zichzelf speelt. 

6. Besef dat je altijd weer naar huis kan door hier simpel om te vragen.  

7. Besef dat alleen thuis het spel eindigt en het leven weer begint. 

 

33.5 HET TWEEDE EN EERSTE ZELF  

 

En Het Tweede Zelf was op deze wereld al zovele malen gekomen. ledere keer daalde hij af 

of steeg hij op om wederom te verdwalen. Toen zag Het Tweede Zelf dat dit sneller kon en 

vroeg gewoon zijn Eerste Zelf of hij de volgende keer met al zijn scheppingen ofwel zusters 

en broeders het universum in een keer (seconde) zou kunnen verlaten. Het Eerste Zelf zij dat 

ook dit nieuwe concept goed was omdat het al bestond. En daarom bestaat er vandaag nog 

steeds de mogelijkheid dat op basis van een collectieve aanvraag van  kinderen, kleinkinderen 

en achterkleinkinderen een universum zonder tijd en ruimteverlies veranderd en/of opgelost 

kan worden in het Al.   

 



496             De Grote Bewustzijnsverandering Deel 2 Bijlage der 33 dimensies  

33.5.1 HET NIEUWE EENHEIDSBEWUSTZIJN VOLGENS HET TWEEDE ZELF  

 

En Het Tweede Zelf zag en doorleefde nogmaals wat er in Orion, Shamballa, Yu, Lemuria, 

Atlantis, Hanoch, Egypte, Griekenland, ltalie, Renaissance en de vele andere melkwegen en 

universa tot de dag van vandaag onbewust onevenwichtig binnen en buiten hem was geweest. 

En Het Tweede Zelf bezocht in deze eeuw opnieuw de Orion Tiran binnen en buiten zichzelf 

en alle kinderen en kleinkinderen die uit hem waren voortgekomen. De kinderen en 

kleinkinderen van Het Tweede Zelf drongen al enige tijd door de roep van de eenheid Overal 

aan om weer de volledige waarheid over zichzelf te horen. Het Tweede Zelf besefte dat het 

zinloos was om de strijd met zichzelf onbewust voort te zetten en gaf zichzelf de keuze om 

wederom volledig op te lossen in het Eerste Zelf ofwel de eenheid of vanaf hier en nu bewust 

i.p.v. onbewust te gaan creeren.  

 

33.6 DE NIEUWE INZICHTEN: HET VERVOLG 

 

33.6.1 ALGEMEEN 

 

DNI 405: Alle mensen op aarde zijn afstammelingen van de eenheid die zij uiteindelijk zelf 

blijken te zijn.  

 

DNI 406: Uw vaders en moeders ofwel andere zelven zijn de drie en vier dimensionale 

bewustzijnsfacetten van uw Tweede Zelf die u zich vandaag weer aan het herinneren bent.  

 

DNI 407: De onder- en hogerbewuste delen van het Tweede Zelf reincarneren keer op keer 

om u heen om u te herinneren aan uw volledige schepping.   

 

DNI 408: Hoe u de intelligente vrije energie gebruikt bepaald of iets goed of slecht is. Alles is 

goed totdat u het een kwade betekenis geeft in uw eigen schepping.  

 

DNI 409: Het concept van het huidige eindige universum is: Wie niet bereid is de gevolgen 

van een gekaatste bal in de vorm van woorden, daden en gedachten identiek terug te 

ontvangen moet niet kaatsen.   

 

DNI 410: De meeste mensen begrijpen niet dat Karma ofwel strijdend Onder- en 

Hogerbewustzijn alleen maar het onverwerkte deel van uw verleden en toekomst inhoudt en 

niet uw leven.  Karma is alleen het lijdende deel van uw leven.  

 

DNI 411: Wat +/-3D/4D wezens niet begrijpen is dat ze niet vechten tegen andere wezens 

maar alleen tegen zichzelf, hetgeen ook wel Armageddon genoemd wordt.  

 

DNI 412: Uitvindingen worden altijd eerst gedaan in een meer evenwichtige dimensie waarna 

het zich pas kan materialiseren in meer onevenwichtige dimensies. Op aarde wordt dus in het 

geheel niets uitgevonden omdat alles in de eenheid al bekend is.  

 

DNI 413: De lens is de verzameling/reservoir van alle collectieve eenheids gedachten welke 

iedere schepping kan oplossen wanneer deze hiernaar wil luisteren.    

 

DNI 414: Het enige doel van je schepping is om te genieten van je eigen spel.  
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DNI 415: Zij die uit vrije wil regenereren (oplossen van onverwerkt verleden en toekomst) 

hoeven niet meer onbewust te reincarneren. 

 

33.6.2 ONTMANTELING ORION VERLEDEN  

 

DNI 416: Wat je in dit leven hebt gezegd, gedaan en gedacht heb je in nagenoeg dezelfde 

vorm en met dezelfde personen ook gezegd, gedaan en gedacht in de Orion, Shamballa, Yu, 

Lemuria, Atlantis, Egypte, Griekenland etc. tijdperken. En dit alles om het Orion Keizerrijk 

binnen en buiten jezelf ten koste van jezelf in stand te houden. 

 

DNI 417: Ten koste van jezelf heeft betekend dat je zelfs zover bent gegaan om je Eerste Zelf 

ofwel soul-mate en je nageslacht in al die levens te misleiden en misbruiken al ware het niet je 

ware afkomst en eigen scheppingen.  

 

DNI 418: Zij die hun Orion verleden oplossen nemen het fundament van hun overwerkte 

verleden en toekomst onder Shamballa, Yu, Lemuria, Atlantis, Egypte Griekenland, etc. weg 

hetgeen tot een massale en directe bewustzijnsverandering zal leiden. Besef echter wel dat het 

in Orion om de meest traumatische gebeurtenissen in uw interplanetaire leven gaat die vele 

mensen niet direct kunnen verwerken zonder eerst de meer eenvoudige stappen te hebben 

doorlopen.   

 

DNI 419: Negatieve gedachten worden nog steeds door u uitgezonden middels de door u 

ontwikkelde astrale Orion computer. Niet u denkt maar uw oude onverwerkte Orion computer 

programma’s denken nog voor u. Het is aan u om deze programma’s op te lossen waarna de 

verbinding met deze Orion computer automatisch verbroken wordt.   

 

DNI 420: Ook de angst om u open te stellen voor uw hogere- en eenheidsbewustzijn is 

afkomstig van deze astrale Mind Control computer omdat  het contact met een hoger- en/of 

eenheidsbewustzijn automatisch de verbinding deze Mind Control computer verbreekt.  

 

DNI 421: Uw Orion Keizerrijk en uw volgelingen kunnen alleen maar mensen die nog over 

een onderbewustzijn ofwel onverwerkt verleden beschikken kwaad doen omdat alleen hier de 

angsten in al haar vormen aanwezig zijn. Zij die hun hele verleden hebben opgelost dus de 

pijplijn naar het hogere- en eenheidsbewustzijn hebben schoongemaakt en na het oplossen de 

verbinding met hun onderbewustzijn ofwel de astrale Orion computer hebben verbroken zijn 

onaantastbaar voor wat voor invloeden dan ook omdat zij de volledige waarheid over zichzelf 

weer weten. 

 

DNI 422: Het zal voor de meeste mensen dan ook wel even wennen zijn om niet meer te doen 

waarvoor u uzelf leven na leven geprogrammeerd heeft in uw schepping maar gewoon weer 

uw volledige eenheids zelf te worden.  

 

DNI 423: Tijdens iedere cyclus/tijdperk keren er miljarden kinderen en kleinkinderen uit uw 

schepping terug naar huis. Alleen de meest zware ontkenners en onderdrukkers van uw 

bewustzijn zijn nog over in deze laatste cyclus welke zich op aarde voltrekt.  

 

DNI 424: Iedereen kan zich vandaag uit zijn aardse spel werken middels het oplossen van alle 

positieve en negatieve woorden, daden en gedachten in zichzelf. Dat dit proces ondersteunt 
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kan worden door de onvewerkte zaken van u af te schreeuwen, schilderen, schrijven, 

musiceren, beeldhouwen, filmen, verzorgen, helpen is alleen maar een prettig hulpmiddel.   

 

33.6.3 ANGSTEN EN OBSESSIES 

 

DNI 425: Zij die onderdrukte en ontkende angsten uit het verleden niet oplossen in dit leven 

blijven leven na leven ronddolen in de kerkers van hun scheppende gepolariseerde gedachten.  

 

DNI 426: Voor uw onverwerkte obsessies is angst de makkelijkste manier om bij u binnen te 

komen. Deze obsessies zullen zich verkleden in uw  ervaringen en dromen als bekende zaken 

en personen met dat verschil dat zij geen eenheidsliefde maar alleen angst, schuldgevoel, 

onzekerheid, minderwaardigheid en zorgen bij u oproepen. Hierdoor zijn alle zwarte obsessies 

altijd te onderkennen hoe wit zij zich ook (vermommen) kleden.  

 

DNI 427: Hier is nodig dat u onderscheid gaat maken tussen je innerlijke en uiterlijke 

spirituele zelf welke geen binding in woorden, daden en gedachten meer heeft met de de 

eenheid en je ware zelf ofwel derde persoon die altijd de verbinding met de eenheid behouden 

heeft maar door de tegenstrijdige scheppingsdaden lange tijd overstemt is geweest.   

 

DNI 428: De verbindingen met de materiele mens in u kan alleen opgelost worden wanneer u 

uw onverwerkte verleden en toekomst erkent en in uzelf opgelost heeft.   

 

33.6.4 DE KEUZE TUSSEN POSITIEVE, NEGATIEVE EN GEEN GEDACHTEN 

 

DNI 429: Na uw keuze kunt u duidelijk het verschil horen tussen de negatieve en positieve 

gedachten welke van de +/-3D en +/-4D werelden afkomstig zijn en de waarheid die u altijd 

direct voelt uit de eenheid.   

 

DNI 430: Ieder negatief en positief woord, daad en gedachte leg je neer als een mes in je 

eigen universum dat door afstemming keer op keer bij je terug zal komen om je tegengesteld 

te verwonden. 

 

DNI 431: Zij die qua gemoed nog heel veel wisselen hebben nog geen echte keuze gemaakt 

om oneindig vrij te zijn. Zij zijn het die vaak nog trots zijn op hun VERDICHTING/EGO of 

VERLICHTING/OGE maar vergeten dat zij niet anders zijn dan schepper, spelers en 

toeschouwer van hun eigen spel.   

 

33.6.5 REGENERATIE 

 

DNI 432: Wanneer de regeneratie voltooid is kan je zien in heden, verleden en toekomst 

omdat met het oplossen van uw onder- en hogerbewustzijn tijd en ruimte uit uw leven zijn 

verdwenen en u nu beschikt over alle energie en informatie in de eenheid en niet meer leeft 

als een eenzaam en afgescheiden tril- tril- triljardste deeltje van deze eenheid ofwel uw oude 

zelf.  

 

DNI 433: Wanneer je niet meer reactief emotioneel maar objectief afstemt op TV, PC, radio, 

krant etc. dan kan ieder beeld en geluid je de mogelijkheid geven om een onverwerkte 
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ervaring op te roepen waarna je hem voor eens en voor altijd kunt oplossen. Dus ook de 

huidige Media hebben twee kanten. Een obsessie versterkende kant of wanneer je de 7 

stappen naar oneindige waarheid toepast een obsessie oplossende kant middels realisatie, 

herbeleven (h)erkennen, loslaten en regeneratie.  

 

33.6.6 TIJD EN RUIMTE 

 

DNI 434: Omdat binnen ruimte en tijd de toekomst een herhaling is van het onverwerkte 

verleden zijn heden, verleden en toekomst in dit eindige universum identiek als u ze weer in 

uzelf verwerkt heeft.  

 

DNI 435: Buiten tijd en ruimte veranderd het bewustzijn alleen nog maar door 

bewustzijnsverandering ofwel concept afstemming. 

 

DNI 436: Het is tijd om het +/-3D en +/-4D of wat voor dimensie bijgeloof dan ook te 

verruilen voor het Eenheids concept over uzelf. 

 

33.6.7 GELOOF EN ONGELOOF 

 

DNI 437: Ieder geloof dat geheime doctrines kent en/of commentaren van wat je wel en niet 

mag doen onthoudt haar volgelingen de hele waarheid en zal dan ook als spel en niet als de 

waarheid gezien moeten worden. Al deze zaken zijn immers alleen maar machts en controle 

mechanismen waarmee je je volledige vrijheid aan jezelf ontneemt. Het ware geloof kent 

immers geen geheimen en grenzen.  

 

DNI 438: De op aarde gehanteerde astrologie en Maya kalenders zijn gebaseerd op de in het 

Orion Keizerrijk ontwikkelde Mind Control programma’s.  

 

DNI 439: De werking c.q. hypnose van deze moderne astrologische programma’s is gelukkig 

maar zeer gering omdat door de tijd de wetenschap over de cycli van dit hele melkwegstelsel 

vervangen is door een slap aftreksel van maar een paar zonnen en planeten.   

 

33.6.8 VRIJHEID 

 

DNI 440: Alleen zij die geen grenzen ofwel angsten meer in zichzelf en anderen (h)erkennen 

kunnen pas echt oneindig vrij ZIJN.  

 

DNI 441: Het tempo waarin u dit oneindig vrij zijn wilt bereiken is echter aan U. Besef echter 

wel dat hoe onbewuster u hiermee omgaat des te meer (mooie/pijnlijke) levens van in 

herhaling vallen u nog zult ervaren.  

 

DNI 442: Om dit tempo te versnellen (tenminste als u dit wilt) worden wanneer u hierom 

vraagt een aantal hulpverleners uit uw oude meer evenwichtige zelven gezonden. Luister naar 

naar deze meer evenwichtig bewuste zelven omdat zij u de kortste weg wijzen naar waar u 

naartoe wilt.  
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DNI 443: Alleen door de hulp van je meer bewuste evenwichtige oude zelf kan je de 

volledige waarheid over jezelf hervinden. Zonder deze hulp blijft je ronddolen in de door 

jezelf gecreeerde illusies.   

 

DNI 444: Ieder woord dat een ware helderziende - welke deel van uzelf is - tegen u zegt is 

helend door het principe van realisatie, herbeleven, (h)erkenning, loslaten en regeneratie.  

 

DNI 445: Meer bewuste mensen en entiteiten zijn ALLEEN zij die begonnen zijn met het 

schoonmaken van de pijplijn naar een hoger en/of eenheidsbewustzijn.   

 

33.6.9 TOT SLOT 

 

DNI 446: Iedere +/-3D oorlog is een herhaling van het onverwerkte oorlogsleed uit het Orion 

tijdperk.  

 

DNI 447: Je weet nooit wat echte vriendschap is totdat je de derde en vierde dimensie inruilt 

voor de eenheid in jezelf.  

 

DNI 448: Alleen wanneer jezelf verandert veranderd de wereld om je heen.   

 

DNI 449: Zij die emotioneel reactief reageren verbreken het contact met de eenheid. 

 

DNI 450: Oneindigheid is alleen maar een woord totdat je er deel vanuit gaat maken.  

 

DNI 451: Mensen die zichzelf schoon maken helpen andere mensen.  

 

DNI 452: De keus is een eindig EGO en OGE of een oneindig vrij ZIJN.  

 

DNI 453: Het is alleen wanneer de eenheid de kamer in komt dat je beseft dat je altijd 

halfslachtig bent geweest.  

 

Ik voel de oneindige eenheid door mij stromen 

    Ik ben niet meer eenzaam 

        Ik heb mijn EGO en OGE opgelost 

            Ik oordeel niet meer 

                Ik ben herboren 

                    Ik ben bevrijdt 

                         Ik ben verdicht 

                             Ik ben verlicht 

                                 Ik ben mezelf 

                                     Wij zijn weer EEN 

 

33.7 ONDERBEWUSTZIJN, HOGERBEWUSTZIJN EN EENHEIDSBEWUSTZIJN  

 

Tot slot wil ik mijn onderbewustzijn, hogerbewustzijn en enheidsbewustzijn bedanken voor 

alle hulp en steun die zij mij de afgelopen 6 jaar hebben gegeven om dit werk aan mijzelf 

door te geven. Zonder hen zou deze informatie wederom in vergetelheid zijn geraakt 

waardoor ik wederom in herhaling zou vallen. Deze boeken en nieuwsbrieven die in de 
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afgelopen jaren doorgegeven zijn, zijn een laatste poging binnen deze cyclus om onszelf te 

herinneren wie we eens zijn geweest en ook weer kunnen zijn. Zo mijn interdimensionale 

doorgeefwerk zit erop. Ik wens u veel sterkte met het lezen, doen, denken maar vooral voelen 

van deze informatie en GEEF HET DOOR net zoals deze informatie al miljoenen jaren 

doorgegeven wordt omdat het in den beginne al geschreven was.  

 

 

 

ZULLEN WE OOK DIT KEER WEER ONBEWUST IN HERHALING VALLEN OF 

BEWUST VOOR HET LEVEN TE KEIZEN  

 

DE KEUS IS WEDEROM AAN U EN U ALLEEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



502             De Grote Bewustzijnsverandering Deel 2 Bijlage der 33 dimensies  

SLOTWOORD: DE EZEL SPREEKT 

 

Voor hen die ons de afgelopen zes jaar gevolgd hebben is langzamerhand duidelijk geworden 

waar onze boeken en nieuwsbrieven daadwerkelijk over zijn gegaan. Namelijk het 

(h)erkennen wie je daadwerkelijk in heden, verleden en toekomst bent geweest en op basis 

daarvan je eigen weg bewust in je schepping of naar huis ofwel de eenheid lopen. Heden, 

verleden en toekomst zijn immers herhalingen van hetzelfde binnen dit eindige gepolariseerde 

universum terwijl de eenheid de enige plaats is waar uw progressieve evolutie wederom 

begint. 

 

De enige manier om de eenheid te bereiken is middels innerlijke en uiterlijke schoonmaak, 

objectieve zelfanalyse, het nemen van eigen verantwoordelijkheid, loslaten en het uit vrije wil 

veranderen van je eigen bewustzijn waardoor je jezelf weer naar volledige waarheid zal leren 

(h)erkennen. Hierdoor zal automatisch je onderbewustzijn (EGO) en hogerbewustzijn (OGE) 

- welke niet meer zijn dan je onverwerkte verleden - volledig oplossen waardoor de weg naar 

de eenheid weer open zal staan. 

 

In dit bewustwordings c.q. herinneringsproces veranderd de mens van een angstig, ongelukkig 

en ziek wezen in een liefdevol, gelukkig, gezond en vrij wezen welke het eens voor de 

afscheiding van de EENHEID is geweest. 

 

De informatie die wij dan ook in de afgelopen jaren ontvangen en verspreid hebben kwam uit 

twee bronnen vandaan. De bron van de angst in uw taalgebruik ook wel de stoffelijke aardse 

en onstoffelijke astrale en celestiale werelden genaamd welke tevens uw onderbewustzijn en 

hogerbewustzijn vormen en de bron van de oneindige liefde in uw taalgebruik ook wel de  

EENHEID genaamd. De informatie van de angst neemt u middels het zeggen, doen, denken 

en zijn van de naastenliefde in 29 hoofdstukken ofwel dimensies mee vanuit –10 (bijna 

volledige verdichting) en +10 (volledige verlichting) naar het 0 ofwel het evenwicht in uzelf  

terwijl de hoofdstukken 30 t/m 33 een eerste tipje van de sluier van de eenheidsleifde lieten 

zien waardoor uw weer op het 0 punt van volledige waarheid over uzelf aankwam. 

 

Hierbij was natuurlijk altijd de enige waarheids informatie uit uw ware zelf de leidraad, 

ijkpunt en einddoel voor alle ervaringen die u meegemaakt heeft en als u dit wilt nog mee zal 

maken in zowel de fysieke, astrale en celestiale interdimensionale werelden genaamd uw 

eindige universum. 

 

U zult uzelf meerdere keren hebben afgevraagd waarom wij in onze geschriften ook de meest 

angstige informatie uit de fysieke en astrale werelden hebben opgenomen. Dit valt heel simpel 

uit te leggen. De meeste mensen die vandaag op deze aarde en na hun fysieke dood in de 

tussen- en astrale werelden verkeren bevinden zich qua bewustzijn op de meest 

onevenwichtige tree van oneindige vrije ontwikkeling binnen en buiten hun eigen universele 

spel. Bij deze mensen vullen de 27 geestelijke stress veroorzakers hun woorden, daden en 

gedachten van alle dag. Deze mensen zijn nog volledig blind voor alles wat niet met de 

materie te maken heeft hetgeen vreemd te noemen is wanneer wij zien dat ze wel de hele dag 

van TV, PC, GSM, Satelliet etc. gebruik maken waarbij de straling ook voor hen onzichtbaar 

is.  

 

Om dit probleem te ondervangen werd door ons een relatief kortere weg ontvangen van de 

diepste materie via de astrale en celestiale werelden naar de eenheid ofwel uw vroegere thuis. 

De eerste stap op deze weg was een omschrijving van alle angsten en de daarop van 
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toepassing zijnde oplossingen die op dat moment (1996-2008) een grote rol spelen en zullen 

spelen in het leven van de gemiddelde mens op aarde. Deze angsten en oplossingen werden 

door ons verwoord in deel 1 van De Grote Bewustzijns Verandering genaamd De Nieuwe 

Gezondheidsleer en de bijlage van Deel 2 ofwel dit boek. In deze beide boeken worden de 

grootste angsten  die de wereld gisteren en vandaag in woorden, daden en gedachten in hun 

ban hielden en houden beschreven. Iedereen kon zich dus herkennen in onze eerste boeken en 

nieuwsbrieven. 

 

Heel langzaam veranderde echter de toon in onze boeken en nieuwsbrieven van angst naar 

naastenliefde waarbij het Kerstnummer van 1998 genaamd “Het ontstaan van de wereld deel 

1: Lichaam, Ziel en Geest een eerste opening gaf naar de hogere astrale werelden die zich 

overal om ons heen bevinden. Om deze nieuwsbrief te begrijpen was het echter wel zaak om 

het boek “De Nieuwe Gezondheidsleer” goed te gelezen en in de praktijk te brengen omdat 

anders de sprong voor de meeste mensen te groot zou zijn. Na dit nummer begonnen de 

nieuwsbrieven steeds meer te veranderen waarna in juni 1999 het Paasnummer verscheen met 

de naam “Het ontstaan van de wereld deel 2: Lichaam, Ziel en Geest. In dit nummer werden 

voor het eerst de 27 geestelijke stress veroorzakers en eliminators (oplossers) gepresenteerd 

welke de basis vormen van het ontwikkelen van een nieuw bewustzijn welke u het 

gereedschap biedt om u los te maken uit de wereld van angsten en obsessies. 

 

Hierna ging het onderwijs in hoog tempo door waarbij het november 1999 nummer genaamd 

“De Nieuwe Wereld deel 1: Let there be light en het december nummer 1999 “Het ontstaan 

van de wereld deel 3: Lichaam, Ziel en Geest u de mogelijkheid gaven om qua 

bewustzijnsontwikkeling afscheid te nemen van de +/-3D fysieke en lagere astrale werelden 

in woorden, daden en gedachten en door te breken naar de hogere astrale en celestiale ofwel 

+/-4D werelden. 

 

In het jaar 2000 werd u in januari eerst keihard uitgelegd wat het verschil was over uiterlijk 

(blind) en innerlijk (ziend) denken door een boekje open te doen over de ware betekenis van 

de Millennium Software Bug etc. Na dit nummer werd u in een zeer rap tempo middels de 

nieuwsbrieven genaamd “De Nieuwe Wereld deel 2 en 3 en “De Toekomst Van De Wereld 

deel 1 (van 5 mei 2000), 2 (Een Nieuwe Start) en 3 (de 7 stappen naar oneindige vrijheid)” 

dwars door alle Astrale, en Celestiale werelden naar de eenheid meegenomen om een nieuw 

concept te ontwikkelden van wie U nu werkelijk bent en in uw progressieve evolutie vanuit de 

eenheid wilt ZIJN. 

 

In dit proces heeft u 33 concepten ofwel dimensies doorlopen. Een fenomenale prestatie 

wanneer u beseft dat de meeste mensen hier vaak miljoenen jaren voor nodig hebben. Om 

daadwerkelijk alle 33 dimensies te doorgronden was het echter wel nodig dat u alle kennis 

ook daadwerkelijk in woorden, daden en gedachten in praktijk zou brengen. Zonder deze 

praktijk c.q. ervaringen blijft een wijs en alwetend mens immers nog steeds liefdeloos en 

blind.  

 

Deze inleiding is tevens de koppeling met het derde deel van de serie genaamd De Grote 

Bewustzijns Verandering; “Van Het Licht Naar De Eenheid”. Deel 3 zoals de naam al zegt 

neemt u mee naar een wereld die ver verwijderd ligt van uw drie- en vierdimensionale 

dimensionale werelden waar schijnbaar licht, geluid, geur, smaak, tast middels uw vijf 

zintuigen de dienst uitmaken. We nemen u in deze serie nieuwsbrieven mee naar een wereld 

van oneindige intelligente energie en informatie cycli genaamd UniNet. 
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De vorm waarin De Grote Bewustzijnsverandering deel 3 t/m 7 gepresenteerd zullen worden 

kunt u tevens niet meer vergelijken met de eerste twee delen. In plaats van teksten en dialogen 

zullen deel 3 t/m 7 inclusief de 13 UniNet teksten hoofdzakelijk bestaan uit eindige 

interdimensionale en oneindige eenheids concepten en beelden. Zij die in woorden, daden en 

gedachten hun interdimensionale pijplijn hebben schoongemaakt middels de 7 stappen naar 

oneindige vrijheid zullen automatisch door afstemming op deze concepten en beelden 

meegenomen worden naar een wereld die niet meer met woorden uit te leggen is omdat deze 

de aardse 5-6 zintuigen ver te boven gaan.  

 

Voor hen die niet de moeite hebben genomen om deel 1 serieus te bestuderen, ervaren en zijn 

is het absoluut zinloos om aan deel 2 of 3 te beginnen omdat er niet meer dan statisch en 

verwarrend geruis door hun nog geheel of gedeeltelijke verstopte astrale kermis pijplijn zal 

binnenkomen. En dat is maar goed ook. Iemand die immers nog over een zwarte en witte 

ridder ofwel EGO en OGE beschikt zou deze oneindige energieen en informatie immers direct 

gebruiken voor eigen gewin tegen de rest van de mensheid welke hij zelf is. Maar ja het blijft 

uiteindelijk uw spelkeuze.    

 

Zij die in de toekomst deze geschriften zullen lezen, kunnen al naar gelang hun innerlijke 

ofwel bewustzijns ontwikkeling kiezen op een bepaald niveau maar zeg maar liever hoofdstuk 

in te stappen. Wanneer u alle titels van de 33 hoofdstukken van dit boek op een A4 zou zetten 

en deze gratis zou verspreiden met de opmerking “kies de eerste seconde maar een titel” dan 

zal iedereen die u dit vraagt in de eerste seconde zeggen waar zij op dat moment in hun 

ontwikkeling staan en tevens de mogelijkheid krijgen om vanaf dit bewustzijns niveau hun 

individuele weg naar de eenheid ofwel thuis te volgen. Besef hierbij dat iedere hoofdstuk over 

een unieke frequentie en dimensie beschikt waar u tijdens het lezen automatisch op afgestemd 

wordt. Vooral de nieuwsbrieven 30 t/m 33 beschikken over een zeer hoge voor sommige 

mensen nog verblindende c.q. onbegrijpelijke frequentie. Dit is vooral het geval bij mensen 

die niet de tijd en moeite hebben genomen om deel 1 grondig  dus innerlijk te bestuderen en 

in praktijk te brengen. Zonder praktijk geen ervaring dus ook geen begrip.   

 

Natuurlijk verschaft u net zoals wij dit jarenlang gedaan hebben deze informatie gratis of 

tegen kostprijs want alleen de werken die op deze manier verspreid worden 

vertegenwoordigen de oneindige waarheid. Alle andere werken waarbij personen, meesters, 

rituelen, inwijdingen, mantra’s, tempels, beelden, kleding en gebeden verheerlijkt worden 

boven uw eigen waarheid kunt u in het vervolg maar beter mijden omdat zij in het beste geval 

een slap aftreksel van de waarheid maar zeg liever de wereld van miljarden leugens en illusies 

vertegenwoordigen. Deze laatstgenoemde werken zijn al snel te herkennen door de angst en 

schuldgevoelens die ze bij de lezer oproepen zonder een eenvoudige en goedkope uitweg voor 

deze negatieve gevoelens te bieden. In de eenheid is iedereen organisch gelijk. In het 

gepolariseerde universum is iedereen hierarchisch ongelijk. Dat zijn nu eenmaal de spelregels.  

 

Tot slot: Een ezel stoot zich niet twee maal aan dezelfde steen. Waarom zou u dit als mens 

dan wel doen. Het advies blijft daarom: Stop met herhalen en begin weer te leven.     
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WANT HET BEEST, DAT ZIJN WIJ 

 

 

In het jaar U verscheen het beest wederom op aarde 

gecreeerd vanuit het gevecht tussen onderbewustzijn en hogerbewustzijn 

 maakte het de aarde tot de zijne. 

 

Een jaar later was het berucht tot ver buiten zijn streek 

en begon men te denken 

 dat niemand het nog zou kunnen overwinnen. 

 

Door zijn aanvallen 

 zakte de aarde steeds dieper weg in de duisternis 

en begon men de vecht- en denkwijze als normaal te zien. 

 

Maar voor het beest  

was een mens met de naam eenheid op aarde ingedaald 

en iedere aardbewoner kon wederom kiezen.  

 

 

____________ 

 

 

De wereld moest wel veranderen 

omdat zij door alle innerlijke gevechten de uitputting nabij was 

maar de revolutie is terreur geworden. 

 

De onzekerheden maken de aardbewoners blind en gek 

en kunnen hun hart verscheuren  

om uit verwarring wederom beest te zijn.  

 

Zal de wereld in herhaling vallen  

of kiezen 

 om weer eenheids mens te worden. 

 

____________ 

 

 

Is het beter om tegen jezelf te liegen  

dan leugens te vertellen. 

 

De waarheid is voor het beest te ingewikkeld  

om te regeren moet alles simpel goed of slecht zijn. 

 

De verwarring in het beest was een probleem 

dus geef je het de naam van mens. 

 

Het zal echter zichzelf blijven doden 

 zolang het een onderdrukt onder- en hogerbewustzijn kent 
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maar niemand zal nog weten waarom. 

 

Dat is nog het enige dat telt in deze wereld 

vergeten om de waarheid niet te hoeven zien. 

 

_____________ 

 

 

Zullen we het beest in onszelf nog wel (h)erkennen 

op een wereld waar gesplitste beesten zichzelf eenheids mensen noemen 

jagen op mensen heeft geen zin. 

 

 Het beest is ’n instrument 

in handen van andere van de eenheid afgesplitste beesten 

die zichzelf op aarde ervaren als speelgoed. 

 

Het mysterie van het beest is zijn beroemdheid 

dus de enige manier om het te verslaan is om hem te ontmaskeren 

voor hetgeen hij werkelijk is. 

 

En zodra we het beest in onszelf doorzien 

voor wat het daadwerkelijk is 

zal de angst ervoor verdwijnen. 

 

En iets wat de aardbewoner kan doorzien 

kan hij begrijpen en veranderen 

totdat het beest in hem is opgelost en weer eenheidsmens kan zijn. 

 

___________ 

 

 

Het beest  blijft onsterfelijk  

totdat onderbwustzijn en hoger bewustzijn zijn opgelost in eenheids bewustzijn  

 

Het beest dat het collectieve gevecht tussen onderbewustzijn en hoger bewustzijn op aarde is  

riskeert om wederom een Apokalyps in zichzelf te creeeren. 

 

Het beest van onderbewust en hogerbewust gericht geloof, overheid en technologie 

dat alleen maar uiterlijk gezien, begrepen en gebruikt wordt.  

 

Het beest dat zich achter geheime genootschappen verschuilt 

welke door ieder eenheidsmens doorzien kan worden maar niet door de beesten onderling. 

 

Wat blijft er van deze samenzwering over 

wanneer iedereen weet dat men tegen zichzelf samenzweert.  

 

 

______________ 

 

 



507             De Grote Bewustzijnsverandering Deel 2 Bijlage der 33 dimensies  

Heel wat jaren zijn voorbijgegaan 

sinds de komst van de eenheidsmens op aarde. 

 

Heel wat jaren om de aardbewoner voor te bereiden 

 op hun keuze gesplitst beest te blijven of weer eenheidsmens te zijn. 

 

De wereld die het collectieve beest creeerde 

is aan het verdwijnen. 

 

En ik moet mij haasten 

want het verhaal over het beest is maar schijn. 

 

____________ 

 

 

Ik zie me nog het onderbewustzijn ontdekken. 

 

Ik zie me nog het hoger bewustzijn ontdekken. 

 

Ik zie me nog het eenheidsbewustzijn ontdekken. 

 

Ik zie me nog dit alles overal en niet in- en buiten mijzelf ontdekken en verenigen tot een 

geheel. 

 

Ik ben het leven.   

 

____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


