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Het energieniale leven

De wereld zonder getallen en zonder beperkingen

Inleiding

 Met dit boek is het de bedoeling dat je geïntroduceerd wordt in een 
wereld die je allemaal kent en mee geboren bent, maar helaas door de invloe-
den van buitenaf is dit verloren geraakt. Het is een wereld die hecht is, een 
wereld die zich door niets en niemand uit het veld laat slaan. Deze theorieën 
zijn niet nieuw en er zijn al vele boeken en geschriften geschreven over dit 
onderwerp. Toch ben ik van mening dat de diepgang en de kern van de zaak 
zelden naar boven worden gebracht. Bang dat de ware werkelijkheid naar 
boven zal komen. Bang dat de mens zich te ver zal ontplooien. Vandaar dat 
het in me opkwam om vanuit mijn hart en ziel dit boek te schrijven zodat een 
ieder zijn deel eruit kan nemen wat voor hem nodig is.

 Bereid je voor want dit boek kan tegen je zere been schoppen. Vele 
standaarden, oude ingeroeste gebruiken en zienswijzen worden geheel door 
elkaar gegooid. Het doen en het laten kunnen je schokken maar het zal jou 
zeker bij je verdere leven helpen. Het is geen bijbel en het is ook geen boek 
wat je vertelt wat te doen of dingen oplegt. Het is een boek dat je laat denken 
en in laat zien dat er meer speelt dan waar je momenteel aan denkt. 

 Het wordt genoemd de wereld van energie, een wereld waar geen 
begin is en geen einde, een wereld van puur energie. Een wereld waar alles 
mogelijk is en waar mensen één zijn met elkander, de natuur en met het gehele 
Universum.

      John Baselmans
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Hoofdstuk 1
- De huidige wereld, zijn mensen en zijn natuur -
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Inleiding

 Om juist te gaan omschrijven hoe de huidige wereld in elkaar zit zou 
je een complete encyclopedie kunnen schrijven. Dan nog heb je nog niet één 
fractie geschreven wat er allemaal omgaat in en om deze planeet. Vele mensen 
zien het als een hel, anderen als een paradijs en vele anderen zien het puur om 
maar te overleven. ‘Zit niets anders op’ zijn hun gedachten en is doorgaans 
hun motto.

 Toch ga ik hier in het kort wat dingen uitlichten die bij mij naar boven 
zijn gekomen wat deze wereld de wereld maakt zoals hij nu is. Natuurlijk zul-
len er altijd dingen zijn die jij belangrijker vindt maar voordat ik start met dit 
boek wil ik je eerst iets duidelijk maken.Dit boek wordt door mij geschreven 
en wordt vrijgegeven door mijn energie. De onderwerpen die gekozen zijn, 
zijn belangrijk volgens mijn energieveld. Het kan in jouw ogen erg onlogisch 
zijn en laat ik je eerlijk zeggen, ook in mijn ogen lijken sommige dingen moei-
lijk te begrijpen en soms ook voor mij erg diepgaand. Het is nu eenmaal de 
manier zoals ik een boek schrijf. Ik zie me niets anders dan een mens die zijn 
tekst gedicteerd krijgt en daardoor mogelijk maakt dat het in een boekvorm 
uitkomt. 

 Voor alle duidelijkheid, er zijn geen meesters of hogere wezens die me 
dit allemaal vertellen. Ook geloof ik niet in ‘channelen’ zoals dat mooi genoemd 
wordt. Wat ik schrijf is wat uit mijn binnenste komt en wat mijn energie en zo 
de gehele energiewereld vrij wil geven. Dat wil niet zeggen dat ik niet weet 
waar ik over schrijf maar het wil simpel zeggen dat de woorden uit mijn hart 
en ziel komen. Uit het binnenste van mijn energieveld. Vandaar deze keuze 
van hoofdstukken en paragrafen en daarom deze manier van schrijven.
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 Zelf ben ik een kunstenaar die ruim 45 jaren tekent en beeldhouwt en 
weet wat expressie is. Het schrijven is voor mij niets anders dan een aanvul-
lende expressie en een aanvullende manier om mijn zienswijze, mijn manier 
van leven en mijn manier van denken aan jou over te dragen. Wat jij er verder 
mee doet, laat ik aan jou over en het zal ook jouw energie moeten zijn die 
jouw leven weer op gaat nemen en weer gaat sturen naar het doel waar jij voor 
gekomen bent.

 Ik schrijf geen romannetjes en ga er ook niet vanuit dat dit boek een 
‘bestseller’ gaat worden en dat ligt ook helemaal niet in mijn bedoeling. Het 
zal nog geruime tijd duren eer dit boek begrepen gaat worden, al weet ik dat 
er al mensen zijn die langzaam maar zeker ook uit hun schulp kruipen en meer 
en meer naar buiten komen met dingen die helaas nooit verklaarbaar zullen 
worden zoals de huidige wetenschap vereist. Toch geloof ik erin om zoveel 
mogelijk te schrijven en zoveel mogelijk op papier en elektronisch vast te leg-
gen al is het dan niet op een wetenschappelijke manier. Het is belangrijk dat 
het zijn weg gaat vinden in deze wereld, een wereld die hard, crimineel, met 
veel pijn en drugs steeds verder afzakt. Vandaar dit boek en deze woorden nu 
op schrift gezet. Ik weet pertinent zeker dat dit boek vele ogen doet openen 
en dat het vele mensen zal helpen en hen duidelijk maakt wat er nu met hen 
aan de hand is. Daarom beste mensen zit ik nu hier en steek ik veel energie in 
het schrijven van boeken en in het tekenen.

 Nu is het zo dat het eerste gedeelte van dit boek jou niet direct als 
positief over zal komen. Dat klopt, omdat ik in het eerste gedeelte meer naar 
boven haal wat er allemaal gaande is in deze wereld. Veelal is dat niet altijd 
zo positief en zijn er vele zaken die misgaan. 
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Misgaan omdat de oorzaak meestal verzwegen wordt en ook zoveel mogelijk 
naar achteren gedrukt wordt. Daarom is het zaak dat we eerst je ogen gaan 
openen en als dat gebeurd is, gaan we kijken wat er kan gebeuren om zo een 
heerlijk leven te hebben met een doel en een visie. Een leven waar je blij mee 
bent maar ook dat jij kunt zeggen dat je het als prettig ervaart. Je zult mee-
maken dat er veel is, waar jij zelf de motor achter bent en je zult zien dat ook 
jij diegene kan zijn om een andere weg te nemen. Hoe, waar en waarom, dat 
zal je later duidelijk worden. 

 Onduidelijke passages zullen je de revue passeren en ook regels die 
niet verklaarbaar zijn en zelfs onlogisch klinken. Ik heb ze zo doorgekregen 
en wil ze ook zo plaatsen. Ook zul je merken dat ze in jouw ogen tegenstrijdig 
kunnen zijn maar dat is puur omdat je nog niet de wereld hebt geopend die 
achter een leven zit. Vele regels zullen daarom werkelijk onzinnig overkomen 
maar zeker na verloop van tijd en na gegroeid te zijn in deze nieuwe wereld 
zul je de werkelijke betekenis er van gaan inzien.

 Ik weet dat vele dingen als onrealistisch, fantasie of zelfs in het hokje 
‘achterlijk’ geplaatst gaan worden door je. Reden te meer om dit boek meerdere 
malen te lezen. Je diepste ik en de wereld van nu hebben zoveel mogelijkheden 
maar helaas zijn bij het grootste deel van de massa deze wijsheden verdwenen. 
Nu zijn er enkelen die ontwaakt zijn en ook zijn er velen voor ons die moesten 
sterven voor deze gedachtegangen. Toch zal de wereld eens zijn werkelijke 
bestaandsvorm weer oppakken en zal veel van dit geschrevene als ‘normaal’ 
bestempeld worden.
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1-1 De geschiedenis

Wat doet de geschiedenis met ons mens

 De mens houdt van teruggaan en zoekt naar die goede oude tijd. Al-
les wordt overhoop gehaald want we willen precies weten wat er vroeger is 
gebeurd. De mens is gewoon bezeten omdat er aan de ene kant grote ‘schatten’ 
gevonden kunnen worden of ‘geheime’ plaatsen die hen extra macht geven. 
Maar ook zijn ze zo naarstig bezig in het verleden want ze menen daar ant-
woorden te vinden hoe het nu verder moet. Als je toch ziet hoeveel boeken er 
vol geschreven zijn van mensen, die hebben zitten wroeten in het verleden, 
dan word je er gewoon sikkeneurig van. De een weet het nog mooier te bren-
gen dan de ander en we proberen er op zijn minst iets uit te halen, is het niet 
financieel	dan	maar	de	eer	wie	het	als	eerste	een	bepaald	stuk	gepubliceerd	
heeft. Strijd om de eer, strijd om de voorwerpen en strijd om de gedachten die 
zij hebben over bepaalde dingen die ze blootgelegd hebben. Maar in de hele 
geschiedenis die we tot op heden zgn. weten te analyseren blijkt dat grotendeels 
natte vingerwerk te zijn. Laten we even heel eerlijk zijn. Je knijpt je tenen 
toch bij elkaar als je leest dat bij het openleggen van een oude vuurhaard, ze 
meteen weten of de dame die erbij zat tienduizenden jaren geleden kiespijn 
had! Ze weten ook precies wat die ene dacht op dat moment en zo worden er 
spannende verhalen gemaakt over het verleden. Ook bij wat haarlokken en 
resten van een schedel in klei, weten ze precies hoe deze mensen eruit hebben 
moeten zien. Gewoon om te lachen want het lijkt wel of je naar een modeshow 
zit te kijken. Dan praten we nog niet over vele vertalingen en vele geschriften 
waarvan ze meteen weten dat die direct van den heren komen of van keizer 
Alexandrae de Vandreadene uit de 16 eeuw voor christus. Steeds worden 
jaartallen bijgesteld en steeds worden verhalen aangepast aan de huidige tijd. 
Zo kun je werkelijk concluderen dat de hele geschiedschrijving en de gehele 
oudheidkundige wetenschap niet meer zijn dan vermoedens uiten en steeds 
meer verhaaltjes van bijstellende wetenschappers zijn. Wetenschappers die 
kennelijk ook nog betaald worden door te gissen wat eens geweest is. 
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Is geschiedenis belangrijk

 Geschiedenis is o zo’n heerlijk onderwerp waar mensen hun gehele 
leven in kunnen vergooien. Ja vergooien, vergooien omdat ze menen dat 
het belangrijk is wat ze doen. Er worden grote sommen geld gestopt om het 
verleden te onderzoeken maar er wordt werkelijk niets naar boven gehaald! 
Ooo jee, nu ga ik te ver volgens jou? Nou nee hoor, dit is nog maar een tipje 
van een hele hoge berg die later in dit boek uit elkaar zal vallen. De hele ge-
schiedenis en geschiedschrijving zijn niets meer dan vermoedens aan elkaar 
plakken. Ze kijken naar oude voorwerpen, oude graven, skeletten van mens 
en dier en oude geschriften en proberen zo een passend verhaal omheen te 
brouwen. Triest en werkelijk onnodig als mensen wat meer en dieper in hun 
eigen leven hadden gekeken. Begrijp je dat niet? Nee, begrijpelijk maar dat 
zal verder in het boek allemaal duidelijker worden. Geschiedenis is absoluut 
het weggooien van je tijd, geld en energie. Het enige wat ik erbij kan denken 
is dat er alsmaar grote ‘schatten’ kunnen opduiken waar deze heren en de staat 
zich aan kunnen verrijken. Dat blijkt ook wel als je de geschiedenis leest over 
de vele gevechten, moorden en slachtoffers die gevallen zijn voor het grote 
geld. Kijk nu naar de diverse musea, die maken grote winsten door deze oude 
voorwerpen aan Jantje Publiek te laten zien maar dat het publiek er iets van 
begrijpt, is totaal niet ter discussie. We brouwen er wel een verhaal omheen 
en dan moet het publiek zijn mond houden en niet verder denken. Puur omdat 
onze wetenschappers en historici de experts zijn en weten hoe het allemaal 
(niet) moet.

 Geschiedenis belangrijk? Nogmaals nee, geschiedenis is net zo onbe-
trouwbaar en onbelangrijk als de wetenschap die we hebben over het heelal 
en het gehele leven. Het zou beter zijn als deze mensen eens werkelijk achter 
de schermen gingen kijken en niet zo hoog van een toren zouden blazen. Het 
is zeker niet gegaan op de manier zoals het ons voorgehouden wordt en er 
zijn duidelijke aanwijzingen dat ook zij alsmaar miskleunen. Dat is te zien 
doordat er alsmaar data bijgesteld worden, de nieuwere methoden andere 
cijfers geven en dat ook de historici alsmaar met elkaar in de clinch liggen. 
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Dit, omdat de een de ander wil uitbannen en voor schut zetten. En ook omdat 
de grote geldbedragen en subsidies het voor hen zeer aantrekkelijk maken om 
voor die job in aanmerking te komen. Geschiedenis, ik kan je vertellen dat hij 
veel anders gelopen is dan zoals je het nu in boeken of internet leest en je zult 
ervan verschieten hoe vele verhalen verzonnen, aangenomen of uit de duim 
gezogen zijn. Het zal dan ook niet lang meer duren of de hele wetenschap zal 
andere vormen aan gaan nemen en zal compleet verschoond worden van de 
huidige manipulaties van geloof, politiek en geld.

Wat kunnen we met de geschiedenis doen

 Op zich is het duidelijk wat er met de geschiedenis bereikt wil worden; 
Meer dominantie, meer geld en om de mens nog meer in een hokje te plaat-
sen. Het is triest dat de mensen over lijken gaan om historische voorwerpen 
te vinden. Laten we even stilstaan bij de rollen van de dode zee. Puur omdat 
die het Katholieke geloof laten wankelen heeft het zo’n 40 jaren geduurd eer 
dat ze openbaar werden gemaakt. Nu pas mogen wetenschappers de resten 
onderzoeken die ze gevonden hebben rond de dode zee. Al die jaren is er een 
strijd geweest want het werd duidelijk dat de rollen zeer belastend materiaal 
bevatten tegen het Katholiek geloof. Het Katholiek geloof zou gaan wankelen 
en het was ongetwijfeld dat de hele Bijbel niets meer is dan een verhaaltje wat 
met de tijd en politieke kleur herschreven werd om zo de mensen onderdanig 
te houden.

 Ook zijn er gevallen aan het licht gekomen van grote ondergrondse 
steden in en om de piramiden in Egypte. Lang is het als een fabel gezien 
totdat er wetenschappers waren die naar buiten durfden te komen met deze 
informatie. Tot op de dag van vandaag worden de ingangen streng bewaakt, 
zijn ze dichtgemetseld en zelfs in enkele gevallen vernietigd. Dit omdat er 
gegevens zijn die aantonen dat wij mensen momenteel veel van onze geschie-
denis gebaseerd hebben op uit de duim gezogen verhalen.
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 Zo zijn er nog meerdere plaatsen aan te geven waar zeer hoogbegaafde 
beschavingen hebben geleefd en die o zo zwaar worden bewaakt zodat wij 
mensen niet in contact kunnen komen met die culturen. Het zou ons compleet 
van streek brengen en veel van de hedendaagse wetten en regels zouden dan 
gaan wankelen.

 Komen we terug op de vraag wat de geschiedenis werkelijk voor ons 
zou kunnen betekenen. Er zou veel mee gedaan kunnen worden mits alles geen 
geldelijke waarde had en iedereen alles vrij zou geven. Bij het aan elkaar plak-
ken van de fragmenten zouden we een duidelijker, beter beeld in de huidige 
leefwijze kunnen zien. Waar ik op doel is het volgende; We kunnen met de 
werkelijke geschiedenis mensen wakker maken en laten zien dat we eigenlijk 
aan het afzakken zijn. We zijn steeds minder van het leven gaan begrijpen en 
we verschuilen ons steeds meer achter techniek, wetenschap en een dominante 
maatschappij. De mens is arm aan het worden, niet in bezittingen of geld maar 
in het leven van een leven. Mensen zouden, door het verleden te zien, kunnen 
herontdekken dat er zeer hoogbegaafde beschavingen waren die wij hebben 
vermoord omdat deze niet pasten in een wereld van strijd, macht en domi-
nantie. De geschiedenis zou ons dit pad weer kunnen laten oppakken, maar 
helaas is het net zoals met de rollen van de dode zee waar niet alleen het geloof 
wankelt maar ook het huidige systeem. Ook de hele werkelijke geschiedenis 
wordt achtergehouden en wordt er ons alleen de rijkdom, strijd en domheid 
tentoongesteld van een paar dominerende voorouders. Leren kunnen we hier 
niet veel van, maar het komt de huidige maatschappij wel goed uit! Waarom? 
Lees de volgende paragraaf maar.

Wie bepaalt in deze wereld de geschiedenis

 Alles wat tot op heden geschreven, getekend of gebouwd is, is gemaakt 
door mensen. Mensen die allen boven aan de top zaten en de mogelijkheid 
hadden	zowel	financieel	als	qua	macht,	een	of	ander	gebouw	neer	te	zetten.	
Maar het was altijd maar een top van de bevolking wat terug te vinden is in 
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het verleden. Wat weten we werkelijk van Jan met de Pet? Niets toch? Niet 
belangrijk! Kijk, en daardoor is de hele geschiedschrijving de mist ingegaan. 
Alleen de heersers en de groten van die tijd, alle weelde die er was, oorlogen 
en verdriet, dat is alles wat we nu vinden en lezen. Er zijn weinig stukken 
naar boven gekomen van de gewone mens. Begrijpelijk, want die werden dom 
gehouden en konden noch lezen noch schrijven. Maar waren dan die mensen 
wel werkelijk dom? Alles wat er in onze boeken staat gaat over de machtige, 
grote en dominerende mensen. 

 Kijk nu even in de hedendaagse geschiedenis. Wie worden aangehaald? 
Een schreeuwende Bush met zijn oorlogen en een Hitler, Stalin, Mao die nu 
nog doorleven in vele boeken. Waren zij de werkelijke mensen van die en deze 
tijd? Zo kun je duidelijk stellen dat grotendeels van de geschiedenis bepaald is 
door machtige heersers en mensen die zich niet op een goede manier wisten te 
manifesteren in die tijd. Dat maakt geschiedenis zeer onbetrouwbaar en zeer 
zeker zwaar politiek getint. 

 Tot de dag van vandaag zijn de ware geschiedschrijvers de meest 
grote egotrippers en heersers van deze tijd. Het zijn die mensen die vooraan 
staan en ook voor zorgen dat ze overal in voorkomen. Mensen die menen dat 
zij de wereld zijn en dat maakt de geschiedenis, tot op heden, maar een dood 
geheel dat gebaseerd is op een paar blaaskalken. Mensen die niet werkelijk 
veel hebben betekend voor de wereld maar door hun dominantie er wel voor 
zorgen dat ze op vele plaatsen in de boeken voorkomen. Vandaar dat ik ook 
stel dat het hele archeologisch en historische gebeuren puur zijn gebaseerd 
op die leeghoofden van vroeger en nu. Dat daar dan nog een wetenschap aan 
is gebonden is ook weer een geldkwestie en zo blijft het cirkeltje rond. Geld 
en dominantie zijn de pijlers van de historie en zo zijn zij die de geschiedenis 
maken, denken ze. 

 Ja denken, want er is wel duidelijk een tweede geschiedenis op deze 
aarde. Deze is niet dominant en heel veel mensen weten ‘nog’ niet het bestaan 
ervan. Maar goed ook, anders zouden de huidige geschiedschrijvers er alles 
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aan doen om ook dit de kop in te drukken. Ook zouden ze het dan onder valse 
voorwendsels de kop in willen drukken net zoals vroeger de heksen en de 
ketterij ingedamd moesten worden. Ja, er is een geschiedenis op deze aarde 
die verscholen is in elk mens. Een geschiedenis van de dag dat de eerste mens 
ontwaakte en waar wij allen over die informatie beschikken. Een geschiedenis 
waar elke mens energie uit kan putten.

 Is het niet je opgevallen dat situaties zich herhalen, ‘déjà vu’ noemen 
ze dat. Is het je niet opgevallen dat je in situaties komt die er al eerder geweest 
zijn, volgens jou? Maar zijn er ook geen momenten, tot dusver, waar er vreemde 
stukken naar boven komen van een leven die totaal niet te plaatsen is in deze 
tijd? Is het je niet opgevallen dat wanneer je bij een historisch voorwerp of 
plaats bent, dat je een ‘ander gevoel’ hebt?

 Zo kan ik nog vele vragen aan je stellen en kan ik je verzekeren dat 
je meer weet van de werkelijke geschiedenis van ons mens dan dat je denkt. 
Bij het verder lezen in dit boek gaan de antwoorden stuk voor stuk komen en 
je zult zien hoe we werkelijk in elkaar zitten. De manier zoals de geschiede-
nis wordt geschreven tot op heden zal gaan verdwijnen en na een tijd gaan 
de mensen deze oude geschiedenisboeken lezen als een roman en niet als een 
wetenswaardigheid. We gaan erom lachen dat wij, zo blindgestuurde mensen, 
hierin getrapt zijn en ook nog geloofd hebben en dat van een handjevol domi-
nante	figuren.	Dit	is	nu	al	gaande	met	de	Bijbel,	Koran	en	andere	geschriften	
die steeds meer hun geloofwaardigheid verliezen en zo ook onze geschiedenis 
die zeker een totaal ander wending heeft dan wat nu gesteld wordt.
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 1-2 De natuur op onze aarde

Totstandkoming 

 Verwacht niet dat ik je hier ga vertellen hoe de aarde en zijn natuur 
zijn ontstaan. Duizenden theorieën zijn al daarover de wereld ingestuurd en 
aan allemaal hapert er iets. De manier hoe de natuur op deze aarde is ontstaan 
zou een totaal andere theorie kunnen zijn dan wat tot op heden is aangeno-
men. We gaan nu er nog maar even van uit, dat de aarde ontstaan is en dat er 
langzaam, volgens de bekende weg van de evolutie, leven is ontstaan. Ein-
stein en Darwin meenden beiden de sleutel gevonden te hebben, ook zo nog 
meerdere geleerden. Toch blijkt, bij nader bestudering en door andere regels 
te hanteren, dat deze theorieën ook aan het wankelen zijn. Kan niet anders 
want ook deze mensen stonden onder invloed van grote machtshebbers en het 
systeem die bepaalden wat kon en niet kon. Denkwijzen werden en worden 
systematisch afgestompt, of geleid naar een richting die je behoorde te den-
ken. De bovengenoemde heren en zo ook enkele anderen, hadden lak aan de 
gevestigde orde. Maar nog, was en is alles gebaseerd op de manier zoals de 
zaken geleerd en ingepompt worden door de heersende wetenschap. De natuur 
is in de vele jaren van haar bestaan vele malen veranderd, aangepast maar 
ook vernield. Wij mensen menen, met de huidige wetenschap, dat wij boven 
de natuur staan maar uiteindelijk hebben we nog geen sikkepit begrepen van 
de wetten en de regels van onze natuur. We manipuleren dieren, planten en 
eigenlijk alle levende wezens en we weten niet wat we aan het doen zijn. We 
creëren betere rassen, zuivere rassen en staan er niet bij stil dat op die manier 
de gedachten van onder andere Hitler verder doorspelen in onze tijd. 

 Wat zijn wij nou beter dan deze mensen uit het verleden? Maar daar-
over later meer. De manier van de totstandkoming van onze natuur is even 
maar heel simpel gezegd; ‘Het spelen met de elementen van onze energie’. 
‘We krijgen te zien wat wij willen zien’. Okay, want nu denk je; Waar heeft 
deze persoon het nu over? Nou, precies wat daar staat, wij creëren onze eigen 
natuur! Moet toch duidelijk zijn, niet waar? 
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 Maar goed, ik laat het hier even bij want je zult merken dat bij het 
verder lezen de puzzelstukjes in elkaar gaan vallen. Je zult versteld staan wat 
en hoe alles met elkaar te maken heeft. Onze natuur, wat een plaatje en we 
genieten er toch nog elke dag van. Dankzij deze natuur leven wij en we mogen 
dankbaar zijn dat de natuur sterker is dan het soort Homo sapiens dat meent 
de alleenheerser te zijn. Maar die mooie natuur zit zó goed in elkaar. 

 Even een klein voorbeeldje. Zand, die ene korrel zand is een begin en 
een einde in deze natuur. Hij laat vele planten groeien, zonder zand zouden er 
maar weinig planten zijn. Deze planten gaan richting zon en na verloop van 
tijd sterven ze af, verpulveren ze en is voeding voor het zand waar de nieuwe 
generatie plant naar boven zal schieten. Een cyclus die zich al zeer veel jaren 
voordoet. Dat de mens nog steeds niet doorheeft dat ook hij in deze cyclus 
meedraait. Dat ene korreltje zand, wat kan dat toch niet teweeg brengen.

Het zeeleven

 Onze aarde, voor tweederde  bedekt met water en dan nog met water 
waar wij mensen niets mee kunnen doen. Zet je toch aan het denken waarom 
wij mensen hier op zo’n bol leven als het merendeel ervan bedekt is met een 
substantie wat voor ons niet veel kan betekenen. Elementen van een grote 
woeste oceaan wat wij meer zien als een vijand dan als een vriend. Water dat 
op sommige plaatsen zo zout is, dat het lichaam het moeilijk heeft om daar-
mee samen te leven. Toch zitten we nu net uitgerekend op deze ronde bol die 
we aarde noemen, op een paar stukjes land waar wij op samen moeten leven. 
Steeds meer is de oceaan zich aan het uitbreiden en de beide polen worden 
kleiner en kleiner. Daardoor verdwijnen rond de gehele wereld eilandjes en 
stukken land. Vreemd en soms beangstigend als we verder zouden denken en 
dat er zo dadelijk een wereld bestaat alleen uit water. Of het zover komt valt 
te betwijfelen daar er andere elementen momenteel spelen, zoals bijvoorbeeld 
de zon die we als vijand zijn gaan beschouwen en ook de overbevolking die 
steeds meer desastreuze gevolgen laten zien. Het zal niet onze oceaan zijn 
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die de overhand zal nemen, dat is wel duidelijk. Maar wat doet al dat water 
om ons heen voor ons? We leven er toch indirect van, want het water is nodig 
om de cirkel van het leven compleet te maken. Zonder oceaan zijn er geen 
wolken, geen bomen, geen planten en geen dierenleven. Alles wat je uit die 
cirkel neemt heeft gevolgen en dat is steeds meer te zien en te voelen. Maar 
daar kom ik in de volgende paragraaf wel op terug. Water, onze oceaan en 
water waar wij mens voor het grotendeels uit bestaat, is ons leven.

 Eten is niet nodig, lucht is ook nog aan te pakken maar zonder water 
was er geen mens. Zouden we toch werkelijk vanuit de oceaan op het land 
geklommen zijn in onze evolutie om zo het leven op zand en vasteland te gaan 
leiden? Leek even aannemelijk maar het is wel zo dat wij, alle levende wezens, 
van mens, dier tot plant een basis hebben en dat is water. Een basis, nee, niet 
helemaal, er is meer maar daar kom je achter als je dit boek doorgeworsteld 
hebt.

 Het is vreemd dat we zo weinig respect hebben voor het zeeleven. We 
zien dat leven als een minderwaardig bestaan maar o jee, als we eens zouden 
inzien hoe dat leven zich hanteert en hoe dat leven zich handhaaft in de ooit zeer 
slechte omstandigheden waarin het gebracht wordt. Bij het kijken onderwater 
en als je langs de kant het schouwspel zit te bekijken, als buitenaards wezen, 
dan besef je pas dat de mens nog maar werkelijk weinig van het leven heeft 
begrepen. De saamhorigheid, het bij elkaar zijn of het nu vriend of vijand is, 
maar ook de rust die er heerst onder in die grote plas, maakt van ons mens 
maar een beginneling.

 Wij menen ver te zijn, wij kunnen raketjes de lucht inschieten en we 
hebben een leger aan wetenschappers die precies weten waarom een vis een 
bel blaast! Maar, met dat alles weten we niet wat deze dieren, die onderwater 
leven, weten en dat is; Eenheid en er zijn voor elkaar.

 Misschien zou daar een antwoord voor ons liggen, als we werkelijk 
eens zouden gaan kijken wat er speelt onder water. Niet wetenschappelijk en 
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niet in hokjes geplaatst maar gewoon als mens, als gelijke met het leven wat 
daaronder speelt.

Het afbreken

 Wij mensen zijn in één ding zeker kampioen, het afbreken wat met 
zorgvuldigheid in het verleden is opgebouwd. Werkelijk, er is geen destruc-
tiever wezen hier op deze bol dan de mens. Ze bouwen en breken af, bouwen 
weer en hup neer dat bouwsel en dat gaat al zo eeuwen door. Wij mensen zijn 
werkelijk een volk vol onbegrip maar zeker een volk wat niet weet wat ze 
willen. Op en neer, links en rechts en elke keer zou het een verbetering moeten 
zijn. Helaas, het lijkt erop dat het elke keer een stapje achteruit gaat en dat we 
steeds verder afdwalen van het principe van het leven. We blijven bouwen en 
blijven afbreken en in werkelijkheid verandert er niet veel en verliezen we 
elke keer weer een deel.

 Nu heb ik nog maar alleen geschreven over het bouwen en afbreken 
van gebouwen maar zo gaat het ook in de natuur, in het dagelijks leven en 
in onze maatschappij. We starten een baan en na een tijd verkassen we weer. 
We willen iets nieuws, iets beters en het moet zeker meer opleveren. Het is 
een race die niet zal eindigen mits….. ja, mits we in gaan zien dat we aan het 
doodlopen zijn.

 Kijk naar de afbraak van de natuur. Je kunt je niet voorstellen dat er 
mensen zijn die letterlijk alles wat natuur is, moeten neerhalen. Het is al langere 
tijden de tendens dat alles moet wijken voor de scheve gedachten van de mens. 
De mens die meent dat alles naar zijn hand moet staan en een mens die vergeet 
dat hij een deel is van het geheel. In de maatschappij wil de mens alsmaar 
opvallen, eruit springen en zo in de spotlights staan van deze maatschappij. 
En daar zijn we op een punt gekomen waarom vele dingen mis aan het lopen 
zijn en vele ongelukken, ziekten en rampen zich aan het voordoen zijn. We 
breken alles om ons heen af. We blijven schoppen tegen alle natuurwetten en 
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de wetten van het Universum en zo blijft er niet veel over dan een geheel wat 
verder en verder terugvalt totdat… Totdat de natuur wederom haar oordeel 
gaat vellen en de mens terugplaatst waar hij thuishoort, dat is in de wetten van 
de natuur.

 Als we even terugkomen op het gedeelte geschiedenis, dan is klaarblij-
kelijk de mens nog niet opgevallen dat we alsmaar in een cirkeltje draaien. We 
menen dat we steeds slimmer worden en we geloven dat we de wereld kunnen 
begrijpen en bepalen. De mens valt elke maal terug door grote rampen, gecre-
eerd door zichzelf en door moeder Natuur. We komen weer op en creëren een 
superbeschaving. Weer vallen we terug en de ene ramp na de andere voltrekt 
zich. De mens steekt weer, volgens hem, boven de natuur uit en weer roept 
de natuur hem terug. Om toch moe van te worden, alsmaar dezelfde regels 
te moeten typen en wetende dat de mens het nog niet doorheeft. We hebben 
gezien dat er een compleet andere wereld was miljoenen jaren terug, andere 
dieren, andere planten. De wereld draaide zich om en begon opnieuw en wat 
blijven we doen, afbreken die hap, uithollen tot de laatste korrel en de laatste 
druppel olie en gas of andere rijkdommen in de grond uitzuigen. Is het nog 
steeds niet doorgedrongen dat we voor de zoveelste maal weer ons eigen graf 
aan het graven zijn? Toch ongelofelijk dat een wezen, wat pretendeert o zo 
geleerd te zijn, alsmaar blijft handelen als een ezel die kost wat kost door een 
muur heen wil die hij zelf gebouwd heeft!

 Wij mensen zijn niets meer dan een handje vol slopers die werkelijk 
alles afbreken wat we op onze weg tegenkomen. We doen niets anders dan de 
natuur geweld aandoen en maar blijven hopen dat de natuur dit blijft toestaan. 
We blijven slopen en we blijven bouwen maar erger nog, we blijven de wet 
van het Universum met handen en voeten treden en geweld aandoen, waardoor 
wij alsmaar in dezelfde fouten terugvallen en ten onder gaan. Zo blijft zeker 
staan dat wij mensen zelfs van onze eigen geschiedenis niets leren, puur omdat 
wij een wezen zijn dat totaal blind en verloren is.
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De vervuiling

 De vervuiling waar ik in het verleden al veel op gehamerd heb. De 
mensen denken werkelijk dat alles mogelijk is en alles gedaan kan worden 
zonder dat het consequenties heeft. Sinds de introductie van de mens op deze 
aarde, kun je zien dat de wereld alsmaar systematisch vervuild maar ook ver-
nietigd wordt. Wat we daarmee willen bereiken weten we zelf niet, al zijn er 
vele wetenschappers die menen dat we met de dag grote vooruitgangen boeken! 
Welke vooruitgangen en welke positieve omwentelingen zijn te vinden in en 
op het technische vlak? Wat schieten we er nou werkelijk mee op? In mijn 
ogen niet veel en we gaan duidelijk met rasse schreden achteruit. Niet alleen 
met onze gezondheid maar ook met onze aarde die alsmaar meer te verduren 
krijgt. 

 Gezondheid, nou die is werkelijk zeer slecht. Al wordt ons voorge-
houden dat we nu steeds langer leven en dat de mens veel meer en langer in 
de maatschappij mee kan draaien, toch hebben we het steeds moeilijker en 
zijn er mensen al soms op jonge leeftijd afgewerkt door vreemde ziekten maar 
ook door de vergiftigingen die er dagelijks bij komen. Ons eten is alsmaar 
opgepept en moet snel en perfect uit de grond komen. Het moet er geweldig 
uitzien en het moet de vele smaakjes hebben die wij als mensen o zo belang-
rijk vinden, heden ten dage. Ook zijn we vreselijk kieskeurig want het fruit 
mag geen plekje hebben en moet er gewoon knalrood, geel of oranje uitzien. 
Dat het geen smaak meer heeft kun je ook niet verlangen want het lijkt soms 
dat het vruchtje al bij het uitkomen van de pit geplukt wordt! Maar niet te 
spreken over de vele pesticiden en de vele oppeppers en mestsoorten die door 
deze planten en zo in de vruchten gejaagd worden. Ook dat is een vorm van 
vervuiling. 

 Maar we gaan door want er zijn nog andere soorten vervuiling. De 
lucht die we inademen en maar niet te vergeten het water wat wij drinken. 
Twee zeer grote zorgkinderen van de wereldbevuiling. De lucht wordt da-
gelijks verontreinigd door de vele industrieën maar ook door de wagens die 
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wereldwijd rijden. De vliegtuigen maar ook niet te verwaarlozen de satellieten 
en objecten die met vele rond de aarde zweven. 

 Komen we nog even op het water terug, dat water wat je dagelijks 
uit de kraan krijgt, is dat wel zo schoon? Denk daar maar eens over na! Veel 
van het water wat je krijgt is al eens eerder gebruikt geweest. Het is water wat 
al gezuiverd is en wat dan volgens de steeds veranderde normen weer terug 
verkocht wordt aan jou. De ontlasting van uw buurman krijg je dagen daarna 
gezuiverd weer te drinken! Is allemaal goed geregeld, weet je me nu gerust 
te stellen. Ja, het is zo geweldig geregeld dat de normen alsmaar aangepast 
worden om zo nog aan de vraag te kunnen voldoen. Halen we de normen niet, 
dan gooien we wat extra chemicaliën erbij om het sneller af te breken om dan 
die normen te halen. Nu zijn wij, waar we wonen, de gelukkigen die op een 
eiland wonen en gedistilleerd water krijgen uit de kraan. Het behoort een van 
het zuiverste water uit de leiding te zijn wereldwijd. Maar ook hier hebben we 
problemen om de normen te halen. Zeer verouderde leidingen en er is zelfs 
sprake geweest, en snel verdoezeld geworden, dat er in de watertanks resten 
van dode dieren en vuil is gevonden! Schoon water? Vergeet het maar! Bij 
controles bleek dat zelfs ons schoonste water niet meer aan de normen kon 
voldoen en dus werd alles volgepompt met een mengsel van chloor en andere 
rommel om zo toch te kunnen leveren. Zo, nu is het goed en mensen, jullie 
kunnen het weer drinken, was de mededeling!

 Buiten de lucht- en watervervuiling zijn we ook nog een volk wat 
steeds meer verpakkingsmateriaal jaarlijks weggooien. Alle artikelen moeten 
een jasje hebben en dat jasje gooien we wel weer in de natuur. De bergen vuil 
rijzen wereldwijd de pan uit en de bergen die nu verrijzen, zullen zo nog eens 
de Mont Blanc overtreffen in hoogte. We leven al op een wereld die bedekt is 
met ons eigen vuil. Rommel, troep die we allemaal van ons eten en goederen 
af moeten halen voordat we het kunnen gebruiken. De plastic soorten vliegen 
letterlijk dagelijks om je oren. 
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 Maar we hebben de oplossing, recycling! Dat is het antwoord op ons 
vuil probleem. Och, het moet toch kunnen dat een plastic wc pot later een 
drinkbeker kan worden! Waarom niet, is toch niets mis mee! We blijven ver-
baasd staan op deze wereld en het mooie is dat niemand, maar ook niemand 
ooit werkelijk onderzoekt wat er nog voor resten overblijven in die oude 
plastic na de recycling. Als de homeopathie er van uitgaat tot verdunningen 
van duizenden malen en dat, dat nog op de mensen werkt, waarom zouden de 
sporen in het recyclend materiaal geen ziekten teweeg kunnen brengen na het 
hergebruiken?

 Mensen, al deze gegevens worden geheim gehouden of weer snel in 
een vergeethoek gelegd. Want je zou op vreemde gedachten kunnen komen, 
niet waar? Vervuiling komt ook voor in het eten, net zoals in het drinken en 
onze lucht. Vervuiling komt ook in ons fruit voor maar ook in de drankjes 
die je drinkt! Ook komt het vuil voor in dat lekker gebakje en snoepje! Dus 
beste mensen, zijn we wel zo gezond en schoon bezig als dat alsmaar beweerd 
wordt?

 Ik wil niet zeggen dat we allemaal in een glazen container moeten 
gaan wonen waar alle bacteriën en vuile substanties buiten ons bereik blijven. 
Maar waar ik je op wil wijzen is dat wij langzaam maar zeker ons verder en 
verder vergiftigen door al de rommel die we via het ademen, eten en aanraken 
binnenkrijgen.

 Vervuiling zal later ook nog verder besproken worden want het heeft 
ook een groot invloed op de energie waarmee wij werken. Want over de 
grootste vervuiling heb ik het nog niet gehad. De vervuiling van onze ener-
gie, de vervuiling door al de zenders, radio en tv golven maar ook die van de 
telefoons. Al die elektrische apparaten en niet te vergeten die computers die 
we denken o zo hard nodig te hebben! De grootste vervuiler momenteel hier 
op onze aarde is wel die van elektriciteit en de daardoor vele hangende golven 
die nodig zijn om te communiceren. Deze vervuiling is de reden waarom wij 
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mensen verder afzakken in een wereld van afhankelijkheid, dominantie en 
directe manipulatie.

 Op het gedeelte van de vervuiling zal ik nog meerdere malen terug-
komen en verder aan je voorleggen.

Het negeren van alle tekenen

 Het negeren van alle tekenen heb ik deze paragraaf genoemd omdat 
ik je al vrij in het begin van dit boek al wat dingen duidelijk wil maken. Nee, 
ik ga je niet de les lezen want als goede volwassene en met een eigen inbreng, 
eigen gedachten, eigen zeggen, met een vrijheid van meningsuiting en bla, 
bla nog meer, pik je dat niet van mij. Dus, rest me niets anders dan om het 
gewoon aan te halen en maar eindeloos blijven hopen dat je het eens zult gaan 
begrijpen.

 Ja, moest het even kwijt en ik moet zeggen, dat lucht me werkelijk 
op. Moet je ook eens proberen, gewoon even schrijven wat je denkt.

 Ik heb het over tekenen die we dagelijks, elk uur, elke minuut en soms 
seconde op seconde voorgehouden worden en waar we helaas maar bar weinig 
mee doen! Het is triest te zien dat de mensheid zover aan het dalen is en dat 
de mensen alle tekenen en alle noodsignalen gewoon negeren of totaal blind 
voor zijn. In de vele jaren dat ik met mensen praat, bezig ben en aanhoor, 
komen alsmaar dezelfde dingen naar boven. Mensen die totaal de weg kwijt 
zijn en helemaal niet weten waarheen te gaan of nog weten hoe ze kunnen 
zien, horen, voelen en hoe hun problemen op te lossen. 

 Het is misschien wat arrogant dat ik dit schrijf maar ik wil het toch 
aanhalen dat er steeds minder mensen zijn die werkelijk kunnen zien en voelen. 
Vele mensen stoten dagelijks hun hoofd en durven dan nog te beweren dat de 
wereld tegen hen is! Mensen die dagelijks verschillende tekenen krijgen wat 
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te doen. Ze twijfelen of zijn bang om welke kant dan ook maar uit te gaan. 
Toch is de wereld van de energie, een wereld die niet zomaar opgeeft en keer 
op keer je weer laat merken door pijnen, tekenen of gevoelens wat of welke 
wegen je kunt gaan. De wereld van de energie geeft niet op en blijft je ‘voeren’ 
met materie waar je mee aan de slag kunt gaan. 

 We hebben momenteel een geweldig probleem op deze aarde. De 
antennes die deze tekenen en gevoelens moeten ontvangen zijn werkelijk 
gestoord, gebroken en soms geheel afgebroken. De mensen kunnen deze 
signalen niet meer ontvangen, puur omdat ze zich vol laten laden met al-
lemaal nodeloze informatie waar je nooit iets aan zult hebben. Die nodeloze 
informatie is gewoon de overvloed waarmee onze wereld overspoeld wordt 
en waar wij mensen steeds meer aan onderdoor gaan. Mensen zijn werkelijk 
aan het afstompen en hebben alle connecties verloren met deze energie, met 
deze bron van het leven.

 Ik hoor vele malen van de mensen die vol problemen, stress of pijn 
zitten, in hun verhalen hun eigen oplossingen vertellen. Nog geen 10 minuten 
verder in het gesprek kunnen ze daadwerkelijk hun eigen oplossing horen 
maar helaas, deze mensen vertellen het gewoon als een verhaaltje wat ze kwijt 
willen en hebben niet de antennes en hun gevoel op ‘ontvangen’ staan om zo 
met hun eigen gegevens aan de slag te gaan. De oplossing weet je altijd al 
zelf, maar helaas zijn er weinig mensen die hun eigen oplossing kunnen zien, 
voelen of ontdekken. Daar laat ik het nu even bij omdat we in dit boek daar 
later zeer uitgebreid op terugkomen.

Het water tekort

 Water tekort? Op deze planeet die voor een groot deel bedekt is met 
water? Nou, ik denk dat dit al eerder is aangehaald. Namelijk het water wat 
we tot onze beschikking hebben is sterk aan het vervuilen. Het gerecycled 
drinkwater in de grote steden wat uit rivieren maar ook vanuit de riolering 
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komt, gezuiverd en dan weer verkocht wordt als zuiver drinkwater! Maar niet 
te spreken over het water wat uit de grond komt. Van vlakten waar boven de 
grond sterk bemest worden en waar ook vele vuilnisbelten opgehoopt zijn en 
waar veel chemisch afval de grond in wordt gewerkt want ‘zo kan het minder 
kwaad’. Hebben we het nog niet over het water wat uit de lucht komt vallen 
in de vorm van regen, sneeuw of hagel. Sterk vervuild door alle fabrieken en 
wagens die alles de lucht instoten! In grote getale wordt de lucht vervuild en 
volgepompt met chemische stoffen wat dan in de bovenste luchtlagen hangen 
en met de ontlading van de regen of sneeuw weer terug worden gebracht op 
en over ons.

 We hebben kennelijk nog niet door dat we voor 95% onszelf vergiftigen 
en ziek maken door al de hebbedingetjes die we maar aanschaffen omdat we 
het zo hard nodig hebben. Ja, zelfs ons eten moet aan steeds zwaardere eisen 
voldoen en eigenlijk is het niet meer dat het eten ons voedt maar we eten puur 
omdat we ‘trek’ hebben. Eten is een gewoonte geworden en dat zie je ook in de 
westerse culturen waar steeds meer mensen sterven aan hartkwalen, vetzucht 
en ziekten die te maken hebben met het verkeerd en te veel eten. Eten bij 
restaurants en of het nu ‘fast-food’ is of de traditionele restaurants zijn, waar 
je kapitalen kwijt bent omdat je bord ‘mooi’ is opgemaakt. Of het smaakt en 
wat nog belangrijker is, of het voedzaam is, staat onderhand op een derde of 
vierde plaats! 

 Terugkomend op het water. We hebben op deze wereld een chronisch 
tekort aan zuiver water, water wat gewoon niet vervuild is of van een recycling 
band af komt. O, je koopt mineraal water van de goede merken! Geweldig, 
je bent werkelijk gezond. Heb je, je toch eens afgevraagd waar dat water 
vandaan komt? Uit een natuurlijke bron natuurlijk! Nou, daar ga je dan want 
zoals ik al schreef, de grond is vergeven van de chemicaliën en zo dus ook 
je bronwater dat wat belletjes heeft en dan voor belachelijk veel geld over de 
toonbank verkocht wordt! Het is niet meer te regelen dat je helder schoon water 
kunt krijgen want zelfs op Antarctica is het ijs en zijn de vele sneeuwvelden 
sterk vervuild via de lucht van onze geïndustrialiseerde landen. Wij met onze 
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vooruitgang, zoals we het noemen, zijn letterlijk de gehele wereld aan het 
vergiftigen. 

 Wat te doen? Mensen, we koken al geruime tijd ons water en we ho-
pen zo de verontreiniging tot een minimum te houden. Toch zullen er altijd 
restanten van chemicaliën en restanten van de vergifsoorten blijven die zelfs 
in de extreem hoge temperaturen van het koken zullen overleven. Veel is er 
niet	aan	te	doen	maar	ik	geloof	werkelijk	niet	in	de	vele	mineraalflesjes	die	we	
kunnen kopen en die ook bijvoorbeeld hier op dit deel van de wereld te koop 
zijn en dan gewoon uit de roestige oude leidingen komen die vol bacteriën 
zitten! Nee, we houden het dan maar op ons gekookt water!
  

Het geheel, de connectie

 Ja, hier in deze paragraaf komen we al vrij vooraan in het boek op het 
punt waar het allemaal om draait. Het geheel en alles wat er omheen draait. 
Met al onze wetenschap en al die knap gestudeerde hoofden die hier op deze 
aarde rond zweven is er nog steeds heel weinig aandacht voor het geheel, voor 
de complete zin en opbouw van deze wereld. Ik verwonder me keer op keer als 
ik denk over de maatschappij die momenteel zo hier om ons heen opgebouwd 
is. Laat ik alvast daar maar eens wat dieper op ingaan.

 De huidige maatschappij en allen die hier vooraf gegaan zijn, zijn 
gebaseerd op het ego van één of enkele personen. De een is machtiger dan 
de ander en de een bezit meer dan de ander. Ook is er altijd een dominerende 
factor van een bedrijf of persoon die meent dat hij de wereld is. 

 Voorbeeld; De farmaceutische wereld die meent werkelijk alles in 
handen te hebben, ze spelen God en menen dat ze God zijn. Met hun groot-
ste inbreng, qua kapitaal op deze aarde, menen ze werkelijk alles te kunnen 
manipuleren! Het kopen/verkopen en handelen in mensen tot heden ten dage. 
Ze spelen met duizenden levens per dag en experimenten worden nog dage-
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lijks op mensen gedaan. Mocht het misgaan dan is er zogenaamd een nieuwe 
epidemie uitgebroken zoals we nu meemaken met AIDS en de verschillende 
griepsoorten, zoals de toenmalige H1N1 met een variant H5N1. Wat niets 
anders was dan experimenteren maar wat wel grote gevolgen heeft gekregen 
wereldwijd.

 Het manipuleren van embryo’s, stamcellen en eigenlijk met elk deel 
van een menselijk lichaam waar in het geheim en achter zeer dikke deuren 
dagelijks mee gespeeld wordt en waar alle wetten van de natuur met handen 
en voeten getreden worden. Deze mensen hebben lak aan de natuur en lak aan 
de mens als mens. Deze mensen willen de absolute macht bezitten over het 
totale menselijk ras. Je wilt niet weten waar allemaal in gerommeld wordt en 
je zou versteld staan als je wist wat er werkelijk in de vele laboratoria gedaan 
wordt, diep onder de grond en achter dikke deuren. Nee, het is misschien maar 
goed ook dat het zo geheim is en dat er weinig of niet over gesproken wordt 
want dan zouden velen het werkelijk niet meer zien zitten. 

 Een tipje; Denk je werkelijk dat de eerste kloon dat schaapje was? 
Weet je zeker dat het al niet bij mensen is uitgevoerd? En zo zijn er langzaam 
maar zeker bewijzen dat het al zeer ver aan het gaan is en er zijn ook al tekenen 
dat daarom de huidige mens die geboren wordt ook niet meer de trekken heeft 
die we miljoenen jaren hebben gehad. 

 Maar tot zover de medische wereld, even nog de tegenhanger en dat 
is de oorlogsindustrie waar Amerika meent rijk van te moeten worden. Deze 
tegenhanger kan nog niet tippen aan de medische industrie maar is ook een 
machtige tak in de dominantie van deze wereld. Zij zijn er op uit om macht 
te bezitten en mensen te kunnen onderdrukken. 

 Zelf woon ik in een land waar nog steeds veel gepraat wordt over de 
slaventijd maar helaas, die mensen snappen niet dat we allemaal nog steeds 
slaven zijn! Wij hebben niets te vertellen en de maatschappij zegt ons wat te 
doen en hoe te leven. De minuut dat je buiten je pad gaat, worden er met alle 
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mogelijkheden muren om je heen gebouwd zodat je niet verder kunt ontsporen. 
Mocht je zogenaamd de draad toch kwijtraken dan word je opgesloten in een 
of andere kliniek of domweg vermoord. Want dat is waar de wrede wereld 
van nu steeds meer naar toe gaat. Je loopt in de rij of je wordt geliquideerd! 
Direct of indirect word je monddood gemaakt en als je dan nog lastig bent, 
zit er niets anders op dan ‘dumpen die persoon’. Nu heeft de oorlogsindustrie 
wel een oplossing voor en wordt er gewoon een oorlog uitgelokt of verzonnen 
en daar kunnen ze weer onbeperkt de beest uithangen en onbeperkt mensen 
vernederen of liquideren. 

 Terugkomend op de stelling van deze paragraaf ‘Het geheel en de con-
nectie’, zien we dat de huidige wereld en de vele mensen, dieren en verdere 
natuur steeds verder uit elkaar gaan. We hebben elkander niet meer nodig 
volgens velen en steeds meer leven we in een wereld van eenlingen, allemaal 
als losse delen langs elkaar heen. Wat blijkt? Als mensen in nood komen zoals 
bijvoorbeeld bij 11 september in Amerika, dan zijn ze weer in een keer één 
blok, denken ze dan. Maar dat is ook niets anders dan dat de maatschappij op 
dat moment geen oplossing heeft en omdat grote heren of dames niets meer 
zijn dan een eenling die deze situaties absoluut niet aankan. Dan komt het 
oerinstinct van de mens weer naar boven en weten grotere groepen weer te 
clusteren en te overleven. Toch is dat altijd maar van korte duur, omdat vrij in 
het begin al de dominerende factor weer op gaat komen en er zich weer een 
leider	moet	gaan	profileren.	Daar	ga	je	dan	weer,	terug	naar	de	hokjes,	wetjes	
en regels die men meent nodig te zijn voor overleving. 

 Hokjes, wetjes en regels, haalde ik net aan. Ja, dat is wat wij doen in 
de wetenschap, maatschappij en eigenlijk alles wat in ons leven draait. De ‘tijd’ 
die we hebben geïntroduceerd, die vele beroepen, jij bent dit en jij bent dat en 
het ene beroep dat belangrijker is dan het andere! De vele groeperingen, rege-
ringen, landen en ga zo maar door. De vele verschillende talen waar men meent 
dat de een belangrijker is dan de ander. En niet te vergeten de zogenaamde 
wereldleiders, die de piassen zijn van een systeem. Maar dan nog maar niet 
te spreken over de duizenden verschillende geloven waar de ene nog dichter 
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bij God staat dan de andere. En waar het ene geloof meent belangrijker te zijn 
dan een ander geloof. Nou, al die hokjes, al die stromingen, groeperingen, 
partijen, landen enzovoorts zijn niets meer dan het afbrokkelen van de mens-
heid. Wij, mensen en de wereld, zijn één, één energie en één bouwsteen en 
het is niet mogelijk om ieder voor zich te leven. Op je eigen leven, dat is het 
verblijf op deze wereld niet voor bestemd.

De wereld in het heelal en zijn Universum

 In deze paragraaf wil ik toch al wat dieper ingaan op wat er allemaal 
om ons heen is en wat er afspeelt in de werkelijke wereld. Onze wereld die 
we aarde noemen is niet een los staand deeltje in het totale heelal en zijn 
Universum. Zoals ik al in het vorig paragraaf aanhaalde, we zijn geen losse 
elementen van het geheel. De aarde, met al zijn leven erop, heeft een doel in 
het gehele heelal en met daaraan gekoppeld het Universum wat een overkoe-
pelend geheel is van alles wat reilt en zeilt hier om ons heen. Om het nog wat 
duidelijker te maken het volgende.

 Wat er ook gaande is, waar dan ook op deze wereld, heeft effect op 
ons, het speelt in ons in en het werkt mee met wat we nu doen en waar we 
mee bezig zijn. Niets is van elkaar losgekoppeld. Een moord aan de andere 
kant van de wereld heeft zijn uitstraling op alle andere levende wezens. De 
energie die daar dan vrijkomt wordt verzonden en al het levende rond en in 
ons neemt deze energie op. Al de positieve maar ook negatieve handelingen 
worden doorgegeven via de energie die daarbij ontstaat. Zo is alles wat er nu 
gebeurt hier op deze wereld, een gedeelte van wat er in het complete Univer-
sum wordt ontvangen. 

 We zullen in de wereld van energie zien dat niets los van elkaar is en 
dat alles met elkaar verbonden is en zo met elkaar te maken heeft. We gaan 
later zeker nog veel dieper in op deze materie, maar eerst is het belangrijk 
dat we zien hoe de huidige wereld aan het draaien is en waar de knooppunten 
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zitten in de huidige manier van leven. Hier zullen we zeer regelmatig op het-
zelfde probleem stoten en dat is dat iedereen voor zich aan het leven is en dat 
iedereen meent dat hij niemand direct of indirect nodig heeft. Toch zul je gaan 
merken en ik weet zeker dat je dit nu al voelt, dat er iets is wat ons met elkaar 
verbindt. De vreemde gevoelens die we hebben, de telapathie die de een meer 
heeft dan de ander maar wel aanwezig is, maar ook het vreemde gevoel bij 
o.a. liefde op het eerste gezicht. Allemaal dingen die we niet willen, durven 
of kunnen aanvaarden dat ze er zijn, puur omdat we niet willen erkennen dat 
we allemaal met elkaar verbonden zijn.

 De verbondenheid met de medemens maar ook met de natuur en haar 
dierenwereld, die wel degelijk belangrijk is in ons leven. Maar wat over het 
gevoel dat we hebben van andere werelden, mensen die zich verbonden voelen 
met het ‘hogere’ of met het ‘ware’? Allemaal tekenen dat er meer is en waarover 
we maar moeilijk durven te praten, laat staan het te erkennen. We zullen gaan 
zien dat we elkaar duidelijk nodig hebben maar dat er in de huidige manier 
zoals de wereld gaat, het een wereld is waar mensen menen andere wezens te 
moeten domineren. We zien dat niet alleen onder de mensen maar ook in de 
dieren- en plantenwereld. Op deze manier zal de sterkste overleven. Maar er is 
een verschil in de natuur en de mens, dat is, dat de natuur niet denigrerend is 
en dat er gehandeld wordt volgens een wet die het Universum vanaf het begin 
hanteert. De wet van het voortbestaan en de wet van de natuurlijke zuivering. 
Het gaat er bij de natuur niet om, om te domineren, kleineren of vernederen. 
Nee, het gaat erom dat de natuur en de wet van het Universum er vanuit gaan 
dat er collectief een doel bereikt moet worden en daar wordt het geheel alsmaar 
op aangepast. De sterkeren overleven en dragen bij aan dat geheel.

 Wat doen wij mensen? Wij proberen de ‘zwakkere’ lagen van de be-
volking te onderdrukken en onder ons te houden. Die laag van de bevolking 
die volgens ons onder aan de ladder staat of die niet naar buiten willen en 
kunnen komen. Zwakkeren noemen we hen maar juist zij zijn sterk omdat ze 
zonder hulpmiddelen zich in stand weten te houden. Puur omdat deze mensen 
daar geen behoefte aan hebben, maar ook omdat er velen zijn die doorhebben 
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dat het maar een machtstrijd is onder de zogenaamde sterken in de wereld. 
Mensen die systematisch onderdrukt worden, dom gehouden worden zodat 
ze niet kunnen opklimmen op de bewuste ladder van de maatschappij. Dat 
is wat de mensheid compleet ontwricht en zo ook het leven van de gehele 
mensheid. Er is vanaf het begin een les geweest waar de mensen van moesten 
leren. Helaas tot op de dag van vandaag hebben deze lessen nog steeds niet 
plaatsgevonden, buiten een paar mensen om die zich boven dit alles wisten 
te brengen om zo anderen te laten zien waarmee ze bezig zijn. Toch is er nog 
steeds niet veel van begrepen en wordt er nog steeds druk gezocht naar een 
oorsprong, doel en handelen in een menselijk leven. De wetenschap en al onze 
geleerden zijn aan het zoeken naar het ene wat moet verklaren wat werkelijk 
gaande is. 

 Blind, stekeblind zijn deze mensen aan het dwalen en dat allemaal in 
opdracht en met het uitgangspunt wat die ene dominant persoon of maatschap-
pij stelt. Zo zien we en verklaart het ook, waarom er alsmaar in elk tijdperk 
en elk deel van de vele levens steeds maar andere zienswijzen zijn en dat de 
wetenschap elke maal bijgesteld moet worden om op de antwoorden te komen 
die er worden gemaakt. Nog steeds is de wetenschap in de ban van het grote 
geld en de daarachter liggende grote bedrijven in de maatschappij. Zo zal er 
nooit een werkelijk antwoord gevonden worden achter de grote vragen die 
gesteld zijn bij veel van deze mensen. 

 Het is voor nu even genoeg over dit onderwerp en het zal later zeker 
nog dieper worden uitgelegd. We hebben nu even een klein tipje opgelicht 
over de samenhang van de vele levens in en om ons heen. Belangrijk is, dat 
je langzaam maar zeker in gaat zien dat er geen losse elementen bestaan en 
dat, wat jij doet ook mij en een ander beïnvloedt.
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1-3 De kinderen en hun tijd

Geboorte

 Mooi dat we toch allemaal worden geboren. Of je nu een mens, dier 
of plant bent, we komen vanuit het niets bij een moeder terecht en die zorgt 
dat we zover zijn dat we op deze wereld geplaatst kunnen worden. Waar je 
ook om je heen kijkt, er worden dagelijks duizenden wezens geboren. Dit is 
al zo lang bezig dat daardoor de aarde is gaan uitdijen en steeds dichter be-
volkt is geworden. Toch is in de natuur altijd een evenwicht geweest en zijn 
wij mensen het enige wezen waar een groot overschot van is. Wij hebben ons 
meer en meer het ‘recht van het leven’ op deze aarde opgeëist en zijn we steeds 
meer de andere medebewoners gaan uitroeien, waardoor we nu steeds meer 
in de problemen komen want de gehele balans is verdwenen. We menen dat 
de aarde van ons is en wij zijn niet langer een gast op deze planeet. 

 Soms vergelijk ik ons met een stel konijnen dat met een tiental in 
een huis worden geplaatst waar na enkele jaren een hele stad van vol zal zijn. 
Misschien niet zo’n leuke vergelijking maar het is wel precies hetzelfde en we 
zijn kennelijk nog beter dan de konijnen! De miljarden mensen die we nu op 
deze aarde hebben, het tekort aan voedsel, maar ook de vreselijke manier hoe 
vele mensen moeten leven zijn allemaal tekenen dat het zeker niet de goede 
kant opgaat.

 Maar terug naar de geboorte en laten we het maar even houden op de 
geboorte van een enkel wezen dat we mens noemen. Het kind wordt verwekt, 
helaas in vele gevallen niet door liefde die erachter behoort te zitten. Vele 
kinderen worden verwekt ‘per ongeluk’ of ‘niet bedoeld’ en ook zijn er vele 
kinderen die verwekt worden door brutale handelingen zoals verkrachting of 
door een dominerend gedrag van de partner. Maar gelukkig zijn en worden 
er ook nog kinderen verwekt zonder deze negatieve energie en wel met de 
bedoeling een mens op deze wereld te zetten. Ze zijn er nog, de moeder en 
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de vader die voor hun kinderen er zullen zijn, maar ook daarin kan na enkele 
jaren vreselijk veel veranderen.

 De baby, het wezentje zoals wij menen dat onbeholpen is, ligt daar 
te wachten op wat zijn ouders voor hem zullen doen. Dat pure wezentje waar 
wij van uitgaan dat het totaal niets weet en o zo afhankelijk is. Nou, dat we-
zentje is na negen maanden uit de buik van de moeder gekomen en is daar 
om een wereld te gaan creëren voor zichzelf in een huidige maatschappij. Het 
is opvallend dat wij steeds meer moeite hebben om de huidige maatschappij 
te verstaan en te begrijpen, en dat dan deze nieuwgeborenen zich wel weten 
te handhaven en door te gaan. Als ik met oudere mensen spreek, snappen ze 
niet dat wij het allemaal aankunnen maar daarentegen denken wij weer, wat 
moet er van de komende jeugd terechtkomen! Doch, zo’n baby komt met 
frisse moed en met veel bravoure uit de moeder en gaat beginnen aan de taak 
die hij heeft meegekregen. 

 We zullen gaan inzien wat hierachter schuilt en wat voor kracht en 
knowhow dit wezen heeft om hier, nu in dit leven te starten op deze aarde. Is 
zo’n baby eigenlijk wel zo nieuw hier en is het een compleet nieuw leven? 
Ook hier zal zeker een antwoord op gaan komen en je zult versteld staan wat 
achter een kind, een baby schuilt.

Indigo, ADHD en aanverwanten

 We praten en schrijven veel over de nieuwe generatie kinderen die 
we Indigo kinderen noemen. We zitten er vol van en iedereen hoopt direct of 
indirect zo’n superkind te mogen krijgen. Anderen zien het als een last, want 
deze kinderen zijn niet hanteerbaar en ze weten niet wat met hen te doen en 
hoe met hen te leven. Kortom, we hebben een nieuwe mode gril gevonden om 
de verklaringen en tekortkomingen van onszelf te verbergen. Even wat dieper 
wroeten in het begrip Indigo en waar deze kinderen voor staan. 
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 Indigo kinderen zijn zo wijs, zo erg begaafd en zijn erg op zichzelf. 
Het zijn kinderen die moeilijk zijn in omgang omdat ze meteen in verweer 
gaan en doorgaans menen ze het beter te weten. Kinderen die een eigen leven 
leiden en zich nauwelijks iets van de regels en wetten van deze maatschappij 
aantrekken. Als ouder is het niet gemakkelijk om met deze kinderen samen 
te leven omdat ze meestal in een eigen wereld leven en duidelijk niet vanaf 
te brengen zijn. Het is een wereld in een wereld en het zijn wel de kinderen 
die respect afdwingen en dat ook verwachten van anderen. Er zijn geen tus-
senwegen, er is één pad wat ze volgen en waar ze alleen vanaf te brengen zijn 
als er een duidelijke aanduiding is die kant op. Kinderen met een eigen kijk op 
deze wereld en duidelijk niet onder de indruk zijn van onze manier van leven 
omdat het een onlogische en meestal chaotische wereld is wat zij zien.

 Waarom zien we dit nu en waarom vallen deze kinderen ons nu pas 
op? Waren ze er niet eerder? Ik denk dat dit een gevolg is van zoals de ouders 
zich nu manifesteren in deze wereld. De kinderen zijn niet veel veranderd, ze 
zijn niet veel wijzer die in de vorige generaties en levens. Maar wij ouders 
menen en willen nu dat we een super begaafd kind hebben of een kind dat 
niet hanteerbaar is en dat we zo onze eigen tekortkomingen kunnen verbergen. 
Kijk wat we allemaal aan termen hebben voor allerlei soorten van kinderen 
zoals ADHD en de hele lijst van afkortingen die elk kind zo in een hokje moet 
plaatsen. Je wordt er toch sikkeneurig van als je al deze rapporten leest, de 
boeken die uitgebracht worden en die op een voorzichtige manier verklaren 
dat de ouders een geweldig kind hebben. 

 Wat en hoe komt dat? Nou, dat is niet verwonderlijk. Het kind wordt 
geboren en wordt liefst na enkele maanden al in een kinderverblijf gedumpt. 
Ouders moeten werken en moeten geld binnen brengen. Het huis, de wagen en 
alle rijkdommen om hen heen moeten in stand gehouden worden. Het jonge 
nieuwe leven is niets meer dan een status wat behoort in de maatschappij van 
huisje, boompje, beestje. Het is belangrijk dat je mee blijft draaien en mee 
blijft tellen in deze maatschappij en zo horen er ook kinderen bij, maar dat 
kan niet samen in deze maatschappij. Wat doen we? We verwekken het kind, 
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zorgen dat het hier op aarde komt en dan is het aan de verzorgers en opvoeders 
van de kinderopvang en scholen, wat er verder gaat gebeuren met het kind. Zo 
moeten deze kinderen zich al van het prille begin zien waar te maken en zo 
boven anderen uit te steken. Maar ook moeten ze zich blijven verdedigen, wat 
gedaan kan worden door een eigen wereld te creëren en alleen voor zichzelf 
op te komen. Ze zijn uiteindelijk toch ook vanaf het begin door hun eigen 
vlees en bloed afgestoten! De ouders die er hadden moeten zijn, hadden het 
te druk om hun eigen zaakjes te regelen.

 Dan komt de maatschappij verder om de hoek kijken, want we krijgen 
daardoor kinderen die al vanaf het begin lak hebben aan regels en wetten en 
dat maakt van hen allemaal eenlingen in deze maatschappij. Nu komen we 
op het punt waar even wat meer en verder ingegaan moet worden; Hoe en in 
welke vorm een baby op deze wereld wordt geboren. We nemen aan dat een 
baby onbeholpen en zonder enige kennis op de wereld komt, maar daar begint 
al het hele kromme wat in deze maatschappij ingeprent zit en waar wij ons 
alsmaar aan over geven. 

 Baby’s, zijn ze werkelijk zo onbeholpen? Daar heb ik zo mijn eigen 
mening over. Laat ik die maar eerst even op papier zetten. Baby’s zijn een 
vervolg met de wijsheid van vele andere levens die zij meenemen in deze 
nieuwe huidige wereld. Een baby is afhankelijk van de moeder voor eten en 
de eerste jaren voor de bescherming. Maar een baby is doorgaans verder en 
erg puur wat betreft de levenservaringen en de manier van leven. Wij ouders 
menen dat we de kinderen moeten leren, we beginnen met de eerste woorden 
en handelingen en dan worden er meer en meer beperkingen opgelegd wat een 
kind wel en niet mag doen. Als de baby’s van deze dagen opgevangen worden 
door kinderopvang centra, dan hebben deze niet de tijd om het kind alsmaar te 
begeleiden en de kinderen moeten zichzelf ontwikkelen. Ze kijken naar elkaar 
en de eerste ‘gang’ vorming is al ontstaan. Ze zijn al meteen terechtgekomen 
in de wereld van de maatschappij en het overleven. Wat blijkt, wanneer je 
kinderen echt hun gang zou laat gaan, leren ze al in de eerste levensjaren vele 
dingen sneller en mooier. Ze weten zich dan een eigen wereld te creëren die 
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puur en gebaseerd is op de basis van wat de werkelijke wereld zou moeten 
zijn (de energiewereld). Ze zijn dichter bij de natuur en ze hebben door dat 
het leven meer is dan een maatschappij waarin ze zich behoren aan te passen. 
Daardoor ontstaan, na verloop van tijd, verschillende kinderen. Kinderen die 
zich tussen twee werelden moeten begeven of de kinderen die meteen in de 
harde maatschappij gegooid zijn en van dag één al worden geïndoctrineerd. 
De vrij opgevoede kinderen weten heel goed dat hun wereld meer is gebaseerd 
op een wereld van energie en mogelijkheden (indigo kinderen). De wereld die 
je als ouder denkt dat die goed is voor hen, kun je wel vergeten want die is 
in hun ogen niet een ware wereld, en terecht. Baby’s die vanaf de eerste dag 
gedumpt worden in een opvang, zijn veelal al slaven vanaf het prille begin. 
Een groter gevaar is wanneer ze ouder worden en daar gaan we het nu over 
hebben.
     

Tieners

 Komen we eigenlijk in de wereld waar wij ouders steeds meer pro-
blemen mee hebben. Vreemd genoeg hebben ook onze voorouders duidelijk 
moeilijkheden gehad met ons tieners. In de vroegere jaren werd dat makkelijker 
onderdrukt, want de minuut dat je niet luisterde, werd je naar een kostschool 
gebracht of je werd in dienst gegooid en als je, je mond opendeed kon je een 
flinke	klap	verwachten.	Zo	werden	de	tieners	van	de	afgelopen	eeuwen	onder	
de duim gehouden.

 Nu leven we in het tijdperk waar tieners meer en meer de vrijheid 
krijgen en alsmaar hun eigen weg kunnen gaan en ook waar lichamelijk ge-
weld	als	afstraffing,	steeds	verder	verboden	wordt	in	deze	maatschappij.	Maar	
wat zie je, de tieners worden steeds meer onhandelbaar en willen steeds meer 
schoppen tegen de ouders en de maatschappij. Ook het geweld neemt grillige 
vormen aan en kinderen zien ook niet meer het verschil tussen een virtuele 
wereld en de werkelijke wereld. Ze raken het spoor bijster en daar hebben ze 
ook nog eens de drugs bijgevoegd om zo tot een totale chaos te komen. 
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Wij ouders van nu, snappen er niet veel meer van en wij zijn gedegradeerd 
naar een orde van oude mensen die nutteloos zijn. 

 Maar achter dit alles zit veel meer. Want wat is er allemaal niet gebeurd 
de laatste 50 jaren waar de maatschappij steeds meer druk is gaan zetten op 
ons ouderen en zo verder doorwerkend op onze kinderen? Wij hebben net de 
revolutie meegemaakt waar we ons los gingen trekken van de ouderen. Wij 
waren ook de indigo’s van die tijd. De kleding moest veranderen, er werd 
steeds meer drugs gebruikt en zo konden wij meer presteren en meer aan de 
eisen voldoen van de toen huidige standaarden van de maatschappij. Maar 
ook wij waren diegenen die zich lostrokken van de regels en wetten van die 
maatschappij. We schopten en lokten alle confrontaties uit die maar mogelijk 
waren. De muziek werd anders en we lieten zien dat het ook anders kon. Zo 
werd er een nieuwe generatie geboren van vrijheden die ze niet aankonden. De 
vrijheid van drugs die nu alarmerende gevolgen heeft laten zien. Vrijheid van 
seks waarin alles, maar ook alles, mogelijk is en de vrijheid van meningsuiting 
waar we nooit achter gekomen zijn waar we nu werkelijk vrij in zijn. Nee, we 
weten niet met deze vrijheden om te gaan omdat we niet weten wat te doen 
met de vrijheid. Iedereen ging er een eigen draai aan geven, of het werden 
communes waar een vrijheid blijheid heerste in de roes van drugs en seks. 
We waren en zijn het spoor al lang bijster en we hebben nu de rekening op 
tafel liggen door de huidige kinderen die dit allemaal al meegemaakt hebben 
en andere wegen inslaan om zo ook hun vrijheden te verwerven in onze vrij-
heden. Helaas is nooit duidelijk geworden wat nu werkelijk vrijheid is en het 
is uitgegroeid naar een wereld van het ego en de ‘ik’, en zo geheel losstaand 
bezig zijn van het geheel wat eigenlijk het leven zou moeten inhouden. 

 Maar we gaan er vanuit dat vele kinderen, ook vanuit een kinderop-
vang vanaf het begin opgevoed zijn. Kinderen die vanaf hun eerste dagen op 
deze aarde hebben moet ‘vechten’ voor hun plaats in die opvang. Dat vechten 
hebben ze doorgezet in de latere jaren. Op school moest er gevochten worden 
om de hoogste rang te halen. In het begin van je carrière moest er met handen 
en voeten geschopt worden om een plaats te bemachtigen. Daarnaast is er 
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nog wat anders gaande en dat is dat veel van deze jongeren opgegroeid zijn 
op straat. Ouders die niet thuis zijn en de jongeren zoeken hun wijsheden 
onder de andere jongeren die het allemaal al weten. 50% van onze jongeren 
momenteel hebben hun opvoeding gekregen op straat, tussen de jongeren die 
hun eigen wetten en eigen regels hebben, die ver van de regels liggen van de 
maatschappij of van een energiewereld.

 Doordat wij ouders duidelijk geen tijd hebben voor de kinderen en 
omdat de maatschappij duidelijk aan het inboeten is, zijn de huidige jongeren 
de kinderen van de rekening. Toch is er ook wat anders gaande. Want, als je 
contact hebt met deze jongeren merk je dat er in elke wereld van hen een 
connectie is naar elkaar toe en dat geeft in ieder geval hoop, dat er een om-
wenteling aan het komen is in deze neergaande spiraal die lang heeft geduurd. 
Deze omwentelingen maken het ook mogelijk dat dit boek zeker een positieve 
invloed zal hebben in hun zienswijze en hun manier van leven. Het is tijd en 
zoals ik al eerder heb gesteld, tijd bestaat niet en daar zal veel oplossingen uit 
voort gaan komen.

De opvoeding en ouders

 Pas op, glad ijs! Want o wee als je over opvoeding gaat praten. Veelal 
wordt het meteen persoonlijk opgevat maar erger nog, velen menen dat het 
niet op hen slaat! Laat me maar meteen met de deur in huis vallen en meteen 
een boeman zijn met de volgende zin. Wij ouders voeden onze kinderen geen 
van allen goed op! Meestal als we denken dat we het goed doen, doen we het 
goed fout!

 Zo, het is er uit en waarschijnlijk ga je nu het boek in een hoek smijten. 
Geen probleem, dan zal het later nog wel eens uit die hoek genomen worden 
om misschien als onderzetter gebruikt te worden. Zo zie je, alles heeft een 
nut in deze wereld! Maar even serieus, wat je ook als ouder doet en hoe je 
het ook allemaal meent goed te doen, je zult het nooit goed doen. Dat is een 
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eeuwenoud gegeven en zal niet veranderen zolang we niet in gaan zien wat 
het werkelijke leven is achter een leven.

 Nou is dat moeilijk te pakken en is het ook moeilijk te zien in de 
huidige manier van kijken. We menen dat we kinderen moeten opvoeden, we 
moeten er zijn als ouders en we moeten ze leren! Ja, wat leren? Slaafs te zijn 
van deze maatschappij? Hen leren om in het gelid te lopen zodat ze niet met 
justitie of de vele sancties die er zijn, in aanraking komen? 

 We hadden het al even over onze ‘wonder’ kinderen. We kunnen hen 
niet meer aan en het lijkt wel of de kinderen de wereld over aan het nemen zijn. 
Dat is zeker zo. Ik schreef ook dat het lag aan onze lakse manier van ouder zijn 
en de vele tientallen jaren van geen interesse tonen in de kinderen. Er is meer 
en dat gaat wat dieper. Doordat de kinderen al vele jaren zelf dingen moesten 
leren en ondervinden, is er een generatie aan het ontstaan die veel meer zichzelf 
is en weet dat de huidige manier van leven niet de juiste is. Deze kinderen zijn 
niet opstandig maar weten gewoon meer dan wij. Ze weten al dingen die wij 
veelal nog moeten leren of ervaren. Kinderen zijn geen kinderen meer zoals 
wij het graag zouden zien. Nee, kinderen zijn al naar een volgende dimensie 
gegaan en zien dat wij aardig zijn blijven steken!

 Ik weet dat dit misschien even te ver gaat en dat is begrijpelijk want 
een baby moet toch geleerd worden wat en hoe zich te gedragen en hoe te 
leven? FOUT, een baby weet al alles wat nodig is om een leven te volbrengen. 
Wij als ouders zijn niets meer dan de aanvoerders van eten en hen beschermen 
op de momenten dat zij aangeven dat ze het nodig hebben. Niets meer! Al 
dat betuttelen en al dat bemoeien zien de kinderen als lastig! Natuurlijk lastig 
als zo’n oud persoon meent het beter te weten. Zeker lastig want je kunt niet 
doorgaan met het doel waarmee je hier op aarde bent gekomen! En zo is het 
hele ouder zijn aan het veranderen. Kinderen van nu hebben de oplossing 
tegen onze bemoeizucht. Wij ouders moeten er zeker voor hen zijn maar wel 
op die momenten die zij aangeven!
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 Ik weet dat dit allemaal vreemd klinkt. Zelf heb ik er ook nog wel eens 
moeilijkheden mee omdat ik helaas ook opgevoed ben op een oude manier, 
maar gelukkig al zeer progressief voor die tijd. Toch heb ik als kind ervaren 
dat de hele opvoeding niets heeft bijgebracht in het doel van mijn leven. 

 Mijn ouders waren er dag en nacht en steunden me overal in. Dat 
maakte hen ook bijzonder en bovendien heb ik hen uitgekozen. Ze waren 
voor die tijd zeker ‘special’ en ze hebben mij het bewijs gegeven dat een kind 
zichzelf kan ontplooien en werkelijk geen bemoeienissen van buitenaf nodig 
heeft. Als kind weet je wat je wilt en als kind is er een weg te gaan die helaas 
niet de weg is die onze maatschappij ons oplegt! Daarom kan ik al vanuit 
vele ervaringen dingen schrijven en beweren, die anders liggen dan in een 
doorsnee opvoeding. Helaas zijn ze tegen een wet, regels en gebruiken van 
een dominerende maatschappij en haar dominante heersers.

 Als huidige ouder zul je vele regels en wetten moeten laten varen 
en zal er zeker vele gevallen zijn die volgens de regels van de huidige maat-
schappij indruisen. Toch zul je zien dat deze nieuwe generatie kinderen niet 
tegen te houden zijn door ze in hokjes te plaatsen of hen met medicijnen om 
te toveren. Nee, het zal niet gaan lukken om deze stroming tegen te houden, 
een stroming die inherent is aan onze nieuwe dimensie waarin we binnenkort 
zullen belanden.
  

Je laatste dagen

 Klinkt erg triest als je dat zo leest maar is dat wel zo? In een mensen-
leven zijn er zoveel mensen die bang zijn voor de dood. Het einde van hun 
opgebouwd imperium en alles wat ze vergaard hebben weten ze niet of ze het 
mee kunnen nemen. 

 Om hier eens even verder op door te gaan wil ik met een ding meteen 
in huis vallen. Dood is niet het einde! Zo, ik ben klaar en kan nu rustig gaan 
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wachten op mijn dood. Nu ben jij die ongelovige, die werkelijk niets aan wilt 
nemen en vindt dat ik wat uit mijn nek aan het kletsen ben. Allemaal mooi en 
ik neem het je ook niet kwalijk. Je hebt al zoveel mensen begraven en vele 
malen meegemaakt dat er naasten van je vertrokken zijn. Ook dat is waar, 
maar wat is vertrokken? Dat lichaam, zij zelf of hun energie? 

 Laten we het stapsgewijs maar eens doornemen. Een mens komt 
met de geboorte naakt en zonder enig extra bagage op deze wereld. Je begint 
werkelijk met niets! Nu kies jij voor het leven wat je wilt gaan volgen, en zo 
komt de een midden in de honger terecht in Afrika en de ander wordt als een 
prinsje geboren. Dat heb jij al van te voren bepaald. Je wilt namelijk dingen 
leren en zo kies je een bepaald leven. 

 Eenmaal op deze wereld begin je naar je doel te werken en dat gaat 
werkelijk niet zoals jij dat dacht even te volbrengen. Op een gegeven moment 
heeft je lichaam het opgegeven. Je hebt het verwaarloosd, je vergde te veel van 
dat vlees en bloed met wat botten. Het is klaar voor hem en of je, je doel nu 
gehaald hebt of niet, dan moet er maar een volgende keer komen! Het lichaam 
sterft, want zo heeft alles op deze aarde een periode. Je lichaam sterft maar al 
je energie en alles wat je volbracht hebt neem je mee op je verdere reis. Zie 
dat niet als dat je met een koffertje onder je armen met een paspoort verder 
gaat! Je laat werkelijk je lichaam en alles wat vergaard is achter op deze bol. 
Het is niet meer belangrijk. Alleen…. ja, alleen je energie gaat verder. Deze 
energie heeft weer wat geleerd voor waar we allemaal in het geheel samen 
mee bezig zijn.

 Nu zul je misschien denken dat we dan weer gezellig allemaal bij 
elkaar komen en even bijkletsen over wat er is geweest en wat er nog moet 
gaan komen. Maar dat zijn ook weer puur menselijke gedachten. We zijn als 
energie al bij elkaar en ik weet al waar jij naar toe gaat en waar wij met z’n 
allen mee bezig zijn. 

 Nu denk jij misschien dat ik alles weet. Maar ik moet je teleurstellen. 
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Ik weet wat ik moet weten om door te gaan met dit leven en met mijn leven 
als deel van een energieveld. Wat ik moet weten krijg ik door en wat niet 
belangrijk is word ik niet mee opgescheept. Het is een totaal andere manier 
van leven dan wij mensen menen te moeten leven. We weten niet hoe we onze 
hersenen moeten overladen met onnodige informaties. We gaan naar school en 
we worden maar ingepompt met rommel waar we niets aan hebben. Rommel 
die de maatschappij o zo goed uitkomt om ons steeds verder te manipuleren 
en vast te pinnen aan een complete show die gewoon het matrix veld is. 

 Wij als mensen sterven, net zoals de dieren- en plantenwereld. We 
zijn er om ‘even iets te regelen’ en dan zijn we weer weg. Het is net zoals met 
vrienden, ze komen en gaan. Op dat moment waren ze even belangrijk in je 
leven. Het sterven is puur alleen het lichaam. Je ziel die de informaties heeft 
opgeslagen, is overgezet in de wereld van energie. Velen zien de ziel als de 
energiebron van een leven. Ik heb daarover uitgebreid geschreven in het boek 
‘The World of positive energy’. De ziel is voor mij een deel van de energie 
waar wij vanuit werken. Deels is dat waar, maar nadat ik gewerkt had met 
de ‘Core’, wat de ware energiebron is, bleek dat de ziel een menselijk begrip 
is waar velen de connectie zien van een eeuwig leven. Niet helemaal waar, 
omdat de ziel inderdaad wel een zeker doel heeft maar ook weer een deel is 
van die energie, die ‘Core’.

 Ik weet dat ik even erg ver ga, maar het moet zeer duidelijk zijn dat 
je lichaam het op een gegeven moment wel begeeft, maar dat jij als energie 
niet dood kunt gaan, omdat dat het eeuwige leven is. Energie is de bron die, 
menselijk gezien, al miljarden jaren bestaat en al zou de aarde en de zon ver-
dwijnen, die energie zal niet verdwijnen en zal zijn weg vervolgen.

 Ik wil je nog even hierop aansluitend dit aangeven. De energie creëert 
de wereld die we nodig hebben en zo is elke wereld waarin wij terechtkomen 
een matrix waar meer achter zit. Later in dit boek zal ik het allemaal duidelij-
ker uitleggen en zal het ook jou duidelijk worden waar we met z’n allen mee 
bezig zijn.
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 1-4 De mensen en hun maatschappij

Ego

 Dit woordje duikt de laatste jaren steeds meer op. Bij steeds meer 
mensen wordt dat onder de neus gewreven en is voor velen het woord waar 
alles om draait in hun leven. Maar wat is ego? Om een zeer lang verhaal kort te 
maken zal ik mijn best doen om je het zo begrijpelijk mogelijk te laten zien. 

 Ego is een tweede ‘ik’, een tweede persoon die de hele dag op je 
vingers zit te kijken. Iedereen wil wel eens in het zonnetje gezet worden, en 
vindt het ook leuk om een complimentje te krijgen. Ook zijn mensen blij als 
ze goed betaald worden voor het werk wat zij o zo goed, naar hun zeggen, 
doen. Ook wil je wel eens even verwend worden want dat heb je wel verdiend. 
Vergeet niet dat grote huis, wagen, zwembad of de eenvoudige luxe die je in 
je huis wilt hebben staan of bezitten. Meneertje ego is de gehele dag bezig 
om zichzelf naar buiten te showen. 

 Er zijn miljoenen manieren om dat te doen en elk persoon gebruikt 
er dan ook vele manieren om zo zijn ego te strelen. Ik heb hierboven enkele 
genoemd maar zo zou ik dus  werkelijk veel andere voorbeelden aan kunnen 
halen. Daarom ga ik het even omschrijven.

 Die tweede ik is een deel van je aardse energie die hier o zo duide-
lijk aanwezig is en voorkomt op deze aardbol. In de vele jaren voor ons is er 
zoveel energie negatief geladen geweest dat het moeilijk is om daar niet door 
geïnfecteerd te worden. Door het creëren van een maatschappij met de nodige 
heersers zoals pijnen en vele ziekten, is er een energie ontstaan die alsmaar op 
je inspeelt. Je moet dit, je moet dat want de maatschappij verlangt dat en je 
zult er aan mee moeten doen. Ego kun je in een geloof plaatsen als een soort 
duiveltje dat alsmaar op je in aan het praten is. Maar in de wereld van energie 
is	het	wel	die	golflengte	die	lekker	te	ontvangen	is,	al	ben	je	bijna	immuun	
voor energie. De energie van het ego is een van de makkelijkste frequentie die 
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te ontvangen is. Vele mensen gaan ten onder aan hun ego, puur omdat alles 
afgestompt is. Energie technisch gezien, zijn alle kanalen al dood of compleet 
gesloten en zo is hun enige drijfveer nog hun eigen ‘ik’. Ik dit, ik dat en zo 
zijn ze dagelijks bezig buiten de wereld van energie. Die energie interesseert 
zich niet in jouw ‘ik’! Het gaat niet om wat jij doet of wat jij bent! 

 Dat alles is dat aardse en zal ook op de aarde sterven en achtergelaten 
worden. Als je dus niets opneemt van de energie waarmee je moet werken, ga 
je werkelijk zoals je gekomen bent, zonder veel meer extra energie.

 De negatieve gevolgen van een egoleven zijn enorm omdat je dan 
werkelijk leeft in een wereld van een doelloze matrix. Je kunt het vergelijken 
met de wereld die virtuele realiteit genoemd wordt, een wereld die niet wer-
kelijk bestaat en alleen er is als de ‘aan’ knop van je computer werkt!

 Die egowereld is nog wat geavanceerder en is verder ontwikkeld dan 
welk programma dan ook. Zo sta je werkelijk elke seconde van je leven bloot 
aan de energie van je ego. Er is mee om te gaan en er is zeker een manier om 
het te omzeilen maar het is niet zo dat je een jasje aan kunt trekken en zeg-
gen tegen dat jasje ‘houd alle ego tegen’! Helaas werkt het zo niet. Ego is zo 
goed in elkaar gezet omdat het bijna diezelfde bouwstenen heeft als de energie 
waar	wij	mee	leven	en	werken.	Dat	maakt	het	best	lastig	om	de	juiste	filters	
te	zetten	om	die	ego	te	filteren	en	af	te	remmen.	

 Nu vraag je, je zeker af waarom ego zo erg is. Nou, ego belemmert 
jouw werkelijke taak waarvoor je hier gekomen bent. Je zult je nu wel afvragen 
wat je taak is en daar zul je later nog wel achter komen als je eenmaal weet 
wat te doen met je leven. Maar ego is een menselijk falen in het complete 
energieveld. Veel energie gaat verloren door maar te vergaren, vergaren wat 
en voor wie? En waarom moeten we het hebben als we het niet mee kunnen 
nemen? Daar ligt nu het punt waar het om gaat want in die tijd dat je spendeert 
om je ego te ‘pleasen’ heb je geen tijd en energie om te spenderen aan het grote 
plaatje van het leven! Vele mensen komen op aarde en gaan werkelijk maar 
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met zeer weinig extra energie terug dan dat ze gekomen zijn. Momenteel zijn 
er velen die zelfs met minder energie terugkomen! Dat ego weet werkelijk 
gehele mensenlevens op te slokken en op die manier dat mensenleven compleet 
waardeloos te maken. 

 Nee, niet geheel waardeloos want die mensen die zo leven zijn een 
voorbeeld voor anderen hoe het dus niet moet. Dus ook zoals in de gehele 
energiewereld heeft zelfs dat nog nut. Alles heeft nut en alles heeft een reden. 
Mensen komen en gaan weer net zo snel. Soms om een andere energieveld te 
leiden of te laten zien dat er wat aan de hand is. Ook zijn er complete men-
senlevens gewoon in het geheel gezet, puur om anderen wakker te schudden 
of naar die weg te leiden die nodig is. Alles, ja, werkelijk alles heeft iets te 
maken waarom het net in jouw leven op je pad komt. Jij hebt daar zelf om 
gevraagd, al zullen er vele dingen zijn dat je die liever niet had mee willen 
maken. Maar jouw energie had het nodig en vroeg erom!

 Hoe dat werkt gaan we later op in en ik wil even het paragraaf ego 
afsluiten. Met ego worstelt elk mens op deze aarde. De een heeft het sterker 
dan de ander en ook bij velen is het aangegroeid tot een werkelijke last. Om 
ego te herkennen zou je eens naar je zelf moeten kijken en schrijf eens op wat 
je niet allemaal voor jezelf doet en wat je anderen tekort doet om jouw doel 
te bereiken. En hoe jij reageert als je weer net niet die aandacht hebt gehad 
die jij meent te moeten hebben. Ben je jaloers? Gun je die vreemde echt het 
beste? Zou jij plaats maken voor een ander? En ga zo maar eens na hoever 
ego al bij jou ingeslopen is en je leven bepaalt. Ego, neem het van me aan, is 
wereldziekte nummer één! 

 
Presteren

 Presteren is in de huidige maatschappij het belangrijkste woord. Je 
moet	dit,	je	moet	dat	en	je	moet	zo.	Het	is	gewoon	ongelooflijk	dat	de	hele	
wereld hangt aan iets wat kunstmatig geschapen is. Maar erger nog, het trekt 
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de mensen mee en de mensen geloven ook nog de vele verhalen die hen voor-
gehouden worden. Alles onder het mom van de grote God; meneertje geld. 
Daar zal ik zo dadelijk over hebben. Dat je moet presteren is de grootste schijn 
die opgehouden wordt door de maatschappij. Wat presteren? Omzet? Geld? 
Overwerk? Voor wat, voor wie en waarom? Presteren is niet veel anders dan het 
slaafs zijn van een systeem en de huidige maatschappij. Jij krijgt een aalmoes 
en wij buiten je verder uit. Al vanaf de eerste dagen van je leven beginnen de 
eerste indoctrinaties van de maatschappij. Je wordt al vanaf het begin bijge-
bracht om je te gaan bewegen in de huidige structuur. Iets wat bij de huidige 
jongeren steeds moeilijker gaat en waar het steeds moeilijker is hen nog te 
overtuigen dat dit de juiste weg is! Het is niet de juiste weg, dat weten we 
allemaal maar we denken niet anders te kunnen! Er is geen uitweg, er is geen 
oplossing en er is geen manier om dat te omzeilen. Althans, zo denken we en 
zo geven we het over aan de kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen! 
We blijven maar hopen op betere tijden en ondertussen doen we mee in de 
golf van de moderne slavernij.

 De oplossing is er en die zul je leren inzien als je door gaat lezen. 
Ook is onze huidige jeugd zich aardig aan het afzetten tegen het systeem en 
ze weten ook de weg die je kunt bewandelen om een geheel ander leven te 
leven zonder dat je werkelijk moet presteren.

 Die huidige jeugd presteert meer, maar wel op andere vlakken en niet 
wat de maatschappij wil. Daarom zijn ze, vanuit het systeem, deze kinderen van 
alles aan het betitelen en zelfs met pillen hun leven proberen te onderdrukken. 
Helaas voor het huidig systeem zijn er velen die het niet pikken en hun eigen 
weg bewandelen. Het is mooi te zien wat deze kinderen nu al presteren. Het 
is nog maar een begin en het is de eerste stap. Het begin is gemaakt en zijn 
de eerste veranderingen al te merken. 

 Boeken worden geschreven over het jaar 2012 waar een ommezwaai 
zal plaatsvinden. Nu weten we wel dat mensen graag jaartallen zien en jaartal-
len vasthouden en ook de wildste verhalen worden verteld. Verhalen over een 
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5de dimensie of over de start van de ondergang van deze wereld. Maar wat er 
werkelijk nu al gaande is, is dat onze maatschappij, ons systeem terrein aan het 
verliezen is. Dat is de ondergang van de wereld volgens hen! De dimensie is 
wat anders dan wat in vele boeken met mooie verlichtende verhalen geschre-
ven wordt maar waarvan de essentie niet is begrepen. Want dimensie bestaat 
niet, er bestaan geen trappen in de energiewereld en weer vallen daarom vele 
schrijvers door de mand omdat ze het allemaal interpreteren op de manier 
zoals een mens denkt en ziet. Nee, het is niet zoals allemaal in romannetjes 
voorgeschoteld wordt en zoals ons weer zo indirect door een manipulerende 
maatschappij uitgelepeld wordt! 

 Vergeet niet, er wordt nog steeds vanuit gegaan dat we moeten pres-
teren wat de maatschappij wil, niet wat het ware leven/energie wil! Als je dat, 
bij het lezen in je hoofd laat verder werken, zal er heel wat duidelijk gaan 
worden. 
  

Geld

 In mijn ogen het belangrijkste negatief woordje wat in de mensheid 
ooit tot leven is gekomen. Geld, het woordje waar de hele wereld denkt dat 
het daar om draait. 
 - Zonder geld, geen leven. 
 - Zonder geld, geen gezondheid. 
 - Zonder geld, geen bestaan! 
Puur belachelijke uitspraken en zinnen die werkelijk nergens op slaan en 
nergens op slaan in een energieniale leven.

 Ja, een doel om je ego te strelen! Het woordje geld doet niets meer 
dan mensen afhankelijk maken. Verder is er geen geld nodig! Je gelooft me 
niet en dat is natuurlijk omdat jouw computer boven in je hoofd het niet kan 
pakken. Erger nog, het geld wat er is bestaat niet en wordt werkelijk door zeer 
machtige instellingen in stand gehouden. Het geld wat op jouw rekening staat 
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is niet gedekt! Erger nog, het is waardeloos papier waar alsmaar mee gespeeld 
wordt. Geld is in het verleden en tot op heden het mooiste middel om mensen 
te manipuleren, onderdrukken en uit te zuigen. Je straft een mens door zijn 
geld af te nemen maar als je net over dat punt heen bent dat je ziet dat het 
waardeloos materiaal is, ga je een gevaar worden voor deze maatschappij. 

 Ze kunnen je niet meer pakken en er zijn geen redenen om te denken 
dat je werkelijk geld nodig hebt. O, om te leven. Waarom leven die zwervers 
toch nog en de vele mensen zonder geld die nog op de aarde zijn? Waarom zijn 
die mensen die het doorhebben dat geld het middel is om de slavernij langer 
in stand te houden en hebben zij een geweldige tijd gehad op deze aarde?

 Geld doet niets anders dan onderdrukken en is geïntroduceerd door 
een ziek systeem. Onttrek je, je daarvan en je zult merken dat de wereld waar 
je in geleefd hebt werkelijk niet reëel is en puur een matrix is met vele valse 
voorwendsels.

 Ja, ik weet dat ik te ver ga en je zult me werkelijk al lang niet meer 
zo goed kunnen volgen. Ik merk het omdat je me nu het bordje ‘fantast of 
achterlijk’ om mijn nek wilt hangen. Pech, deze bordjes hebben je voorgan-
gers al om mijn nek gehangen maar zijn later toch weer weggehaald omdat 
er toch iets was wat wel bewees dat het zo was. Het is de tijd die het jou of 
je kinderen zal laten inzien. Zolang je niet voor bepaalde dingen openstaat, 
zal het dan moeten komen op het moment dat jij er klaar voor bent. Zolang je 
het niet ziet, zul je moeten blijven presteren om mee te kunnen draaien in de 
huidige maatschappij. Een maatschappij die nu nog belangrijk voor je is en 
later een lachwekkende vertoning gaat worden in jouw ogen.

 Geld is in die huidige maatschappij een zo belangrijk voorwerp. Kijk 
wat er alleen al om je heen gaande is. Als je werkelijk gaat kijken dan zie je 
dat 95 procent van je leven draait om geld, daarnaast nog enkele procenten je 
kinderen en dan blijft er weinig over om wat aandacht te besteden aan je eigen 
leven. Praat ik hier nog niet over die mensen die alsmaar met zichzelf bezig 
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zijn en hun ego boven alles zetten. Die zijn er namelijk ook veel en die hebben 
veel geld nodig om hun eigen ego te blijven voeden. Mensen die werkelijk 
alles voor geld doen en compleet in de geldverslaving verstrengeld zijn. Geld 
heeft in het verleden al veel veranderd en zeer zeker niet in de positieve zin. 
De invoering dat er betaald moest worden in plaats van ruilen, heeft de wereld 
werkelijk doen veranderen. De hele ruilhandel heeft werkelijk geen bestaan 
meer terwijl het altijd zeer goed gewerkt heeft. Door deze ruilhandel deden 
vele mensen dingen samen en werden belangrijke zaken die in de gemeen-
schap nodig waren, samen onderhouden. Wat je nog wel terug ziet bij oudere 
stammen en mensen die nog ver van de beschaafde wereld leven. Het is niet 
belangrijk wat jij hebt of hij heeft. Het gaat erom dat, wij samen het hebben 
om zo verder in het leven te kunnen gaan. Na de jacht werd er verdeeld en zo 
deelde iedereen mee en deed iedereen zijn werk wat gedaan moest worden 
om je ouders, zusjes en broertjes te kunnen laten blijven leven.

 Slimme personen zagen het niet zitten want door ruilen en door samen 
dingen te doen waren er geen personen die absoluut boven wie dan ook stonden. 
Natuurlijk, er was een medicijn man of een opperhoofd, maar die hadden die 
titels behaald omdat zij werkelijk die kwaliteiten bezaten. Je werd opgeleid 
en zover als jouw mogelijkheden reikten, zover kon je komen. Meende jij de 
sterkste te zijn, dan moest je er letterlijk voor vechten. Niet best? Nou, in de 
vrije natuur zijn er nog steeds deze wetten en daar is niets mis mee! Daarom 
overleven vele diersoorten en weten vele planten het ook te overleven. 

 Wat doen wij mensen? Wij laten de meest zwakken denken dat ze 
geweldig zijn en leidinggevend kunnen zijn. Wat blijkt, we zien steeds meer 
dat de wereldpolitiek maar ook het hele apparaat daar omheen uit een stelletje 
zeer oncapabele mensen bestaat die werkelijk niet weten wat te doen in nood 
of zelfs eenvoudig mensen te begeleiden.

 Ik ga even hierop door, want hier ligt werkelijk de kern waarom het 
zo slecht gaat met de mensheid. Door het invoeren van geld is de macht ook 
daaraan gekoppeld. Geld was en is nog steeds een speeltje van de Wereld-
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banken en de daar zittende goden die werkelijk menen dat ze alles bezitten. 
Door vele ingenieuze manipulaties hebben ze werkelijk het grootste gedeelte 
van de mensheid weten te koppelen aan geld en de daarmee gepaard gaande 
macht. Hoe meer geld je bezit, hoe machtiger je bent, hoe meer je kunt kopen 
en bezitten, is een vuistregel die al vele duizenden jaren bestaat. Als je toch 
eens de geschiedenis doorneemt zul je zien dat geld alles bepaalt. Mensen met 
de macht van geld zijn de werkelijke heersers geweest en zijn ze nog. Veel 
geld betekent veel macht. Daar gaat alles vanuit. Het wil niet zeggen dat je 
bij het hebben van veel geld de sterkste bent. Beter geformuleerd kan ik stel-
len, dat de meeste personen die bergen (waardeloos) geld bezitten meestal de 
zwaksten onder de mensen zijn! Ze zijn werkelijk nergens tot toe in staat als 
het gaat om een leven te leiden. Ze zijn afhankelijk van een matrix systeem 
wat wankelt en van beurzen die hen in leven houden. Beurzen die niets anders 
zijn dan een werkelijke ‘fake’ wereld. Geen cent is er werkelijk van wat er 
verhandeld wordt en het gaat zover dat deze miljarden gewoonweg niet bestaan 
en kunstmatig zijn neergezet! 

 Ik weet het, je zult het allemaal wel als fantasie zien maar dat is niet 
belangrijk op dit moment. Ik wil je laten nadenken en daar heb ik het volgende 
voor;
Neem je eigen situatie.
 Kijk waarom je leeft.
 Kijk wat je er van terecht brengt en of je aan het slagen bent in 
 je opzet.
Als je dat opgeschreven hebt, lees het na.
Ik, als waarzegger (ahum), kan je zeggen dat je het hebt gehad over je kinde-
ren, goede baan, huisje en zekerheid in de toekomst. Een toekomst met een 
goed pensioen.
Okay, zie je waar je mee bezig bent?
GELD
 - Je accepteert die ellende op de vele scholen want je wilt later 
   een goede baan.
 - Je laat je baas nu over je heen lopen want je hebt die baan nodig.
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 - Kinderen horen erbij en kosten dan ook kapitalen om ze een 
   goede opleiding te geven.
 - Je omgeving moet zo zijn dat niemand je als een arme 
   sloeber ziet.
 - Een wagentje hier, misschien een bootje en zeker een zwembad.
 - Sparen en krom liggen voor een pensioen als je maar die 65 
   zou halen voor wat vakantie en verre reizen!

Balans:
Je ligt werkelijk 45 jaren krom om geld te verzamelen om je standaard hoog 
te houden en mee te draaien in een verziekte maatschappij genaamd ‘money-
land’.

 Verder zie je dan dat je ‘Ego’ je werkelijk ophitst om te blijven pres-
teren want geen prestatie, geen geld! De maatschappij en zijn banken doen 
daar een schepje bovenop want de leningen vliegen werkelijk de pan uit!

 Zie je nu een beetje het cirkeltje? Nu weet ik dat het niet zo is. Is het 
dan niet zo? Och, mensen we houden elkaar werkelijk een poster voor van 
een onbewoond eiland aan een blauwe zee en we dromen er maar dagelijks  
van dat het eens zover moet komen. 

 Geld, want daar hadden we het over. Geld is het meest uitgesproken 
product die de nieuwe slavernij alsmaar verder uitbreidt. Waar ik nog steeds op 
blijf doelen is dat geld steeds meer ons in bedwang houdt met wat wij mogen, 
kunnen en moeten doen met ons leven. Als je toch werkelijk gaat kijken in je 
huidig leven dan kun je niet ontkennen dat je toch altijd zorgen hebt over geld. 
Of je nu zwerver of miljonair bent, geld blijft je zorgenkindje. Het is een zeer 
slimme zet van werkelijk zwakke mensen in het systeem om met geld macht 
te verzamelen. Deze macht wordt niet verkregen omdat ze de sterksten zijn. 
Nee, deze macht wordt verkregen omdat ze zo weten te manipuleren dat ze 
met geld macht kunnen kopen! En dan komen we op ons volgende gedeelte 
van dit boek. 
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Vechten en oorlogen

 Ik ben zelf werkelijk tegen elk geweld en heb daarom ook alles aan 
gedaan om onder mijn dienstplicht uit te komen, wat overigens gelukt is. Ver-
der kan ik duidelijk stellen dat ik tot de dag van vandaag, niet één maal fysiek 
gevochten heb tegen een of ander wezen of dat ik mensen, dieren of planten, 
letsel heb toegebracht. Vechten zie ik als een zwakheid van die persoon. Dat 
heb ik meerdere malen bewezen in vele zaken. Mensen die vechten zijn mensen 
die vele tekortkomingen hebben, problemen hebben met zichzelf of omdat er 
een ego is die niet aan zijn trekken komt. Vechtende mensen zijn werkelijk 
het grootste probleem. Probleem mag ik eigenlijk ook niet zeggen omdat het 
bewust op deze aarde wordt gecreëerd. Als je werkelijk een mens was dat 
verder was in de wereld van energie, was je niet op deze aardbol. Nu voel ik 
al de energie die van deze laatste zinnen vrijkomt en een vraag brandt nu op 
je tong en die is; ‘Wat doe jij dan hier?’ Goede vraag en het zal een antwoord 
worden waar jij niet aan gedacht hebt. Dat ik hier ben heeft zoals alles in de 
wereld een reden. Die reden is dat ik een doel heb en ik wil laten zien dat 
zonder te vechten het toch mogelijk is op deze wereld stand te houden. Het 
lukt me omdat ik weet wat ik kan en wat mogelijk is. Wel moet ik toegeven 
dat er aardig wat ‘testen’ op mijn pad komen om als mens niet in deze fout van 
het vechten te belanden. Het is niet makkelijk om er overal langs te komen 
en je om te draaien. Toch doe ik het en zelfs toen ik eens klappen heb mogen 
ontvangen, dan nog was ik diegene die omdraaide en wegliep. 

 Vechten heeft werkelijk geen enkele doel in de wereld, het komt dan 
ook alleen voor op deze planeet en vandaar dat wij veelal gemeden worden. 
Net zoals een burger die niet vrijwillig naar een gevang gaat. Zo zit dus wer-
kelijk niemand in de energiewereld te popelen om contact met ons te krijgen. 
Zeker omdat ze weten wat de geschiedenis en de destructieve eigenschappen 
zijn van de wezens die hier wonen. 

	 Klinkt	misschien	‘science	fiction’?	Natuurlijk,	want	het	past	ook	niet	
in wie zijn straatje dan ook en het doet altijd pijn om een waarheid te horen. 
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Erger is dat de mens meent boven veel en zowat alles te staan en daar gaan 
velen de mist mee in. Als elk mens zich als een gelijke zou zien met wie dan 
ook, dan kon er niet gevochten worden. Al is diegene die tegenover hem staat 
een moordenaar, kinderverkrachter of zelfs Hitler ‘himself’. Dan zul je merken 
dat in de wereld van energie ook zij niet meer of minder zijn dan een ander 
mens. Bam, boem, de bom ploft nu bij jou. Kan wel zijn maar zo staan de 
zaken. Wie, elk mens dan ook, heeft het recht om te denken dat hij beter is dan 
bijvoorbeeld Hitler, Stalin, Bouterse, Bush en de vele moordenaars op deze 
wereld? Welk recht heeft wie dan ook om te beoordelen wat er WERKELIJK 
achter deze mensen zit? Die mensen die mensen menen andere mensen op 
te moeten lichten of een ander onnodig mentaal of fysiek pijn te doen. In de 
energiewereld telt dat net zo zwaar. Maar vergeet niet dat het ook kan zijn 
omdat je mensen materialistisch benadeelt en mensen pijn bezorgt omdat jij 
de macht hebt over een deeltje van de geldbuidel. Niets verschilt in de wereld 
van de energie en er is niets dat wie dan ook boven een ander kan zetten.

 Ik wil nog even wat duidelijker maken. Een crimineel die iemand 
zijn leven beroofde was een spel wat gespeeld behoorde te worden. Die pijn, 
die onmacht zal dan de nabestaanden moeten dragen omdat er geleerd moet 
worden. Begrijp me even heel goed, ik praat niets van deze acties goed en 
het is alleen een gevolg van. ‘Actie creëert reactie’ en dat is de belangrijkste 
stelling in de wereld van energie. Het kan zijn dat jij een slachtoffer was van 
onrecht of jij diegene geweest bent die in een ander tijdsbestek ook anderen 
dingen heeft aangedaan. Dan praten we niet over een zelfde leven. Dat hoeft 
helemaal niet zo, het kan zijn dat het al duizenden jaren heeft gepeeld in 
aardse begrippen. Want alleen op de aarde is de term tijd een begrip en in de 
rest van het Universum bestaat er geen tijd. Hier gaan we zeker later nog op 
terugkomen.

 Nu is dit alles misschien even een zware pil want ik vergelijk andere 
mensen met een Hitler en ik maak ze ook even uit voor misschien een moorde-
naar. Moeilijk voor menselijke begrippen en zeker als je nooit verder gedacht 
hebt over het leven dan alleen wat je uit boekjes hebt geleerd. Mensen die 
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werkelijk verder zijn zullen nu grinniken en denken dat ik wel even te hard 
te werk ga. Maar in mijn manier van leven draai ik niet werkelijk eromheen 
en alsmaar omschrijven. Het heeft geen nut want anders blijft de mensheid 
alsmaar in een roes en zal er nooit iets veranderen in jullie leven. 

 Vechten, daar hadden we het over en vechten is geweld en geweld 
heeft geen kans van slagen, want het lokt nog meer geweld uit (actie lokt uit 
reactie) en zo blijf ik erbij dat elk geweld zinloos is. Hoe ik het dan rijm om een 
moordenaar goed te praten of een gewelddadig iemand. Het is niet dat ik hem 
goed praat maar dat hij een product is van het systeem wat draait op geweld. 
De gehele maatschappij heeft geweld nodig, anders zou het afgelopen zijn met 
het bestaan daarvan! Ja, oorlogen worden gecreëerd omdat een machthebber 
aan ego prikkels tekort komt. Geweld is er omdat mensen niet meer weten te 
communiceren. Geen wonder want met al de talen op de wereld vervreemdt 
iedereen van elkaar. De taal der energie is verder aan het terugvallen en zo 
worden steeds meer mensen afgesloten van het geheel en nog meer slaafs van 
een systeem. 

 Geweld is een product van deze maatschappij en vele industrieën 
draaien hier op. Industrieën die bepaalde mensen meer geld verschaffen en 
zo weer meer macht. Weer is er dat woordje geld met daaraan gekoppeld 
macht. Omdat het daar allemaal om draait op deze wereld. De ‘Towers’ op 
11 september werden door ‘eigen’ mensen (Amerikanen) opgeblazen en ze 
vermoordden zo hun eigen burgers om een oorlog te starten aan de andere 
kant van de wereld! Wereldleiders die niet aan de macht van Amerika mee 
willen doen worden vermoord. Zo gaat het alsmaar door in de veelal vervalste 
geschiedenis. Tot op heden zijn gelukkig kleine dingen doorgeslipt waarmee 
te bewijzen valt dat het anders gegaan was. Toch hebben we in de wereld van 
de energie geen bewijzen nodig en zijn er ook geen vervalste geschriften. Ik 
kan je vertellen dat ik met medewerking van de wereld van energie alles op 
kan roepen en terughalen wat er speelde in welke tijd dan ook. De minuut 
dat ik de connectie heb met dat fragment van het leven kan ik het herbeleven. 
Lastig is het zeker en daarom sluit ik me ook zoveel mogelijk af van dit al-
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les. Toch komt het zeer regelmatig voor dat ik op een plaats ben waar ik een 
vreemd gevoel heb en waar werkelijk vele plaatjes me passeren. Dingen van 
honderden, duizenden jaren geleden. Ik maakte het mee in Mexico, Europa, 
Amerika en op deze eilanden. Daarom zou ik vele boeken kunnen schrijven 
maar helaas schiet ik daar niets mee op. 

 Het gaat om een gegeven, het heeft geen zin geweld te plegen, naar 
wie dan ook! Gebruik je geweld, je ontvangt het terug. Vermoord je iemand, 
in jouw naaste omgeving zal dat ook jou overkomen en zo blijft het wiel van 
geweld draaiende gehouden. Mensen genoeg, dus moorden en verdere nega-
tieve handelingen zijn zo verzekerd van succes. 

 Wat ik al aanhaalde, de aarde is een plaats waar zeer veel mensen 
bij elkaar zijn die wat te vereffenen hebben. Mensen met een zwaar verleden 
maar ook mensen die nog steeds niet weten met elkaar om te gaan. Natuurlijk 
zijn er ook die met een andere reden hier zijn en daar zie ik mezelf eentje van. 
Het is niet om aan te zien hoe het er hier onderling aan toe gaat. En ook heel 
lang is bij mij de vraag gesteld hoe het mogelijk is dat mensen onder elkaar, 
allemaal komende van dezelfde bron, zo kunnen leven. Ze leven als ratten en 
hebben totaal geen respect meer naar de andere toe. Je zult later in dit boek 
gaan begrijpen wat ik daar allemaal mee wil zeggen en het zal zaak worden 
dat wij mensen, weer als mensen met elkaar de zaken aan gaan pakken. We 
gaan nu door met het volgende paragraaf wat jou in de wereld van energie zal 
inleiden.
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1-5 Het leven 

Maatschappij en het systeem

 Om verder te kunnen komen zullen we eerst moeten gaan inzien hoe 
ons huidige leven in elkaar zit. Ik heb je al eens eerder wat vragen gesteld en 
ik weet dat die niet zo prettig voor je waren. Toch zul je door die zure appel 
heen moeten want het is belangrijk dat je, je huidige situatie, waarin je nu 
leeft, gaat zien.

 Wat doe je momenteel, wat doe je NU? Je bent een deel van een 
maatschappij waarin jij meedraait en waar jij zorgt dat er genoeg geld is om 
een huis, wagen en fatsoenlijk leven te hebben. Nu zijn er in die laatste zin al 
aardig wat dingen die jou het leven best moeilijk maken. Je werkt, woont en 
leeft in een gemeenschap die door een maatschappij aan de praat gehouden 
wordt. We worden van kinds af aan al ingeprent dat we moeten gaan presteren 
en iets moeten gaan betekenen in diezelfde maatschappij. Allemaal zaken 
waaraan wij als medeburger moeten voldoen. Als je dat niet doet ben je een 
verrader, nietsnut of een dwarsligger. Toch is de maatschappij een wankel 
geheel. Vroeger werd het je door een slavernij en zware onderdrukking van 
vele burgers met geweld opgedragen. Je werkte altijd voor een hogere en je 
was altijd diegene die dit of dat moest doen. Voldeed je niet aan de eisen van 
de hogere laag dan werd er gemarteld, gedood of werd je verstoten! Dit is al 
zeer lang gaande en is in onze ogen nog steeds de manier van een maatschappij 
dragen. Nu moorden en martelen we misschien lijfelijk minder maar geestelijk 
worden we nu al op zeer jonge leeftijd sterk aangepakt en ingeprent wat kan 
en wat niet kan. 

 De maatschappij is aan het wankelen schreef ik en dat klopt omdat 
de basis steeds smaller wordt. Meer en meer zie je dat de maatschappij tekort 
schiet wat tot gevolg heeft dat het systeem, waarin alles in draait, werkelijk 
uit elkaar aan het vallen is. Niet dat dit binnen de kortste keren zal gebeuren 
maar de tekenen zijn er en je merkt dat vele hoog geplaatsten naar oplossingen 
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aan het zoeken zijn. De maatschappij in het huidig systeem is niet veel langer 
meer te hanteren en dat heeft vele redenen. 
 - De mensen worden mondiger.
 - Het systeem faalt en vele misstappen zijn al gaande.
 - De nieuwe generatie heeft een antwoord op een falend systeem.
En zo zullen er nog veel meer redenen in dit boek aangehaald worden. 

 De wereld van macht zal gaan verschuiven en het zal een macht gaan 
worden van een energie waar we wel eerder gebruik van hebben gemaakt in 
het verleden maar langzaam onderdrukt werd. Het monetair systeem zal gaan 
verdwijnen en zo ook al die machthebbers. Geld heeft al lang geen waarde en 
zal zo ook geen dienst meer doen. Wat er ook zal gebeuren is, dat ook diegenen 
die menen te moeten overheersen via geweld of wat voor negatieve energie 
dan ook, zullen gaan verdwijnen of terugvallen naar het absolute simplisme. 
Macht in de vorm van geld of geweld zal geen stand houden. Daarentegen zal 
de macht opkomen bij diegenen die weten positief met energie om te gaan. 
Deze mensen zullen ieder ander respecteren. 

 Nu denk je zeker dat ik een fantasie wereld aan het beschrijven ben. 
Ja, zou kunnen, zeker in de tijd van nu. Toch bestaat die wereld al, alleen we 
kunnen er geen gebruik van maken. We zijn te afgestompt door een maatschap-
pij en een ziek systeem waarin wij het te druk hebben om te overleven. We 
hebben macht nodig. We hebben geld nodig en we hebben verder niemand 
nodig dan alleen onszelf. En daar ja, daar gaat alles goed de fout mee in.

Eenzaamheid

 Heb je het al eens meegemaakt, de eenzaamheid? Je weet wel, het 
moment dat je denkt dat je alleen op deze aarde bent en niemand om je geeft? 
Eenzaamheid kan meer zijn want buiten dat niemand naar je om kijkt is het 
ook zo dat je helemaal geïsoleerd bent van de mensheid. Je hebt geen connectie 
meer, met niemand en je hebt lang gedacht dat je werkelijk niemand nodig 
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had. Hoeveel mensen hoor je niet schreeuwen dat ze het alleen af kunnen. 
Grote bedrijven of kleine winkels met hun air dat ze niemand nodig hebben en 
dat het personeel hen dankbaar moet zijn dat ze hen in dienst hebben. Al die 
personen die snel een slag willen slaan en werkelijk over lijken gaan. Grote 
sommen geld maken en dan… ja dan uiteindelijk eenzaam sterven want dat 
ben je dan werkelijk. 

 Zo zijn vele voorbeelden aan te halen van eenzame mensen. Mensen 
die alles om zich heen hebben maar toch alleen zijn. Op grote feesten ver-
schijnen ze met luidruchtig gepraat en een o zo interessant gesprek, maar ze 
voelen zich alleen. Mensen in kroegen of andere gelegenheden, allen zoekend 
en schreeuwend naar aanspraak of wat aandacht. Die persoon die net wat 
uitgespookt heeft om zo even de aandacht te krijgen van de politie of de pers. 
Zo gaat het dagelijks door en is het grotendeel van de bevolking eenzaam. Ik 
niet, hoor ik je al zeggen. Nou jij ook, zeg ik je. Want ook jouw gedragingen 
zijn als die van een eenzaam persoon. Waarom wil je dan al die drukte om 
je heen? Waarom ga je vanavond dan weer uit eten? Waarom hang je aan je 
kinderen als een bij, bij een honingraat? En zo ben ook jij een slachtoffer van 
een systeem wat eenzaamheid creëert! 

 In dit systeem mag het niet zo zijn dat grote groepen mensen één gaan 
worden. Ze mogen hun krachten niet bundelen want dat kan schadelijk zijn 
voor de huidige manier van leven. Zo zal er altijd stoorzenders zijn waar grote 
groepen zich bevinden. Kijk maar in verenigingen, werk of wat dan ook waar 
meerdere mensen bij elkaar zijn, altijd hangt er ergens negatieve energie. Na-
tuurlijk is dat zo, want op die manier moet het systeem zich draaiend houden. 
Het mag niet zo zijn dat meerdere energiebronnen zich gaan clusteren. Doch, 
hierin is ook een verschuiving aan het komen. Onze jongeren hebben veelal 
de drukte niet meer nodig of zijn zo in een wereld bezig waar velen hen niet 
kunnen bereiken. Dat maakt de toekomst interessant want ik ben benieuwd 
waar dat naar toe zal leiden. Ik weet wel waar naar toe, maar ik ben benieuwd 
wat het systeem allemaal voor fratsen uit zal halen om dat tegen te werken.
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 Nu zijn we ook in een tijdperk waar eenzaamheid werkelijk tot een 
gevaarlijk dieptepunt is gekomen. In de diepte van ongecontroleerde een-
zaamheid waar vele ouderen, maar ook jongeren, niet weten wat en hoe hun 
dagelijks leven in te vullen. Doordat er vele energiebanen afgesloten zijn bij 
hen, is bij het terugtrekken en bij het alleen zijn geen verdere connecties meer 
met het leven. Steeds meer zie je mensen in een compleet isolement verdwij-
nen maar ook omdat ze het leven niet aankunnen. Ze missen de werkelijke 
connectie en de werkelijke weg in hun leven. Net zoals een mens bij wie al de 
hersenen weggehaald zijn en midden in een stad is geplaatst. Dit soort men-
sen zie je momenteel zeer veel. Als robotten lopen ze achter elkaar en kijken 
naar wat hij of zij doet. Dan doe ik dat ook maar en dat zal dan wel goed zijn. 
‘Schapenmentaliteit’ noem ik het maar en iets waar een maatschappij al zeer 
lang gebruik van maakt. Buiten de maatschappij is er ook nog een kerk die 
niet meer weet hoe die zieltjes moet winnen en zo deze mensen bijzet in hun 
register. Daar zal ik ook nog later uitvoerig op terugkomen. 

 Eenzaamheid is werkelijk ziekte nummer één op deze wereld. Geen 
ziekte? Nou, hoe noem je dan een persoon van wie alle verstand is weggeval-
len? Een wetenschapper? Neem van mij aan, er zijn nog weinig mensen op 
deze aarde die niet eenzaam zijn, puur omdat bij de grootste groep de werke-
lijke connectie verloren is. O, jij hebt het licht gezien? Jij valt niet onder deze 
categorie! Ik had werkelijk gehoopt dat het zo was, doch het zien van licht is 
niets meer dan commercie en verdoezelen van vele tekortkomingen. 

 Veel is er terug te brengen onder de eenzaamheid van vele mensen. 
Mensen die eenzaam zijn hebben duidelijk de connectie verloren met de 
energiewereld. Het is duidelijk dat velen niet meer weten hoe de connectie 
te maken. In een wereld die compleet met elkaar verbonden is kun je niet 
eenzaam zijn. Het is moeilijk om in te zien dat je één bent met iedereen als 
je eenzaam bent. Toch zul je later gaan inzien dat eenzaam zijn niets meer is 
dan een verdriet en daarnaast komt er nog bij dat het ook nog eens door jezelf 
is geschapen. Daar zullen we zeker nog op terugkomen.
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Stress en onmacht

 Deze twee zaken zijn aan elkaar gekoppeld. Stress en onmacht zijn 
werkelijk de twee zaken die elkaar in stand houden en waaraan veel mensen 
ten onder gaan. 

 Stress is er omdat we dingen niet aan kunnen en dat we te veel hooi 
op ons vork nemen. Stress kan ook zijn dat je te veel opgedrongen krijgt waar 
jij niet achter staat en wat duidelijk niet de weg is die jij werkelijk wilt volgen. 
Dingen worden je opgedrongen in de huidige maatschappij en alsmaar moet 
je beter presteren. Zo niet, dan zul je moeten verdwijnen want je voldoet niet 
aan de eisen van dat bedrijf. Daar is waar al vele stress opduikt. Maar er is 
meer want, om in deze tijd nog mee te kunnen draaien zul je veel van jezelf 
moeten wegcijferen. Veel wordt er van je verwacht en er is geen eigen meer 
waar je aan kunt werken. Je moet al je energie in zaken steken die voor jou niet 
belangrijk zijn en je bent werkelijk net als een computer die alleen opdrachten 
mag uitvoeren. 

 Dat alles geeft stress en door stress maak je fouten want je bent dan 
echt niet bij de les. Als gevolg daarvan raken mensen geïrriteerd en zo is een 
cirkel ontstaan waar moeilijk uit te ontsnappen is. Het is zaak dat je bij stress 
dingen doorbreekt en door dat te doen zijn er ooit zeer rare beslissingen die 
genomen moeten worden. 

 Als je nagaat wat stress veroorzaakt, zijn het altijd zaken die langzaam 
maar zeker aan het opbouwen zijn. Kleine irritaties maar ook het moeten 
doen van zaken die jou niet liggen. Als je gaat inzien welke zaken dat zijn, 
is het belangrijk om te zien wat er tegen te doen is en dan zul je moeten gaan 
ingrijpen. 

 Ik weet, en ik kan uit ervaring spreken, dat het soms moeilijk is om 
een oplossing te vinden. Ja, verschiet niet, ik ben ook in deze situaties geweest 
en soms is het werkelijk moeilijk om de oplossing te zien. Toch is in elke situ-
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atie een weg die te gaan is. Veelal op dat moment geen logische oplossingen, 
maar dat kan ook niet omdat je al onlogisch bezig bent. Je bent al door iets 
onnatuurlijks in deze situatie terechtgekomen, dus zijn de oplossingen veelal 
niet te pakken door een paar hersenen dat ook in zijn geheel geïndoctrineerd 
zijn en veelal alleen maar een eenzijdige oplossing weten. Daarom is het 
belangrijk dat je dus eerst gaat inzien wat jou in deze situatie gebracht heeft. 
Heb je dat, ga dan kijken om deze zaken te elimineren, of zo om te zetten dat 
je uit die bewuste cirkel komt.

 Veel zal er naar boven komen, namelijk dat er onmacht is in deze 
situaties en daar zijn we dan op het punt beland waar jij dan zelf belandt. Een 
punt waar je geen uitweg ziet maar ook een punt dat je meent dat anderen de 
touwtjes in handen hebben. Dat laatste is werkelijk zo want jij hebt toegelaten 
dat anderen gaan beslissen over jouw leven. Je moest wel! Ja, in jouw ogen 
misschien, maar is het werkelijk zo? Je moest het doen voor het geld! Natuur-
lijk, het woordje geld is altijd een mooie uitvlucht. Of je kinderen brachten je 
in deze situatie! Ja, zal wel, dan heb je werkelijk geen eigen leven en leven 
jouw kinderen jouw leven. Je baas bleef maar stressen om door te gaan. O, nu 
is je baas de baas over jouw leven. En zo kan ik vele voorbeelden aanhalen die 
jou in een stress situatie hebben gebracht en waar veelal jij zelf de grondslag 
van bent. 

 Natuurlijk zijn er situaties waar mensen in je omgeving ziek worden 
en alle aandacht opeisen. Dan nog heb je recht op een eigen leven en is het 
belangrijk daarin een evenwicht te vinden. Wat ik je wil laten inzien is het 
volgende;  jij bent diegene die de stress en onmacht toelaat in je leven. Mak-
kelijk gezegd. Vergeet het maar want ik heb ook wel degelijk mijn tijden dat 
alles me te veel is. Tijden dat ik merk dat anderen van me over aan het nemen 
zijn, maar ook tijden waar anderen mijn energie nemen en proberen mij te 
onderdrukken. Allemaal anderen, merk je dat? Nou, die andere ben ik zelf en 
dat komt omdat ik in een energiewereld leef. Kennelijk weet ik nog niet deze 
energie goed te benutten en zijn er van die momenten dat de energie letterlijk 
zich van mij afstoot. Alles wordt gedaan door mezelf.
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 Stress is een energie maar wel een negatieve energie. Een energie die 
meent jou te kunnen bewerken en jouw lichaam te kunnen gebruiken. Daarom 
is het zaak om je meer af te sluiten maar ook meerdere malen ‘nee’ te zeggen. 
Kost het je baan, dan moet het zo en is dat het pad wat jij moet volgen. Kost 
het je huis, auto en luxe, ook dan is het zo dat je deze moet laten gaan voor 
een beter leven. We hebben werkelijk een ding moeilijk door in dit leven en 
dat is, dat maar een ding telt in dit leven; Een gezond lichaam! Zonder een 
gezond lichaam kun jij niet verder maar kun jij ook niet bijdragen in het geheel! 
Moeilijk te pakken? Zie het zo: Een splinternieuwe wagen moet je onderhouden 
anders zal hij zijn kilometers niet halen in zijn wagenleven. Service beurten 
zijn er niet voor niets ingesteld want het is een mechanisch object en dat slijt. 
Ons lichaam is hetzelfde en heeft ook zijn servicebeurten nodig. Dat zijn 
niet altijd al die vitamines en al die andere pillen en poeders maar er is ook 
een energie die alsmaar opgeladen moet worden. Bij vele mensen is de accu 
oplader versleten of kapot. De accu gaat nog wel even door maar dan begeeft 
hij het. Onze accu wordt alsmaar aangesproken en we verwachten dat hij zich 
eindeloos blijft geven voor onze doelen. Mooi niet en zo gaan we langzaam 
maar zeker zwakker worden en kunnen we de zaken minder relativeren en 
ook niet zien als een geheel en dan zegt op een bepaald moment ons lichaam 
GENOEG!

 Zorg voor je energie en zorg ervoor dat je blijft inzien dat jij het bent 
wat de wereld om je heen maakt.

Drugs en zijn wereld

 Komen we aan een van de zwaarste gedeelten van dit boek. Drugs, 
een begrip op deze wereld. Drugs, wat is het en wat doet het? Drugs zijn vele 
zaken en niet alleen die cocaïne of die wiet en wat pillen. Drugs is ook die 
sigaret in je mond of dat glas alcohol in je hand. Drugs is ook de chemicaliën 
die dagelijks in de lucht worden gestoten en drugs is ook de vele stoffen die 
je in andere sferen kunnen brengen. Nu weet ik dat je meteen zit te gniffelen 
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en wel erg overtrokken vindt dat ik dit allemaal onder drugs zet. Doch, wat 
maakt het verschil of je nu rookt, tabletten inneemt, spuit, drinkt of snuift. 
Al deze middelen zijn verslavend en zijn er om jezelf af te breken. Meestal 
vergrijpen de mensen zich aan een van deze middelen om te vluchten. Ze 
kunnen de druk niet meer aan en menen dat ze wat nodig hebben om beter te 
kunnen presteren voor die maatschappij. Buiten dat ze dan al slaven zijn van 
diezelfde maatschappij zijn ze ook nog eens verslaafd aan die maatschappij. 
Door die verslaving heeft de maatschappij nog meer grip op je en kunnen ze 
je helemaal zetten zoals zij willen. Ga je over de streep, dan laat diezelfde 
maatschappij je als een baksteen vallen en krijg je de stempel ‘junkie’ en word 
je letterlijk in de goot gegooid. Dat is werkelijk het mooiste voorbeeld hoe de 
maatschappij functioneert. 

 Drugs is werkelijk desastreuze vormen aan het nemen. Vroeger waren 
er al drugs en werd het veelal met rituelen toegediend of gebruikt. Dat noemen 
ze dan ‘verantwoord drugs nemen’ maar wat is verantwoord, je energie is 
dan totaal verstoord en je bent werkelijk afgesneden van het leven. Nu zijn er 
nog vele chemische substanties bijgekomen en de rituelen zijn teruggebracht 
naar kopen, nemen en trippen. Kijk in de vele kroegen waar mensen liederig 
hangen en hun tijd lopen te verkwisten. Niet de tijd van het Universum, want 
dat weet je ondertussen dat die niet bestaat, maar de tijd in je eigen leven. Je 
energie niveau staat daar werkelijk op nul en is totaal niet actief. Vele lege 
mensen zie ik dan ook lopen die werkelijk dagelijks gebukt gaan onder een 
of andere drugs. Mensen die het dagelijks nodig hebben anders houden ze het 
niet vol en kunnen ze de druk niet meer aan.

 Alarmerend is het en zeker moeilijk om dat nog te doorbreken. Want 
hoe kun je een rookverslaafde, alcoholverslaafde of andere drugsverslaafde 
nog bereiken? Niet mogelijk en ze zijn werkelijk op dat moment afgeschreven 
in de wereld van energie. Toch geeft deze wereld het niet op want er zal altijd 
nog een mogelijkheid zijn om het weer op te pakken, maar dan zal het wel 
jezelf moeten zijn die de opening gaat maken. 
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 Het hele leven hangt af van de beslissingen die jij neemt en de wegen 
die jij bewandelt. Helaas door vele drugsoorten te gebruiken is het voor vele 
mensen moeilijk geworden nog beslissingen te nemen voor hun eigen leven. 
Pijnlijk om te zien dat mensen werkelijk rondlopen als zombies. Denk niet dat 
jij er niet onder valt met je enkele pilsjes per dag of je enkele sigaretten! Ook 
jij bent een van hen! Geloof je me niet? Loop naar de spiegel in je slaapkamer 
of badkamer, ga er voor staan en kijk diep in je ogen. Voel je wat voor een 
signaal	je	krijgt	en	zie	je	nog	je	eigen	leven?	Nee?	Proficiat,	dan	ben	jij	ook	
een van hen: Leeg, uitgeput en zich vasthoudend aan die rookbom, alcohol, 
peppil of zwaardere soorten drugs.

 De verslaafden die eruit zijn gekomen zijn diegenen, die zichzelf in 
de spiegel hebben gezien en geschrokken zijn omdat er weinig te zien was. 
Want wat ze konden zien was, dat hun energie peil zo laag was dat het, bij 
wijze van spreken, bij de eerst komende windvlaag zou wegwaaien. Door diep 
in zichzelf te kijken nemen ooit zeer zware verslaafden die rigoureuze stap 
en komen ze er toch nog gedeeltelijk bovenop. Helaas, helemaal bovenop zal 
nooit lukken want er is al teveel beschadigd en dat kan met de kracht die deze 
mensen nog bezitten nooit in zijn geheel hersteld worden. Maar de energie zal 
zorgen dat het leven weer aangenamer zal worden en weer op een peil komt 
waar je door kunt gaan om verschillende missies te voltooien.

 Drugs is een wereldwijd probleem, al zijn er groepen die er beter mee 
omgaan dan doorgaans de westerlingen. Velen beginnen ermee om in hogere 
sferen te komen, wat zeker in het begin een openbaring is, maar dan zal het 
snel op uit gaan draaien dat het lichaam meer gaat vragen om deze ervaringen 
te blijven beleven. Het lichaam vraagt en jij geeft hem. Maar wat er werke-
lijk diep in je bezig is, is dat je wilt verbergen dat deze wereld te moeilijk 
is voor je. Verschuilen en weglopen zijn de boosdoeners van verslaving en 
drugsgebruik. Daarnaast is er ook nog dat een mens een gewoonte wezen is en 
snel meent alsmaar te moeten herhalen. Een mens stoort zich ook aan wat de 
ander doet en een ander meent wat moet gebeuren. Roken is daar een van die 
verslavingen. Drinken is een ruimere vorm van verslaving want buiten dat het 
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gezellig moet zijn, laat het je de wereld ook luchtiger zien. Dan gaan we naar 
de pillen en poeders die allemaal verdovend zijn, dus om een of andere pijn te 
verdoven of te onderdrukken. Ook de pepmiddelen die je maar door moeten 
laten gaan en je lichaam geen rust geven, zijn werkelijke killers. Harde drugs 
zoals cocaïne, heroïne en daarnaast de vele substanties die daaruit getrokken 
worden, doen werkelijk een andere wereld verzoeken die je niet aankunt. 
Buiten dat ze verslavend zijn, zijn ze ook nog eens je lichaam geheel aan het 
afbreken. Maar dan hebben we het niet over de minder zware verslavingen 
gehad en zo ook de vele chemische middelen. Niet te vergeten het eetgedrag 
en het steeds sterker vervuilde drinkwater. En dan onze o zo geweldige sport- 
en gezondheidsdrankjes die letterlijk de kinderen al snel aan een verslaving 
helpen.

 We zitten werkelijk tot over onze oren in de drugs al denk jij nog steeds 
dat je ‘schoon’ bent! Vergeet het, ook jij hebt dagelijks wel een of meerdere 
stoffen nodig die je, zelfs onbewust, dagelijks inneemt! Ga maar eens voor 
een week opschrijven wat je werkelijk allemaal door je mond laat gaan. Je 
zult verschieten.

Ziekten

 Iedereen op deze wereld heeft de bouwsenen van ziekten in zijn li-
chaam! Erg hè? O jij niet, dan ben jij werkelijk de enige. Goed, laat me wat 
gaan uitleggen. Het lichaam wat je gekregen hebt is al ziek! Alles zit al daar 
ingebouwd om geactiveerd te worden of om je te gaan sturen in de wereld 
die jij moet gaan leven. Pijnlijk? Nee hoor, het is wat je er zelf van maakt 
en wat jij wilt wat er gaat gebeuren. Ik kan je verzekeren dat als je elke dag 
aan kanker denkt, je kanker zult krijgen. Als je meent aan een hartstilstand te 
moeten overlijden dan zal die wens in vervulling gaan. O, je wilt wat anders, 
nou je kiest maar. Kijk beste mensen, een lichaam heeft alles wat jij op je reis 
meent nodig te hebben en als jij aan je energie het een of ander doorgeeft, zal 
deze wens vervuld worden. Hoeveel mensen mankeren niet iets waar ze bang 
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voor zijn? Hoeveel mensen menen niet dat het allemaal aan anderen ligt en 
die hen ziek maken? Altijd die ander. Zou die ‘ander’ niet jij zelf zijn? Er is 
zoveel wat je kunt bereiken, zo ook in de wereld der ziekten. 

 Als je later de wereld van energie beter gaat leren kennen zul je begrij-
pen dat alles wat er met je gebeurt door jezelf is gecreëerd. Het is niet moeilijk 
en het wordt elke seconde van je leven al gedaan. Je hebt er geen erg in en je 
zult zelf niet zien waar je mee bezig bent, maar, als je, je vele gedachten zou 
registreren en analyseren dan kom je maar tot een conclusie; Ik ben het zelf 
die dat wilde!

 Vele voorbeelden zijn er in de sport, werk of in jouw leven. Sporters 
die willen presteren gaan ervoor en zijn tot hoge prestaties in staat. Natuurlijk 
de ene meer dan de andere maar dat heeft ook met je lichaam te maken waar 
je voor gekozen hebt. Kijk naar de grote heren in en op je werk. Ze doen alles 
om maar bij die top te horen en het lukt hen. In je eigen leven zul je zien dat 
dingen die je ECHT wilt bereiken, werkelijkheid gaan worden als je maar 
luistert naar jezelf en naar de signalen die gegeven worden. Het is zo dat in 
de wereld van energie alles mogelijk is omdat alles gemaakt is van dezelfde 
energie en zo door ieder te verwerken is in zijn eigen leven. Daar zijn vele 
spelregels aan verbonden en die zijn werkelijk eenvoudig:
 - Luister naar je gevoelen.
 - Blijf gefocust op wat je wilt bereiken. 
 - Laat je gezond verstand thuis in een kluis en werk met gevoel.

 Niet makkelijk misschien maar je zult zien, oefening baart kunst. Er 
is werkelijk een samenhang tussen ziek zijn en ziek willen worden. Nu denk 
je dat niemand werkelijk ziek wil worden. Dat zal wel maar de werkelijkheid 
is anders. Je bent druk doende en je laat je lichaam werkelijk in de steek want 
je baan, kinderen of bezittingen zijn belangrijker. Geen probleem, zegt je li-
chaam, heb ik een oplossing voor, je wordt ziek! Maar ook als je niet luistert 
naar signalen van je lichaam. Je krijgt ze niet voor niets en als jij het probleem 
niet oplost heeft het lichaam altijd een oplossing in petto, ziek worden!
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 Als je meerdere malen alles blijft onderdrukken heeft je lichaam wel 
een oplossing om aandacht te vragen. Kleine kwalen, grote tot nog grotere en 
dan ‘pats boem’ als een donderslag het bericht dat je een of andere ongenees-
lijke ziekte hebt of je hart of de kankercellen hebben de regie overgenomen. 
Gewoon een gevolg van het niet aanvoelen dat je, je levensstijl moet verande-
ren. Een levensstijl die bepaalt hoe lang jij door mag gaan of hoe lang jij vrij 
bent van opkomende ziekten die allemaal staan te popelen om jou een lesje 
te leren. Het lesje waar weinig mensen aan denken; ‘Luister naar me’.

 Het zal nu wel duidelijk genoeg zijn wat ik werkelijk wil zeggen. Het 
gaat er niet om dat je als een gezondheidsfreak door het leven moet gaan. Elke 
dag de gym in en alsmaar o zo gezond leven wat werkelijk een farce is. Nee, 
belangrijk is dat je naar signalen van je lichaam gaat luisteren die je aangeven 
wat goed en minder goed is voor je. Gaat het niet vandaag dan komt er nog 
een morgen en als het dan niet gaat zal er een andere gelegenheid zich voor-
doen. Als het lichaam signalen doorgeeft is het zaak om daar naar te luisteren. 
We luisteren wel naar een baas, een systeem, naar alle wetten en ga zo maar 
door, maar helaas het luisteren naar jezelf staat veelal op een van de laatste 
plaatsen terwijl dat zaak nummer één is. Voel en luister naar je lichaam en je 
zult merken dat er geen ziekten zullen zijn als jij dat niet wilt. 
  

Medische wereld

 Een kunstmatige wereld, die medische wereld. Voor mensen die den-
ken ziek te zijn, verzinnen we wel een pil, poeder of injectie om hen kalm te 
houden. Nu gaan je haren werkelijk overeind staan omdat ik dit schrijf en ik 
raad je aan om ze maar weer glad te strijken want de uitleg over deze bewe-
ring zul je nu horen. Uiteindelijk heb je al in het vorige stuk een voorproefje 
gehad en zou je al beter moeten weten. Maar goed, ik wil best nog wat dieper 
in deze materie duiken.
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 De medische wereld is niets anders dan een experiment waar met 
mensenlevens gespeeld wordt en waar werkelijk niets bespaard blijft zolang 
het maar geld oplevert. De meest machtige groep op deze wereld is de far-
maceutische wereld, die werkelijk zo machtig is dat ze uiteindelijk de wereld 
grotendeels bezitten. Deze mensen deinzen nergens voor terug en zullen alles 
doen om nog meer geld te maken. Inderdaad, de mens leeft nu langer, puur 
omdat hij met allerlei kunstgrepen aan de praat gehouden wordt. Daarom de 
grote voedseltekorten en daarom de vele mysterieuze ziekten die alsmaar op-
duiken. Het in leven houden van afgeschreven leven heeft de zaak werkelijk 
ontwricht en is grotendeels de oorzaak van de vele ellenden op deze wereld. 

 Het klinkt hard, dat weet ik en deze laatste regels zullen ook zeker mij 
niet in dank afgenomen worden. Maar toch is het zo dat we alsmaar een zwak-
ker ras kweken wat mens heet en waar we steeds verder mee in de problemen 
komen. Mensen zijn werkelijk afgezakt tot onder het niveau van dieren en 
planten op de gezamenlijke ladder. Mensen zijn werkelijk verzwakt en zijn 
niet veel meer toe in staat. Bewijzen zijn er met vele aan te voeren al denken 
we alleen al aan de kanker, aids en griepsoorten die alsmaar steeds zwaardere 
vormen aannemen. Hebben we weer een oplossing, dan komt de ziekte weer 
opduiken in een hardere vorm. Een van de ziekten diabetes, is werkelijk als 
een explosie aan het verspreiden. Het is geen virus en zou niet overgedragen 
kunnen worden maar er komen wel dagelijks duizenden patiënten bij. Natuur-
lijk, omdat de mens ergens aan moet sterven en zal het lichaam ergens aan 
moeten bezwijken. Nu is diabetes wel lang te rekken maar met de mentaliteit 
van vele mensen is het een vorm om toch vrij snel en doeltreffend veel onheil 
te verwezenlijken. En vergeet niet, daar is veel geld in te verdienen. De mens 
is verslaafd en kan van vele verslavingen niet afblijven. Verslavingen die al-
lemaal diabetes bevorderen en zo laten exploderen.

 De medische wereld maakt wel weer een spuitje en zo is het voor hen 
weer kassa. Hoeveel mensen gebruiken nou werkelijk niets in hun leven? Ik 
kan je garanderen dat er zeer weinig mensen zijn die noch een medicijn, noch 
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drugs nemen in welke vorm dan ook. Je kunt onderhand stellen dat iedereen 
wel iets neemt.

 Ik weet ook, zoals je al zult denken, dat de huidige medische wereld 
ook goede dingen doet. O ja, ze hakken, plakken, snijden en zetten reserveon-
derdelen in je lijf en maken van monsters, prinsessen! Ja, waar artsen allemaal 
niet goed voor zijn. Doch, als je de wereld van energie beter zou begrijpen 
zul je merken dat je niets meer nodig hebt dan een connectie met die wereld. 
De rest zal dan volgen en zul je veel minder bij je arts of oplapper zitten. 
Inderdaad, soms doen ze goede dingen als je de pech hebt een bot te breken 
en ze het dan weer netjes voor je zetten. Toch vraag ik me werkelijk af of het 
allemaal nodig is. Vreemde verhalen zijn al geschreven over wonderen, maar 
wonderen zijn ze niet, het zijn die momenten dat je werkelijk gelooft in jezelf 
en wat je wilt voltooien! Wonderen zijn niets anders dan een vervulling van 
je wensen en dromen. Ik geloof daarin en ik heb zelf dit al meerdere malen 
mogen meemaken. Nee, ik ben niet gelovig in welke kerk of welke sekte dan 
ook, want dat is een aardse afhankelijkheid kweken. Maar ik geloof in dat wat 
ik niet kan verklaren en daarom beschrijf als een energie waar we allemaal in 
en om leven.

 De medische wetenschap is geldtrekkerij en alsmaar wordt er op het 
geweten gespeeld van een patiënt. Als je dat niet doet, kun je dit krijgen en 
als je dit niet neemt zul je maar nog drie  maanden leven. Zo maken ze weer 
misbruik van één van de aangeboren tekortkomingen en twijfels van de mens. 
De twijfel en het ongeloof in zichzelf en, een arts geloven die alleen maar 
denkt aan zijn eigen bankrekening en niets wil horen over de problemen die 
jij ervaart met een ziekte die voor jou ongeneeslijk is. Daarin zit het geheim 
van de artsenwereld. En, alsmaar schuilend achter weinig tijd en achter hoge 
werkdruk weten zij alle verantwoordelijkheid naar mensen toe te misbruiken 
of af te schuiven. Allemaal gesteund en beschermd door een eigen wereldje 
en in stand gehouden door een farmaceutisch bedrijf dat weet wat er nodig is 
om zo nog meer omzet te halen.
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 Zelf heb ik aardig wat verhalen en verklaringen gehoord van specialis-
ten en artsen, dan denk je werkelijk of deze mensen wel mensen zijn. Mensen 
hebben een gevoel. Zien de medici dan niet dat ze werken met energie van een 
ander en met de wetten van het Universum? Het kan niet en dit zie je ook veel 
in de cosmetische wereld waar vele fouten gebeuren en waar, bij implantaten 
huidkanker en andere duistere ziekten steeds meer opkomen omdat het lichaam 
zegt, HET IS GENOEG!

We worden ouder door deze noodgrepen maar of de kwaliteit beter er door is 
geworden valt te betwijfelen. Het kan niet beter zijn doordat een energieveld 
zich niet laat manipuleren. Dat zie je als je bij een patiënt zijn been amputeert 
en hij blijft klagen over dat been wat niet meer een deel van zijn lichaam is. 
Een veel voorkomende klacht en is puur omdat het lichaamsdeel wel is ver-
wijderd, maar niet de energie waaruit het ontstaan is. Zo speelt er veel meer 
dan dat wij denken en zijn vele, tot eigenlijk alle verhalen in de medische 
wereld te verklaren in de wereld van energie. Helaas zijn we nog niet op 
het punt dat we energie boven de huidige medische wetenschap plaatsen, al 
komen er kleine veranderingen die ik zal aanhalen in een verder hoofdstuk 
over het kwantum leer.

Onze oudjes

 Je weet wel, die afgeschreven mensen die de leeftijd hebben bereikt 
waar de maatschappij hen niet meer nodig heeft en hen in een of andere plaats 
dumpt. De mensen die hun hele leven hebben volbracht op de manier zoals 
het systeem dat wenst en, zoals velen, het beantwoord hebben op hun eigen 
manier. Afgelopen met de stress, afgelopen met het moeten. Maar als oudje 
kun je niet veel meer want je lichaam is opgebruikt en totaal leeg van energie. 
Het wachten is op je einde en dat kun je op vele manieren bereiken. 
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 Toch zijn er oudjes die jong blijven. Nee, niet die opgelapte vel-
len die grotendeels van hun leven bij een gym of plastische chirurg hebben 
doorgebracht. Deze mensen hebben werkelijk hun eigen ik verkocht aan een 
maatschappij. We praten hier over de oudjes die alsmaar bezig waren voor hun 
omgeving en met de weg die zij wilden bewandelen. Ze zijn actief tot op de 
laatste dag. Tot die dag dat het kaarsje uitgaat, hebben ze nog ideeën en zijn 
ze nog bezig om van het een of het ander te genieten. Ja, genieten van wat het 
leven hen brengt, want er is nog genoeg waar een oudje op kan leven en van 
kan genieten.

 Mensen die doorgaans niet klagen over pijntjes en ongemakken want 
die zijn er nou eenmaal als oudje. Ook een oude wagen proest wel eens en start 
moeilijk. Maar als hij eenmaal weer op gang is gekomen dan haalt hij nog vele 
jongeren in. Zo zien deze oudjes hun leven en ze weten werkelijk gebruik te 
maken van de energie die hen geboden wordt. Ouderdom bestaat omdat we 
het hebben ingevoerd, maar ouderdom is niets anders dan de overgang naar 
iets mooiers, beters en wie weet naar een nieuwe geweldige tijd. Tijd die weer 
eens overduidelijk niet bestaat. Tijd is een menselijke beperking want, wat zal 
een leven zijn in het totale leven van dat energieveld? Nog niet een duizendste 
seconde over het geheel. Tijd is er niet en zo beperken we ons al bij de start 
van ons leven. We worden één jaar, tien, vijftig, en dan ben je zestig en ben 
je oud. Leven volgens een klok is de grootste verslaving van deze tijd. 

 De oudjes vergeten de klok, vergeten de dagen, weken en maanden en 
zo hebben ze nog een heel leven te gaan. Ze vergeten de onaangename dingen 
want, wanneer was dat dan? O, moest ik dat doen? Wat erg, ben ik vergeten. 
Ondertussen vervalt de klok langzaam in hun leven. Het tegenovergestelde als 
bij een geboorte waar al vroeg de klok met je wordt doorgenomen want dat is 
het heilige apparaat waarmee je vele jaren zult moeten leven. Oudjes hebben 
lak aan tijd want, waar dient het voor? En zo gaan we weer terug naar af, maar 
dan wel met een heel leven aan ervaringen en vele daden die gespeeld zijn in 
ons leven.
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 Als een oudje zo wijs, kom je dan achter dat ze het nog niet zo gek 
doen in deze maatschappij. Maar dat mag omdat de maatschappij dat toelaat 
en weet dat het hun tijd geweest is. En zo kun je als oudje werkelijk maken 
dat je jongeren kunt laten zien dat het ook anders kan. Helaas voor de oudjes 
begrijpen vele jongeren hen niet. De jongeren willen nog niet zien dat er andere 
manieren van leven bestaan. Geen gejaag, geen stress en geen maatschappij 
die vat op je heeft. Maar wie luistert nog naar een oudje, wie neemt hen nog 
serieus? En zo gaan vele wijsheden weer verloren, keer op keer en blijven de 
jongeren maar zoeken naar een weg, die al lang voor hen gelegd is maar niet 
gevonden kan worden omdat ze blind zijn. 

 Die oudjes, geef mij hen maar en, laat de rest voor wat het is. Want 
een oudje heeft wel degelijk begrepen wat er werkelijk afspeelt in een leven 
en waar wij nog steeds op zoek naar zijn.

Hé oudje, je leeft nog steeds!

Dromen

 Wat zijn dromen? Hoe werken dromen? Zijn dromen echt?
Bij deze drie vragen wil ik het even houden en daar even nader op ingaan. Na 
het lezen van deze antwoorden zullen jouw verdere vragen wel beantwoord 
zijn.

 Wat zijn dromen?
Beelden die irreëel overkomen in een wereld waar veel mogelijk is en waar 
ook vele zaken door en langs elkaar heen lopen. Zo, dat was het antwoord 
maar daar schiet je natuurlijk niet veel mee op. Het gaat namelijk dieper en 
in de energiewereld is het duidelijk dat er meer achter zit. Dromen zijn beel-
den. Dromen zijn boodschappen. Maar dromen kunnen ook wegen zijn die 
mogelijk gemaakt kunnen worden. Dromen zijn boodschappers maar ook de 
aanwijzingen die in jouw leven mogelijk zijn. Een droom kan jou waarschuwen 
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maar het kan je ook een hint geven. Ook kan een droom jou de weg wijzen, 
maar je ook in situaties brengen waar je meent niet uit te kunnen komen en 
dan plotsklaps duikt er een opening op. Ook kan het gevoelens weergeven en 
wat je in bepaalde situaties moet doen of laten. Dromen zijn werkelijk meer 
dan menig mens denkt en dromen zijn de connectie met de buitenwereld. Die 
wereld die we aan het vergeten zijn en die al heel lang onderdrukt wordt omdat 
het niet meer past in deze tijd! 

 Hoe werken dromen?
Dromen kunnen in de tijd vooruit gaan maar volgens ons gaan ze ook terug 
in de tijd. Dromen zijn beelden en belevenissen die werkelijkheid maar ook 
fantasie door elkaar halen. Toch zijn hier twee dingen die niet juist zijn. Tijd 
bestaat niet en zo zijn dromen tijdloos! Fantasie bestaat ook niet en zijn voor-
vallen die voor jou bovennatuurlijk aanvoelen, maar die in de energiewereld 
werkelijk te realiseren zijn. Bijvoorbeeld vliegen is dan geen probleem want 
je hebt geen vast lichaam wat je tegenhoudt. En tijd is een andere factor die 
je meestal van dingen tegenhoudt, maar tijd is ook iets wat door ons mensen 
gecreëerd is om ons zo beperkingen op te leggen. Het is daarom in dromen 
allemaal mogelijk en is er in vele dromen een boodschap, maar ook een weg 
die je kunt bewandelen. Dromen waarschuwen je en dromen zijn delen van je 
leven die je liever niet wilt aanvaarden, of ze moeten je goed van pas komen 
en dan kun je er weer niet mee werken en uitvoeren. Dan worden ze afgedaan 
als onmogelijke dromen en als een fantasie. Doch, die culturen waar dromen 
nog steeds een deel van hun leven is, zijn meer vertrouwd met vele situaties 
dan de huidige niet-dromers-wereld. Doordat dromen een deel van jouw ener-
gie is kun je, je werkelijk verplaatsen in diverse situaties. Maar een droom 
is ook een connectie naar de andere levens die je als energie aan het beleven 
bent. Dromen doen onderlinge situaties van levens aan elkaar koppelen en 
daarom zie je nog wel eens onwerkelijke situaties. Situaties die jou onlogisch 
lijken maar voor jouw eigen energiewereld een logisch aaneensluiting is van 
je levens. Het is zaak om je dromen te aanvaarden en ze niet als een niets te 
bestempelen. Door ze weg te drukken zul je zien dat je in je huidige leven 
zult gaan zwerven zonder een werkelijk doel. Is er een doel, dan zal je droom 
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jou de weg wijzen, mits je daarnaar luistert en voor openstaat. Dromen zijn 
werkelijk meer dan een fantasie. Dromen zijn die energievelden waar net iets 
meer mogelijk is dan in je leven, als je maar naar luistert. 

 Zijn dromen echt? 
Onze laatste vraag is werkelijk de belangrijkste vraag want dromen zijn echt. 
Alleen worden in vele culturen dromen als niet werkelijk en/of als fantasie 
bestempeld! In die culturen waar dromen serieus genomen worden, zie je 
dat mensen serieuzer de wereld aanvaarden maar ook doorgaans tot grotere 
prestaties komen. 

Ze weten met de dromen om te gaan en halen de boodschappen uit, die vanuit 
een andere wereld worden doorgegeven. Het is geen andere wereld, maar de 
energiewereld die parallel met je huidige wereld werkzaam is. Het is in je 
onderbewustzijn waar er toch regelmatig contact gezocht wordt met je paral-
lel wereld. Zo krijg je informatie door, in de vorm van plaatjes die jou een 
weg aangeven wat er gaande is in je huidige bestaande wereld. Doch, je zult 
merken, dat vele voorvallen in het verleden verweven worden in een toekomst 
en zelfs in een wereld die je niet voor mogelijk houdt. Dat is meer een soort 
kleine poort naar de diverse werelden waar wij mee bezig zijn. De huidige 
wereld die wij zo actief beleven is niets anders dan een plaatje, een matrix en 
een wereld die wij willen zien en zelf creëren. Net zoals in je dromen waar 
jij die wereld creëert en is het aan jou wat je ermee gaat doen. ‘Dromen zijn 
bedrog’ is een uitspraak van een systeem dat jou wil doen geloven dat niet alles 
mogelijk is en dat deze wereld de ware wereld is. Helaas voor het systeem is 
dat niet zo, maar zoals in vele dingen is het een van de manipulaties die met 
de mensheid gedaan wordt. 

 Elke droom is te verwezenlijken en dat is duidelijk al bewezen. Alleen, 
er staat geen tijd voor en ook niet de manier hoe jij dat gaat invullen. Elke 
droom is dus te spelen in je huidige leven. Zo heb ik zelf meerdere malen mogen 
ervaren en zijn al mijn dromen uitgekomen. Dingen die ik wilde bereiken en 
bereikt heb maar ook voorvallen die ik graag mee wilde maken zijn op mijn 
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huidige pad gekomen. Zo ben ik dus veel bezig om alsmaar nieuwe dromen 
te creëren en ze zo weer uit te werken en te verwezenlijken. Dromen maken 
werkelijk alles mogelijk wat jij als doel gesteld hebt. 

 Door dromen te zien als je bode, zul je elk doel kunnen bereiken 
wat je jezelf hebt gesteld. Wel is het zaak dat je gaat aanvaarden dat er meer 
is dan een verstand en wat hersenen. Die twee zijn er enkel en alleen om je 
doorgaans in te laten zien, dat je onmogelijk bezig bent en dat er beperkingen 
zijn. Waarom, dat is duidelijk want je verstand en je hersenen denken alleen 
maar aan om jouw stoffelijk lichaam te beschermen, niet om jou verder in je 
leven te laten komen. Zo is het zaak dat je vele malen moet onderhandelen 
met je verstand en dat er meer mogelijk is dan hij denkt.
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 1-6 De dood

Het einde van je leven

 Zo wordt de dood gezien, het einde van je leven. Geen weg terug, 
waar je nog verder kunt gaan in de hoedanigheid, zoals je hier het leven bent 
gestart. Toch zien de vele bevolkingsgroepen de dood verschillend. De ene 
viert feest en de andere rouwt voor maanden tot zelfs jaren. Wat is het wat de 
mens dit allemaal laat doen en wat de mens zover brengt? Veelal zit er een 
kerk achter die o zo machtig is onder de burgers. De kerk die opgekomen is 
op het moment dat het systeem al zijn kracht aan het verliezen was. Samen 
met de kerk werden er geloven uit de grond gestampt die mensen moesten 
onderdrukken. Maar over deze zaken zal ik in een volgend hoofdstuk uitvoerig 
op terugkomen. 

 De kerk houdt er eigen wetten op na en zo ook hoe wij als volgelingen 
de dood moeten zien. Daarom de verschillen van het beleven van de dood. De 
ene kerk gaat er vanuit dat er geen ander leven meer is en in een andere kerk 
zijn ze blij dat ze naar een ander leven mogen gaan. 

 Laat me even meteen duidelijk stellen; Dood bestaat niet! Natuurlijk, 
dat lichaam wat voor je ligt laat niet veel meer zien dat het leeft maar het is 
niet de geest van de persoon, zijn ziel die dood is. Zij hebben het lichaam niet 
meer nodig en zijn uitgetreden uit dat lichaam. Een lichaam dat niet meer is 
dan water/bloed en wat botten. Dat karkas heeft het opgegeven, is niet meer 
nodig. Met dat lichaam wat niets meer is na het uittreden, gaan ook alle za-
ken om die persoon vervallen. De geest en ziel hebben het materialisme niet 
nodig omdat het, net zoals een lichaam, vergaat en dient nergens meer voor. 
Of je nu in een graf van 100 euro ligt of 10.000 euro, het maakt niets uit want 
uiteindelijk vergaat je lichaam tot waar het van gekomen is en dat is stof!

 Het leven is meer dan die tijd dat je lichaam rond hobbelt op deze 
aarde! Het leven gaat verder na het uittreden van dat stoffelijk geheel waar 
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we zo aan vastklampen. En zo kun je echt niet stellen dat het leven ophoudt 
te bestaan. Zie jouw leven eens als een eenheid van de energie. Hoe kan die 
energie verdwijnen als de totale energie ook jouw energie nodig heeft? Het is 
een deel wat nodig is in een geheel. Je hebt een stukje van je leven mogen leven 
in een of ander lichaam omdat je dat nodig hebt om die taak te vervullen. Velen 
weten zelfs nog niet met welke taak ze bezig zijn. Is de taak vervuld? Weg 
lichaam, op naar de volgende taak. Of daar weer een lichaam aan te pas komt 
valt nog te bezien want niet alleen op deze aarde is een leven mogelijk.

 Het einde van je leven zul je nooit weten en is ook nergens aanne-
melijk te maken. Het lichaam dood betekent niet het leven weg! Ga ik even 
weer naar een wagen, die heilige koe die vele mensen kennen. Als een wagen 
zijn laatste rit maakt en jij stapt uit, dan gaat het leven door. Nu moet je even 
zien dat de wagen je lichaam is en jij bent de energie die verder gaat. Zo zul 
je moeten gaan inzien wat er gebeurt wanneer een lichaam ophoudt met zijn 
bestaan. Hij is opgebruikt, niet meer nodig en afgeschreven. Net zoals oudjes 
het voelen en zien. 

 Dood mag je vieren, want het is een mijlpaal, weer een stapje verder 
voor dat gedeelte van de energie. Wel kun je soms jaloers zijn dat het er al voor 
anderen opzit en dat jouw taak doorgaat. Treur dan niet want dat wil zeggen 
dat jij er nog niet bent. Leven is niet te doden, alleen een lichaam en zo gaat 
de energie verder in zijn bestemming.

De zienswijze van ouderen

 Ouderen hebben nog wel eens een eigen zienswijze op de dood. De 
een ziet het als een einde en dat is het ook voor hen als lichaam zijnde, ander 
ziet het als een verlichting. Ook zijn er oudjes bij die panisch zijn alleen al bij 
het woord dood. Waarom is duidelijk, want achter in hun hoofd weten ze dat 
ze al hun vergaarde rijkdommen niet mee kunnen nemen. Ze zijn o zo bang 
en ze doen er alles aan om langer te leven. Zonder doel en zonder enige rich-
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ting, verspelen ze vele zaken door zich alsmaar vast te klampen aan een leven 
wat toch zal eindigen. Wat erger zijn die mensen die menen leven te kunnen 
kopen. Mensen die alsmaar naar de dokter lopen om weer een bevestiging 
te krijgen of ze nog wel leven. Vergeet dat alles want je leven zit er op en je 
leven zal werkelijk niets meer opleveren. De dag die moet gaan komen dat 
er een eeuwig leven bestaat, zijn ze al lang voorbij gestreefd, puur omdat ze 
zich aan materialisme vastklampen. Al vanuit de geschiedenis kunnen we dat 
zien bij vele belangrijke personen, die van alles menen mee te moeten nemen 
op hun reizen. Die spullen, al dat materiaal staat er nog zoals het er neergezet 
werd na hun dood. 

 Dood is dood, vertelde mijn vader eens. En deze man heeft gelijk, dat 
lichaam is werkelijk zo dood als het maar mogelijk is. Maar voor de rest gaan 
we door en heerlijk zonder enige last, pijn of wat voor herinneringen dan ook 
van buitenaf. Onze energie zal doorgaan en zo zijn er werkelijk ook oudere 
mensen die zeggen dat deze tijd er op zit en als een gerust persoon inslapen. 

 Heb je wel eens gezien hoe een persoon sterft? Okay, gaan we naar 
de volgende paragraaf.

De gehele show om de dood

 De hele dood is een show op deze aarde. Mensen huilen, schreeuwen 
en zijn in alle staten. Mensen maken er werkelijk een show van omdat ze zelf 
dan even op de voorgrond kunnen treden. Plaatselijk zie ik dat nog wel eens 
om	me	heen	en	het	is	werkelijk	een	film	als	je	ziet	waar	mensen	allemaal	toe	
in staat zijn. Hele drama’s en voor wie? Het kan niet zijn voor diegene die ge-
storven is want die ligt er vredig bij, zeggen we dan. Nee, het is voor diegenen 
die achterblijven en hun opgebouwde zekerheid zien vervagen, afgenomen 
worden of verdwijnen door een maatschappij die ook hier een slaatje uitslaat. 
Dood is geld en geld is waar de wereld van de maatschappij op draait. 
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 Nu wil ik eens op de vraag van mijn vorig stukje terugkomen; Ben 
je wel eens bij een persoon geweest toen die uit zijn lichaam trad? Ik heb 
het enkele keren mee mogen maken en ik kan u vertellen dat niet één van 
deze mensen het erg vonden. Ze waren vredig en ze waren al vóór de dood 
geconstateerd was op reis. Ze waren al dagen van te voren afscheid aan het 
nemen en hun leven werd stuk voor stuk geëvalueerd. Vredig vertrokken ze 
en ze waren klaar voor de eenwording met de kracht van de energiewereld. 
Het is werkelijk een aparte ervaring en heb zelf in die tijden ingezien, dat het 
merendeels niet de stervende personen zijn die een drama zijn, maar de mensen 
erom heen. Voor hen gaan er dingen veranderen en zij moeten een ander leven 
gaan leven. Zo speelt er inderdaad werkelijk veel, niet om het lichaam dat de 
energie afstoot, maar die personen die menen in de steek gelaten te worden.

 Uit ervaring spreek ik omdat ik afscheid heb moeten nemen van mijn 
vrouw op een jonge leeftijd. De gehele cyclus werd doorlopen en op een 
gegeven moment merkte ik, al dagen van te voren, dat ze weg wilde. Ik was 
diegene die haar tegenhield want wat zou een leven zijn zonder haar. Op een 
gegeven moment kwam ik thuis en maakte ik contact met mijn energieveld. 
Er kwam een rust over me heen toen ik vertelde om haar los te laten en haar te 
laten gaan. Na twee dagen was ze vertrokken en haar strijd was gestreden. 

 Wat ik hiermee aan wil halen is dat wij als nabestaanden soms men-
sen onnodig vasthouden in hun lijden. Wij weten dan niet verder te gaan en 
wij weten niet wat te doen in zo’n situatie. Toen ik merkte dat mijn vrouw op 
mijn reactie wachtte, was het voor mij duidelijk. Ik mocht haar niet langer 
tegenhouden. 

 Oudjes hebben het meestal eerder door. Ze weten dat voor hen ook 
snel die tijd kan komen en zo zien ze, volgens hen zelf, elkaar weer snel terug 
op een andere plaats. Het is voor hen een iets makkelijkere stap, al valt het bij 
de een harder dan bij de ander. Doch, in de huidige geloven en huidige kerken 
is de dood nog steeds een groot verlies en wordt het niet gezien als een grote 
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overwinning. Daarom nu naar het volgende stuk wat verder uit gaat diepen 
wat voor invloed de kerk heeft op ons, mensen.

De dood en het geloof

 De dood is werkelijk een deel waar het geloof alle kanten in faalt. 
Veelal worden in vele geloven het einde gezien van die persoon. Ook wordt 
het als een trieste ervaring weerspiegeld, allemaal om de mensen het goede en 
kwade te laten ervaren, mensen zo op hun geweten en gevoel werken, maar 
je kunt stellen dat elk geloof wel aan meedoet op zijn manier. Het geloof zal 
een compleet hoofdstuk worden en er zal in de toekomst veel gaan vervallen 
in deze wereld wat geloof is. Maar terugkomend op de dood, het geloof is 
werkelijk een uitbuiter in het leed van een ander.

 Dit kost geld, dat huren, dat kopen en zo allemaal om de overledene 
een rust te gunnen. Het gaat ver en de kerk schroomt werkelijk niet om over 
lijken te gaan. Een niet zo mooie uitspraak in dit stukje maar het is wel zo. 
Een overledene betekent altijd kassa. We voeren een show op en het buideltje 
gaat rond en zo is meneer pastoor, geestelijke of rabbi weer helemaal blij. Het 
gaat ver en zeer diep en het is werkelijk erg wat je ziet en weet dat leed van 
andere mensen zo misbruikt wordt.

 De kerk die de hel, het vagevuur en de hemel heeft geschapen. Maar 
wat werkelijk telt zijn de geldtekens en die bepalen waar je volgens die kerk 
zult belanden. Een grote oplichter met een grote buidel zal zeker in de hemel 
verschijnen, zelfs op de schoot van meneertje God! Fabels en allemaal grote 
leugens die gecreëerd zijn door de vele kerken. Alles lijkt handel, zelfs de 
dood. En de kerk maakt misbruik van de pijnen van een mens.

 Waarom is de dood in de ogen van een geloof een verlies? Nou, dat is 
duidelijk want diegene die in een kist ligt zal niet veel meer in een buideltje 
doen of op hun bankrekening overschrijven! Harde waarheid die langzaam 
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maar zeker openbaar aan het worden is. Als we opgevoed zouden worden dat 
de dood een overwinning is en een afsluiting van een gedeelte van je leven, net 
zoals je een diploma krijgt dan zou veel ellende bespaard blijven en zouden 
we met z’n allen een andere levenswijze op na gaan houden. Door die foute 
voorwendsels en door die indoctrinatie van de vele geloven is er veel ellende 
op de wereld. Mensen die o zo bang zijn te sterven, mensen die niet weten om 
te gaan met het verdere leven wat hen rest, maar ook die mensen die hun hele 
leven verzieken want eens zullen ze doodgaan! Ja, we gaan allemaal dood, 
dat is honderd procent zeker maar ons leven zal doorgaan en ons lichaam van 
deze periode gaat terug naar de stof waarvan het eens uit ontstaan is.

 Nu gaat het gelukkig de goede kant op want sinds de crematie inge-
voerd is, zijn er mogelijkheden om die gehele show te laten vervallen. Toch 
probeert de kerk alsmaar een vinger in te krijgen en aan die vinger moet geld 
blijven hangen. Helaas is het geloof niet voor de mens maar voor de kerk zelf. 
Maar daar zul je nu veel meer over gaan lezen.
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1-7 Het geloof

De kerk

 De kerk is ontstaan uit de tijd dat de heersers, van die tijd, merkten 
dat er met harde hand niet alles te bereiken viel. Op een gegeven moment 
waren er al vele groeperingen die zich verscholen achter een of ander geloof. 
Wat bleek, de heersers die alsmaar met de harde hand regeerden bleken hen 
niet aan te kunnen. De wetten of meer de regels waren niet voldoende om de 
mensen zover te krijgen dat ze het systeem zouden dienen. Ook de kerk en de 
vele geloven waren een doorn in het oog en werden verboden of als ketterij 
gezien. De kerk was toen nog een duidelijke tegenstander van een geweld-
dadige overheersing en de mensen die met harde hand regeerden. Er moest 
wat gebeuren en zo werden bepaalde geloven toegestaan en werden door de 
toenmalige heersers wel zo bijgeschaafd, dat ze pasten in het doel waar ze 
allemaal omheen draaiden. Wat bleek, hele stukken van oude geschriften 
werden bijgesteld en zo geïnterpreteerd dat ze op die manier voor de staat 
of het systeem het beste uitkwamen. Gelovigen namen het en zagen alsnog 
de kerk als een uitvlucht, maar de kerk was niets meer dan een manier om, 
door mee te praten en er omheen te draaien, de mensen in de maatschappij te 
plaatsen.

 De kerk kreeg steeds meer invloeden en waren zelfs op bepaalde mo-
menten de heersers van een land. Iets wat nog in vele Arabische landen is en 
waar de hoge priesters de dienst uitmaken. Door te moorden en zelfs geheel 
schuilen achter een God, Boeddha, Mohammed of Allah, menen zij het voor 
het zeggen hebben. Kinderen en vrouwen worden onderdrukt en ze krijgen 
het zelfs klaar, om mensen zo gek te krijgen dat ze sterven voor een geloof! 
Een kompleet verdraaide vorm van geloof waar geweld het geloof omgegooid 
heeft. Ze gaan zelfs zover dat ze anderen, die niet geloven in deze manier van 
onderdrukking, bedreigen en zelfs onder druk zetten om valse verklaringen af 
te leggen. Nu nog in deze wereld, in deze tijd, zijn deze prehistorische opvat-
tingen een uitgangspunt van deze moordenaars en onderdrukkers. 
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 Een geloof is er altijd geweest, van de dag dat de eerste mens op deze 
aarde kwam. Want ook zij meenden dat bepaalde rituelen goed waren voor 
hun voortbestaan. Een mens heeft kennelijk een geloof nodig, omdat hij nog 
steeds niet doorheeft dat hij moet geloven in zichzelf. Geloven in wat jij kunt 
en wat jij bent. Helaas is dat nog nooit werkelijk losgekomen en zo hebben de 
mensen zich altijd geclusterd om, zo met elkaar, de nodige pijn en ongemak-
ken van het leven te delen. Toch zijn er nauwelijks geloven die werkelijk de 
mensen ondersteunen en bijstaan, zonder daar iets tegenover te stellen. Erger 
nog, alsmaar wordt er iets terugverlangd, in welke vorm dan ook. Het gaat 
zover dat het soms je leven kan kosten als je in bepaalde geloven werkelijk 
mee wilt draaien. Andere geloven hebben zo’n belachelijke rituelen, puur om 
zichzelf alsmaar hoog, ver boven de anderen te kunnen verheffen. Geloof is 
en staat voor het domineren en het uitbuiten van mensen in nood. Mensen die 
het al moeilijk hebben, zijn makkelijk te intimideren en dat maak ik dagelijks 
mee hier op dit eiland. Een eiland waar meer kerken zijn dan mensen en waar 
alsmaar gepredikt wordt wat allemaal fout is. Ze schromen dan niet te gaan 
gooien	met	demons,	heksen,	satans	en	andere	gevaarlijke	figuren.	Ook	merk	
je dat een Katholieke kerk en een Islam nog menen te moeten mee regeren en 
menen dat ook zij ware leiders zijn. Nou, daar ga ik later nog wel wat dieper 
op in.

 De kerk wereldwijd en welk geloof dan ook op deze wereld hebben 
maar een uitgangspunt en dat is zieltjes winnen om zo mensen te kunnen onder-
drukken en te hersenspoelen en hen zo te blijven plaatsen in een ziek systeem. 
De kerk is werkelijk een verlengstuk van een systeem dat heeft gemerkt dat 
niet altijd met harde hand dingen te verwezenlijken zijn. Er is werkelijk niet 
één geloof waar de mensen kunnen geloven in zichzelf. Alsmaar is er een 
God, Boeddha, Allah, Mohammed of Krishna, die boven hen staat als een of 
andere almachtige.
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God, Boeddha, Allah, Mohammed of Krishna

 Hebben we even wat goden maar op een rijtje gezet. Natuurlijk zijn er 
meer, maar ze vallen direct of indirect wel onder deze opperwezens. Maar als 
je werkelijk tussen de regels doorleest van de vele geschriften, zul je merken 
dat	deze	opperwezens	allemaal	verzonnen	figuren	zijn,	die	als	hoofdrolspelers	
geplaatst zijn in een of ander boek. Als er successie rechten waren op de naam 
God, dan was God tienmaal rijker dan de rijkste hier op aarde. Maar goed, we 
gaan even God ontleden en daarbij ook alle andere goden. 

 God is geen persoon. God is zelfs geen vast gegeven. God is geen 
vaste energie en God is werkelijk een held die geplaatst is als de man die alles 
kan. De Bijbel is al zoveel malen vanuit andere oude geschriften herschreven. 
Ook is de Bijbel alsmaar aangepast aan de tijd want anders zou de kerk zijn 
macht verliezen. Net zoals wetten is de Bijbel alsmaar herschreven, aangepast 
en zaken bij- en afgevoerd. De Bijbel, Koran en andere boeken zijn werkelijk 
verhalen om mensen op hun geweten te spelen en hen zo te onderdrukken. 
Denk je van niet? Als er een werkelijke God zou bestaan als Opperwezen, 
denk je dan werkelijk dat hij met aards geweld gaat smijten? Denk je dan 
werkelijk dat hij mensen zal martelen en onderdrukken? Denk je dan, dat er 
leed aangedaan werd aan de menselijke energieën? En zo kun je een boek vul-
len wat bewijst dat ALLE oude geschriften, rollen, Koran en wat ze allemaal 
niet mogen heten, geschreven zijn door MENSEN die andere mensen willen 
onderdrukken. Een God schrijft geen boeken en een God heeft geen boek no-
dig om te heersen. Een God heeft geen geweld nodig, onderdrukking of leed 
naar andere mensen toe. Nee, een God kan werken zonder dat alles en geeft 
bij alles een doorzichtig beeld van wat er werkelijk gaande is. De Bijbel en de 
Koran bijvoorbeeld, zijn door mensen geschreven boeken/rollen die alsmaar 
aangepast worden en ook anders geïnterpreteerd worden door mensen, om zo 
vele mensen te onderdrukken en als slaven te gebruiken. En dat allemaal in 
dienst van een systeem dat gretig gebruik maakt van de mazen en wreedheden 
in deze boeken.
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 Terug naar onze goden, want het is duidelijk dat deze wezens wer-
kelijk NOOIT bestaan hebben en dat ze gecreëerd zijn door een paar mensen 
in opdracht van een ziek systeem. Dat blijkt steeds meer uit de gegevens die 
vrijgegeven worden en toch opduiken uit de oude geschriften die alsmaar 
duidelijker naar voren komt. Alsmaar misbruiken machtige personen, zoals 
priesters en allerlei hoge pieten van de kerk, deze macht en weten ze mensen 
te onderdrukken met door hun voorlopers geschreven aanpassingen in het 
grote boek. Maar ook blijven ze de fabel in stand houden dat God, Boeddha, 
Allah, Mohammed of Krishna ons in de gaten blijven houden wat we allemaal 
uitspoken. 

 Och ja, je kunt maar in een of andere fata morgana geloven en ken-
nelijk zijn de mensen nog niet zover dat, dat doorzien wordt.

Waar staat het geloof voor

 Een eenvoudig antwoord; ONDERDRUKKING.
Geloof is het onderdrukken van mensen in nood. Mensen die het niet meer 
aankunnen, hen dan op te vangen en hen weer afhankelijk laten worden van 
een of andere kerk. Zieltjes winnen, noemen we dat en er zijn geloven die daar 
zeer agressief in zijn. Je kunt je niet meer terugtrekken en o wee als je een 
eigen zienswijze hebt. Kijk maar naar wat een ophef er is, als je een zienswijze 
hebt op de vele zeer agressieve geloven, zoals een Katholiek of een aan Islam 
gekoppeld geloof. Mensen dreigen en zijn in staat je te vermoorden als het te 
negatief naar hen toe is. Puur omdat de waarheid niet naar buiten mag komen. 
De waarheid, dat werkelijk alle geloven staan voor het manipuleren en het 
domineren van mensen. Zoals we vroeger gestraft werden als er aangesloten 
werd bij een bepaald geloof. Nu worden we gestraft als een geloof van zijn 
sokkel valt en doorzien wordt door mensen die weten en kunnen bewijzen dat 
geloof niets anders is dan een moderne slaventijd.
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 Geloven in wat, in een Opperwezen? Waarom moet ik daarin geloven? 
Omdat er mensen zijn die duizenden jaren in boeken hebben geschreven, zoals 
er nu velen een romannetje schrijven? Werkelijk, bij het lezen van vele boeken 
en heilige geschriften komt maar een beeld naar boven: Weer een roman hoe 
het toen gezien werd. Tot nu toe zijn het verhalen van mensen over andere 
mensen en waar sommigen verheven zijn, omdat ze zo’n macht hadden, of zo 
bezig waren met het onderdrukken van de mensheid en beschreven werden 
als werkelijke goden.  Een ding klopt, hij of zij was een God maar ook jij en 
ik zijn Goden! En zo kom ik op het volgende stuk.
 

Is God of zijn aanverwanten een persoon

 God is een persoon! Maar wacht even, niet zoals het ons voorgescho-
teld wordt in de vele oude geschriften. God is niet die oude grijze, in het wit 
geklede, man die hoog in de wolken hangt en zegt wie goed en kwaad doet. 
Sprookjes en allemaal dingen waar je gewoon om moet lachen. Het is wel mooi 
dat mensen overigens zo gevoelig zijn voor een onbekend iets wat zo machtig 
kan zijn. Zie je die personen al allemaal hangen in de wolken? Word wakker, 
zoals de geheel oude geschriften geschreven zijn, zijn ook deze verhalen door 
mensen verzonnen.

 Maar hoe kan God dan een persoon zijn? Komen we er meteen mee 
in huis binnenvallen want God ben jij en ik en wij allemaal! God is niet een 
wezen, maar maken wij zelf door onze krachten samen te bundelen. God is een 
energie die mensen mogelijk maakt om door te gaan of om bepaalde beslis-
singen te nemen. God ben jij zelf en jij werkt aan een deel van een gezamenlijk 
leven en een energie die alles laat gebeuren wat jij werkelijk activeert. 

 Nu weet ik dat vele mensen van hun stoel gevallen zijn want hoe kan 
ik nu beweren dat jij en ik God zijn? Maak je niet druk, je kunt beter op de 
grond blijven zitten want je zult anders nog vaker van je stoel vallen. 



101HET ENERGIENIALE LEVEN

God en zijn aanverwanten zijn werkelijk een verzinsel, net zoals alle goden, 
engelen en hoog geplaatsten. Begint er geen belletje te rinkelen? Hoe is het 
mogelijk dat er in een geloof en in een almachtige wereld, rangen en klassen 
zijn? Valt het niet op dat die goddelijke poespas een super verhaal is, waar 
mensen zich boven anderen kunnen verheven om zo over andere mensen te 
kunnen domineren? Kijk naar de vele kerkelijke leiders in vele geloven. Ze 
menen allemaal God ‘himself’ te zijn en ze menen werkelijk boven de mens te 
staan. Denk je werkelijk, dat in een wereld wat bestaat uit alleen maar energie 
iets bestaat wat zich boven iets anders verheeft? Nee, in de wereld van energie 
is alles gelijk en zijn er geen verheven personen en zo is een God, priester, 
Paus of  President absoluut niets meer dan jij en ik. 

 Uitgaande van het gegeven dat energie één is en dat er in energie 
geen verschillen zijn, kun je concluderen dat het gehele geloof door mensen 
in stand wordt gehouden, die het o zo heerlijk vinden om over andere mensen 
te beslissen en te heersen.
  

Engelen, bestaan ze echt

 O ja, als jij daarin gelooft, bestaan ze. Als jij meent dat je zo’n zweverig 
ding om je heen moet hebben, kun je dat in de wereld van energie creëren. 
Kijk, of iets bestaat of niet zijn dingen die aanvechtbaar zijn. Ik zeg dat ze 
niet bestaan in mijn wereld maar ik heb ze ook niet om me heen gecreëerd. 
Anderen die heilig geloven in deze vliegende wezens, weet ik zeker dat ze 
deze wezens zien en denken dat ze bestaan. Zij hebben die gecreëerd in hun 
energieveld. Engelen zijn gemaakt in een wereld vol mythen waar goden, 
satans en engelen samen de wereld aan het redden of verzieken zijn. 

 Nu zijn we even op een punt beland waar vele verhalen steeds meer 
werkelijke vormen aan gaan nemen en waar ook die mensen geloven in een 
God als Opperwezen. Dat woord Opperwezen is al meer gevallen en dat is 
werkelijk een menselijke omschrijving van dingen die niet verklaarbaar zijn 
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en dan door een Opperwezen als een wonder openbaar worden gemaakt. Won-
deren zijn de mooiste dingen die er zijn, want wonderen zijn juist die directe 
uiting van de energievelden die dingen mogelijk maken die wij mensen niet 
kunnen verklaren. Gaat het boven onze pet, dan is het een wonder! Als er een 
genezing plaatsvindt, is het een wonder en onze diverse geloven maken er 
gretig gebruik van, want meneertje God heeft zich dan in een keer bewezen. 
Allemaal mooi, maar wonderen zijn kennelijk voor ons gewone mensen niet 
veel weggelegd en zijn meer voor heilig verklaarde wezens en hoge priesters 
en de Paus. Dus wij moeten het doen met een engel die bij ons is in bepaalde 
gevallen. We hebben gelukkig wat keuzes en zo is er voor elke moeilijke zaak 
op deze wereld wel een engel op te roepen. Heerlijk toch, zijn we in problemen, 
een engeltje komt ons helpen.

 Mijn vrouw sprak vlak voor het heengaan over engelen. Ze waren 
er echt en ze verlosten haar uit het lijden. Ze knapte op en het heengaan was 
snel beklonken. Ze vertelde me dat ze de engelen zag en dat ze haar hielpen 
en zo was het loslaten van deze wereld voor haar aangenaam gemaakt. Ze 
wilde engelen zien en ze wilde niet alleen zijn. Alleen zijn kon niet, want dat 
was ze nog nooit in dit leven geweest. Zo creëerde ze de engelen en was er 
een veilig heengaan naar het onbekende.

 Ze bestaan, die engelen, want mijn vrouw heeft ze gezien! Toch heb 
ik er nog nooit een gezien en dat komt omdat ze voor mij niet bestaan. Ik heb 
geen engelen nodig omdat ik me direct verbind met de energiewereld en daar 
mijn oplossingen vind. Maar ik kan wel begrijpen dat er mensen zijn die zich 
graag vasthouden aan een vastere vorm, zoals een engel of wat voor wezen 
dan ook. Bij het lezen van verschillende boeken is het alsmaar grappig te lezen 
dat er ‘gechanneld’ wordt met een of andere meester. Weer een meer nieuwere 
vorm van engelen. Mensen willen toch werkelijk een hokje of persoon hebben 
waar ze over kunnen praten. Meesters, engelen die ze hebben… En zo zijn ze 
tevreden. Toch is het allemaal, het niet durven erkennen dat er niets anders is 
dan een energie die hen op weg helpt, of laat weten hoe of wat te handelen in 
bepaalde zaken.
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 Nu is in de engelen business veel geld te verdienen en zo zal mijn 
versie niet in goede aarde vallen. Net zoals de hele beschrijving over een God 
of een of ander geschrift. Toch blijf ik herhalen dat, al dit gecreëerd is door 
MENSEN en geen goden of engelen. Daarnaast komt erbij, dat jij kunt creëren 
wat jij wilt en als jij God ziet in een stoel, hangend boven je, dan is dat jouw 
God, jouw engel, jouw energie waar jij in gelooft.

De indoctrinatie van vele geloven

 Geloven zijn, zoals ik al eerder beschreef, opgekomen omdat het 
systeem van de toenmalige regeerders het niet aankonden om de mensen 
te onderdrukken en te onderwerpen aan hun macht en heerschappij. Vele 
mensen zetten zich af tegen het geweld en er werd steeds meer tegenwerking 
gecreëerd tegen deze heersers. Kleine gezelschappen, die elkaar opvingen, 
werden steeds machtiger en er werden vele oude verhalen gebruikt om mensen 
gerust te stellen. Daardoor werden vele geloven verboden want ze werden 
werkelijk een groot gevaar voor de toenmalige heersers. Mensen bleven zich 
aansluiten ondanks de grote straffen, martelingen of zelf het doden van deze 
mensen. Er zat niets anders op voor de heersers om contact te gaan zoeken 
met de toenmalige geloven, om zo samen te verenigen in het onderdrukken 
van de vele mensen. De heersers bleven via harde hand ingrijpen maar door 
de tussenkomst van de kerk werden de mensen wel zo omgetoverd dat ze 
bleven meedraaien in een systeem waar de grote, machtige heersers steeds 
machtiger werden. De kerk haalde zo steeds meer macht naar zich toe en er 
kwamen landen waar de kerk meer te vertellen kreeg dan de politiek of de 
heersers. Iets wat nog in veel landen voorkomt en waar je ziet dat kerkelijke 
leiders werkelijk de dienst uitmaken! Allemaal in dienst van een verziekt sy-
steem en zijn geld. Veel geld, bezittingen en macht verschoven ze naar diverse 
geloven. Ook worden er nog kunstmatige oorlogen gehouden tussen diverse 
geloven maar ook onder verschillende landen, want hoe meer ellende, hoe 
meer mensen zich aan gaan sluiten bij een of ander geloof. Het gaat verder 
door. Want geloof is steeds meer gaan uitbreiden in macht. De oude priesters 
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hadden in het verleden al zeer veel macht en hele bevolkingsgroepen werden 
zo onderdrukt maar het heeft wereldwijd steeds grotere vormen aangenomen 
en waar landen werkelijk opgeslokt werden door een of ander geloof. 

 Wel zie je ook rebellie tussen vele geloven en zijn er extreem geweld-
dadige geloven en weer anderen die het op een slimmere manier de mensen 
weten te bespelen. In een geloof zijn er al doorgaans vele afscheidingen en zo 
gaat deze wereld werkelijk gebukt onder een groot virus, waar geloof aan de 
kop staat. Geloof zie ik niets anders dan een verlengstuk van een ziek systeem 
en dagelijks zie ik dan ook de vele bewijzen, waar geloof samengaat met de 
vieze wereld van geld en macht. 
 

De geheimzinnigheid om het geloof

 Natuurlijk is er rond elk geloof een grote geheimzinnigheid gebouwd, 
want stel dat een gewone man gaat begrijpen wat er werkelijk achter zit. Zo 
blijven vele oude geschriften die tegen een of ander geloof zijn, geheim ge-
houden of zelfs vernietigd. Zo zijn er de vele sektes en de geloven die allemaal 
vele rituelen verzonnen hebben, zodat het onmogelijk gemaakt wordt om nog 
de kern te doorzien. Nu zul je, je afvragen waarom ik dan deze beweringen 
doe en er zo van overtuigd ben, wat er gaande is in de hele wereld van geloof. 
Door de connectie die ik heb met de energie om me heen, kun je zo geheim-
zinnig doen als je wilt, maar je bent en blijft in de wereld van de energie een 
open boek. Dingen doorzie je en er is weinig wat je kunt ontgaan als je voor 
openstaat. In de wereld van energie is er geen geheim en wat je aankunt, opent 
voor jou. Jij kunt werken aan projecten die jij aankunt. En zo zie ik de vele 
kamers achter vele geloven die uitkomen op één punt; Geld en Macht! 

 Natuurlijk kan een priester, dominee, geestelijke of wat voor persoon 
dan ook slechts zeggen; kom naar me toe en gooi het geld maar daar in. Dat zal 
niet werken en zij zijn juist meesters in het bespelen van de mens. De nadruk 
leggen op je gevoel, je geweten en inspelen op je zwakheden zijn hun gaven 
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en hoe beter je daarin bent hoe meer je kunt verdienen voor jouw kerk en zul 
je hoger op de trap van die kerk belanden. Dit hebben we meegemaakt op 
dit eiland. Onze Bisschop die zoveel geld wist te ontfutselen dat meneer op 
een steeds rianter stoel kwam te zitten. Het Vaticaan was o zo blij met hem, 
want veel geld verdween naar Italië, waar meneertje Paus hem af en toe eens 
bedankte voor zijn inzet!

 Zulke dingen komen niet naar buiten. Totdat ik de contacten kreeg en 
verder in deze materie kon duiken. De rest deed mijn gevoel en steeds werd 
er bewezen dat ik op het goede spoor was. 

 Dit gebeurt wereldwijd, al zal de Rooms Katholieke kerk dit alsmaar 
blijven ontkennen. Maar ga maar eens naar de arme buurten van Mexico, waar 
wel de kerken behangen zijn van centimeters dik goud! Dan zie je waar RK 
voor staat. En zo kan ik ook vele geloven aanhalen waar moskeeën gebouwd 
worden als kastelen, allemaal voor hun God en waar geld geen probleem is. 
Praten we niet over de joden die werkelijk blijven vergaren om steeds meer 
zieltjes te kopen in het hiernamaals. En zo gaan de geheimen door, ver en diep 
en zal pas veel later de werkelijke kerk en zijn geloof zich gaan openbaren 
wanneer de macht werkelijk geslonken is en mensen naar buiten kunnen komen 
met de vele indoctrinerende en denigrerende methoden van de vele geloven.

 Maar we dwalen wat af. We hebben het over de geheimzinnigheid 
rond de kerk en zijn geloven. Hier zie je duidelijk dat het hele geloof bij elkaar 
gefantaseerd is door mensen! Mensen die groepen wilden onderdrukken en 
manipuleren. Je ziet bij alle geloven de geheimzinnigheid en waar hun God 
als een almachtige wordt gezien. Verafgoden noemen ze dat want daar zijn 
mensen werkelijk verslaafd aan. Er moet altijd iemand zijn die oppermachtig 
is. Is het geen God, dan een idool of een persoon waar mensen tegenop zien. 
Om dat te creëren moet er een complete wereld omheen geschapen worden 
en hoe moeilijker deze wereld eromheen is, hoe belangrijker die persoon. 
Voor goden moet je werkelijk het onmogelijke uit de kast trekken om zo die 
God, engel of hoge priester te kunnen plaatsen ver boven alles. Wat is dan niet 
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mooier om vele heldhaftige verhalen om heen te bouwen, maar ook een stukje 
medeleven in de wereld van de gewone mens. Werkelijk, alle geschriften zijn 
terug te brengen naar een ordinaire roman! Heel wat fragmenten zijn bij mij 
de revue gepasseerd, maar helaas kan ik niets anders concluderen dan, dat 
het wel ingenieus geschreven verhalen zijn, maar werkelijk niet meer inhoud 
hebben dan een roman. Door de vele verhalen en de vele mythen die om die 
persoon heen gebrabbeld zijn, creëer je werkelijk een buitenaards wezen wat 
tot	alles	toe	in	staat	is.	Goed	voor	de	filmindustrie,	maar	slecht	voor	de	mens	
die meent daarin te moeten geloven. 

 Een Bijbel, Koran en vele andere geschriften zijn opsommingen van 
vele mythen en verhaaltjes. Er zijn mensen die er zo’n show omheen draaien, 
dat het niet meer te volgen is en dat mensen hierdoor zelfs in staat zijn andere 
mensen te doden. En daar gaat het dus ook helemaal mis. Daar is de mythe 
gedaald naar een dieptepunt waar de machtige priesters o zo graag gebruik van 
maken en zo mensen op hun geweten spelen. Verscholen achter zogenaamde 
geheime geschriften van een of andere heilige, die nooit iemand heeft gezien 
en werkelijk in twijfel getrokken kan worden of ze wel bestaan. Door deze 
mythe op mythe is het geloof werkelijk uit de hand aan het lopen. 

Door wie is geloof bedacht

 Wie werkelijk het geloof bedacht heeft is niet te zeggen en is ook van 
minder belang. Geloven doet elk mens en van kinds af aan zijn er situaties 
waar zelfs een baby in gelooft. Het geloven op zich is een goede zaak en zal 
zeker niet verkeerd zijn, maar waarin geloofd wordt is wel een belangrijke 
zaak. Wie het huidige geloof van welke kerk dan ook heeft opgepakt, heb ik 
al eerder aangegeven. Het kwam het systeem en zijn heersers toen heel goed 
uit dat er samengewerkt werd met het geloof. De Rooms Katholieke kerk 
verkocht werkelijk de zielen van hun onderdanen aan de rijke heersers in ruil 
voor geld en kerkelijke macht. Dat gebeurde ook met vele andere geloven, 
waar verschillende landen zo hun veiligheid kochten onder het mom van een 
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geloof. Het was duidelijk dat vele gelovigen op die mannier de veiligheid en 
zekerheid hadden dat ze met rust werden gelaten, mits ze maar aan de wensen 
voldeden van een kerkelijke leider en het systeem.

 Nu nog zijn er duidelijke sporen te vinden tussen de regeringen en de 
plaatselijke geloven. Ze spannen nog samen om zo de bevolking in de tang 
te krijgen. Geloof je niet en sluit je, je niet aan bij de goede kerk dan ben je 
een heiden. Als je dan ook nog niet naar de pijpen danst van een systeem, dan 
ben je satan ‘himself’! Zover is het gekomen dat een systeem in nood en hun 
heersers, op die manier de mensen bespelen, namelijk via een systeem en een 
geloof. Het geloof werkt met het manipuleren van een geweten en het systeem 
werkt met zijn wetten. Dat allemaal, in de hoop dat er nog weinig mensen uit 
die mazen kunnen blijven.
 

Waarom worden de vele geloven kost wat kost gehandhaafd  

 Indirect heb ik dat al beantwoord in het vorige stuk. Geloven blijven 
bestaan omdat geloof een meesterbrein is achter het bespelen van mensen via 
hun geweten. Als je dit doet, is het een zonde en zul je eindigen in de hel. Als 
je dat doet, ben je een heiden en zul je vervolgd worden en zo heeft het geloof 
op alles een regel, als je niet naar hun geschriften handelt. Het is overduide-
lijk dat welk geloof dan ook, de mensen zo bespeelt zoals het land en zijn 
systeem bepaald hebben. Moslims hebben hun eigen wetten, Joden hun regels 
en de Katholieken leven in een waan. Zo zijn de zeer vele geloven allemaal 
herschreven op de culturen van een land en dus, zoals het land hebben wil. 

 Je kunt dan op je vingers natellen wat er gaat gebeuren als het geloof 
in de kerk en zijn afgod zou vervallen. Waar moet die hele bups dan in gaan 
geloven? Want, elk mens meent dat ze wel ergens in moet geloven, anders 
gaat zijn leven niet door. Dat waanidee houdt de kerk nog bij elkaar en zijn er 
alleen grote verschuivingen onderling. Mensen laten zich tot een ander geloof 
bekeren en als ze dan uit hun eerste hersenspoeling ontwaken, merken ze dat 
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het niet veel beter is dan dat ander geloof. Maar we blijven er maar bij want, 
wat dan anders? Zo zijn vele mensen nog steeds zoekende en kunnen ze maar 
niet inzien, dat ze wel honderd verschillende kerken en geloven kunnen volgen, 
maar dat die stuk voor stuk hetzelfde doel hebben. Houdt de bevolking onder 
druk met een mythe of met een of andere God. Dat staat in elke kerk, achter 
het altaar of preekstoel, geschreven. 

 Dat het gehandhaafd wordt is nu wel duidelijk, want ja, waar ga je naar 
toe als er geen heilige, God of engel is waar je in moet geloven? Zeer weinig 
mensen hebben door dat er nog een geloof is, die makkelijk te bereiken is 
en niet in geheimen gehuld is. Het geloof in jezelf. Het geloven in jezelf kun 
je zien als het geloven in je eigen als God, waar de energie zorgt dat ook jij 
in onverklaarbare situaties kunt komen maar ook die weet te hanteren. Nee, 
niet dat je president gaat worden, Paus of andere hooggeplaatste piet in deze 
maatschappij. Maar je gaat boven hen komen in een wereld, die wel wat meer 
te bieden heeft dan waarmee deze mensen bezig zijn. Ik weet dat dit als een 
doodgewoon mens niet helemaal te pakken is, maar het is het overwegen waard. 
Zelf ben ik er vele tijden mee bezig en ik sta werkelijk elke keer versteld van 
wat er allemaal mogelijk is. Ik beschrijf het allemaal in de vele boeken die 
ik uitgeef, wat al een voorbeeld is van een onmogelijk iets. Want afgelopen 
jaar heb ik maar liefst 24 boeken uitgebracht! Verslagen, gebeurtenissen en 
persoonlijk werk wordt daar allemaal in belicht. Het was niet mogelijk geweest 
als ik geloofd had in een God of in de leiders van onze maatschappij. Nee, het 
is mogelijk geworden doordat ik in mijzelf geloof en zo de macht, kracht en 
energie kan vinden om deze boeken allemaal uit te brengen. 

 Nou, dit kleine ene voorbeeld is een van de dingen wat een kerk en 
zijn systeem absoluut niet willen. Want er zullen meer van die overactieve 
figuren	zijn	die	beginnen	te	schrijven	en	gaan	verkondigen	dat	er	meer	is	dan	
wat een geloof alsmaar probeert te onderdrukken. Alle geloven gaan uit van 
een gezamenlijke kracht, een kracht die door eenheid verkregen moet worden. 
Mooi, die gezamenlijke kracht wordt bewust zo laag gehouden omdat er vele 
stoorzenders zijn die BEWUST dit zo willen, anders krijgt de groep teveel 
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macht. Die stoorzenders zijn meestal de vele predikanten, priesters of andere 
heiligen die menen boven de groepen te staan. Juist door ieder zijn werkelijke 
kracht te laten gebruiken zal er een immens sterke energie ontstaan. Zijn de 
mensen dan niet in groepen gevormd of bijeengebracht door leiders van een 
kerk, dan juist gaat de energie zich zonder stoorzenders bundelen! Dat is de 
opzet van vele geloven, namelijk het ontnemen van de persoonlijke kracht 
van elke persoon! Die kracht, merk ik, word je op vele plaatsen ontnomen en 
dat ervaar ik elke maal als ik in groepen ben waar deze stoorzenders aanwezig 
zijn. Ik heb in het verleden vele kerken en moskeeën bezocht, puur om uit te 
zoeken wat er gaande was en overal kwam ik op hetzelfde terug: Op al die 
heilige plaatsen werd er getrokken en geprobeerd mijn energie te ontnemen. 

 Tijdens gesprekken met enkele priesters, pastoors en bisschoppen 
merkte ik dat ze zich onprettig voelden en dat klopte ook, omdat ik hun nega-
tieve energie terugkaatste en zij zwakker werden. Een van deze heilige wezens 
verweet me zonder enige woordenwisseling daarvoor gehad te hebben, dat ik 
een satan was. Mooi, want dat bewees dat deze persoon doorhad dat hij zijn 
macht aan het verliezen was. Ook merk ik bij meestal bekende mensen die dan 
zo hoog op de sociale ladder staan, dat ze zich met mij in de buurt onprettig, 
voelen. Waarom was duidelijk, want zij konden mijn energie niet aan en dus 
niet gebruiken voor hun eigen macht. Dat alles is belangrijk om even aan te 
geven wat een kerk, moskee of andere heilige plaats doet met zijn onderdanen. 
Uitzuigen en het aanwenden voor persoonlijke macht.

 Nog even een voorbeeld. Ik was in Mexico bij een van de vele ruïnes. 
Ik heb het voorrecht dat ik dan meestal de gehele geschiedenis mag beleven 
en de vele ellenden die veroorzaakt zijn door de toenmalige heersers en hun 
priesters. Bij deze ruïne was er wat anders aan de hand. In plaats van dat de 
energie van me werd afgenomen door de vele zielen die schreeuwden om hulp, 
was het op die plaats waar ik overladen werd met energie. Een plaats waar ik 
tot alles toe in staat was en waar ook een werkelijk prettig gevoel was. Die 
plaats was duidelijk niet gebruikt om mensen te onderdrukken, maar op die 
plaats kwamen mensen die werkelijk doorhadden dat ze tot grote dingen toe 
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in staat waren, mits ze maar de connectie bleven houden met de wereld van 
energie. Daar waren geen offers gedaan en daar was ook geen menselijk leed 
geweest. In een boekje wat ik later las over deze plaats was weer eens een 
geweldig verhaal geschreven en schoot ik werkelijk in de lach. De bloederige 
offers, het geschreeuw van kinderen en zo wisten ze een mythe te creëren die 
er absoluut niet was geweest op die plaats. 

 Zo wordt geloof alsmaar bij ons voorgeschoteld en moeten wij als 
onderdanen alles geloven wat de hogere tegen ons zegt en loslaat. Daar maken 
dus de kerk en zijn helper, het systeem, gebruik van; onze energie en onze 
kracht die we dan gezamenlijk moeten geven aan een geloof en zijn heerser 
die het aanwenden voor oorlog en geweld.

Geloof en het vele geweld

 Bij vele geloven druipt het bloed er van af. Er is geen bloederiger 
boek ooit geschreven dan de vele Bijbels, Koran en andere heilige geschriften. 
Alleen al daaraan kun je zien dat het van menselijke handen komt en niet van 
een energie die werkelijk geen kwaad kent!

 Geloof en de vele geschriften zijn aan de ene kant gemaakt om men-
sen te verenigen, om zo gezamenlijk de grote hap te onderdrukken en aan de 
andere kant ze zover te krijgen, dat ze ook nog eens ten strijde trekken tegen 
een of ander geloof, of anders een ander land of ras. Als men ziet hoeveel 
walgelijke, bloederige passages geschreven zijn in deze geschriften, dan duidt 
het alleen maar op menselijke heerschappijen en hun bloederige manier van 
het onderdrukken van het gewone volk. Nu beginnen stukjes van de puzzel in 
elkaar te vallen. Vele passages per geloof blijken citaten te zijn uit oorlogen 
van een ver verleden. Stammen, groepen, volkeren die tegen elkaar opgezet 
werden omdat ze slecht waren en omdat ze misschien verder waren dan de 
andere groep. Oorlogen die alsmaar de mensheid teruggebracht hebben naar 
het eenvoudige en waar mensen vernederd worden. Allemaal beschreven in 
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de vele heilige geschriften met een snufje romantiek en een beetje mystiek en 
jip, weer is een heilig geschrift klaar. 

 Het is zo overduidelijk dat er alsmaar gerommeld wordt om weer een 
aanleiding te geven voor een of ander gevecht. Is het niet te creëren, dan slaan 
we een Bijbel of Koran open en wijzen we een volksgroep aan die niet voldoet 
op die passage van de boeken. Het meeste geweld hebben we te danken aan 
het geloof. Al zul je dat niet geloven, toch is het zo. De grote vechtersbazen 
zijn de vele gelovige leiders, die onder het mom van Allah, God, Moham-
med of Boeddha, menen ten strijde te trekken en weer wat geld te verdienen 
met de ellende die er ontstaat door deze oorlogen. De meest grootverdieners 
van oorlogen zijn de kerk en de banken. En dan maar geloven dat geloof 
een geweldloze uiting is en een vorm van meditatie en acceptatie van grote 
volksgroepen. 
Niets is minder waar, want door het beheersen van de energieën van de vele 
gelovige mensen is er een dominantie naar die mensen toe, die werkelijk zo 
een eenzijdige wereld voorgespiegeld krijgen dat er werkelijk geen connectie 
is met de energie van elk persoon op zich.

 Ik stel dan ook dat de vele geloven en hun kerken, moskeeën en tempels 
de broedplaats zijn van de vele ellenden die we hebben op deze aarde. Zij zijn 
de grondleggers van het kwaad en door op te jennen en valse voorstellingen te 
creëren van andere mensen wordt er dagelijks haat gezaaid en wordt er maar 
gepraat over goed en kwaad. Een goed wat de kerk moet zijn en een kwaad 
wat altijd die ander is!

Heksen en demons

 Heksen, demons en satans zijn de meest gebruikte woorden in de di-
verse geloven. Als plaats hebben we dan nog een brandende hel en dan is het 
plaatje helemaal compleet. Het lijkt wel de tegenhanger van een Walt Disney 
film	waar	alles	koek	en	ei	is!	In	het	verleden	zijn	veel	mensen	gedood,	puur	
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omdat ze er een andere gedachtegang op nahielden dan wat toegestaan was. 
Snel	was	je	dan	een	heks	of	een	of	ander	ongelovig	figuur.	Ik	heb	het	zelf	
eens meegemaakt in een ander leven en was toen niet afgeweken van mijn 
manier van leven. Ook nu in dit leven, zal ik blijven doorgaan om de waarheid 
achter vele dingen te verkondigen en zelfs in deze tijd valt het bij vele mensen 
zwaar op de maag. Natuurlijk, want velen hebben een andere zienswijze van 
het leven dan dat ik het beschrijf. Natuurlijk zien velen het anders omdat ze 
werkelijk gehersenspoeld zijn om mee te gaan in de wensen van een kerk en 
het systeem. 

 Jammer genoeg voor hen, zal ik blijven signaleren en zal ik me blijven 
inzetten om zo toch de mensheid die kans te bieden waar ze recht op heeft. 
Ik heb nu een geluk, ik zal niet op een brandstapel belanden of zoals het mij 
eerder vergaan is, vermoord worden omdat ik een buitenstaander was. Toch is 
er nog steeds een hetze tegen mensen die meer weten dan dat de maatschappij 
en kerk toelaten. Wat mij opvalt is, dat ze dan proberen je in een isolement 
te zetten. Maar ook zijn er bij, die proberen jou voor gek te verklaren of niet 
goed bij je hoofd. Natuurlijk, want wat denkt zo’n persoon nu even meer te 
weten dan een heel systeem? Zo heeft de kerk een oplossing gevonden om 
deze mensen als heidenen te bestempelen of als satans. Wat is niet mooier 
wanneer je, in een boek, zo het kwaad in hun ogen kan verwoorden. God is 
goed, Satan is slecht. Zie je het al voor je? God of Allah in het wit met grijze 
haren tegen een duivel die zwart is en zo het kwade uitstraalt dat je er bang 
van wordt. Net zo bang als die personen die een vreemd gevoel hebben als ze 
in mijn buurt zijn. Nu heb ik een brandende vraag: Wie is nu de werkelijke 
God en de werkelijke Satan? Want geen van de heilige geschriften zijn daar 
duidelijk over. Als je de geschriften leest en zo ook een Bijbel of Koran, dan 
denk je soms dat je werkelijk het persoonlijke dagboek van meneertje God en 
Satan in je handen hebt! Wat een ophitserij, wat een bloed en wat een verkwiste 
energie. En zo zou ik graag eens willen weten waarom het ene geloof beter is 
dan de het andere. 
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 Toch past het allemaal in de huidige maatschappij en wat deze wil 
bereiken. We leven nu eenmaal in een wereld van controversen en alles heeft 
een ja of een nee, maar ook wit of zwart en zo zijn we daardoor al midden in 
een wereld die gespleten is. Goede mensen, kwade mensen en zo is alles in 
hokjes, vakjes of in hoeken gezet. Er bestaat momenteel in de ogen van veel 
mensen geen wezen wat gewoon niet goed of niet slecht is. Het is allemaal in 
een uiterste gezet, je bent het een of het ander. Dat maakt de huidige wereld 
werkelijk dualistisch en dat wordt nog eens door een geloof extra aangewak-
kerd. Het geloof wat alsmaar predikt wat goed en fout is. Daardoor zijn we al 
snel geneigd om mensen in een vakje te plaatsen. Net zo’n vakje waar ik in 
geplaatst ben en voor die mensen, die daarmee werken werkelijk een gerust-
stelling is. We gaan in de wereld van energie merken, dat deze dualistische 
wereld niet bestaat of althans duidelijk terrein gaat verliezen zodra je merkt 
dat niets in vakjes onderverdeeld kan worden.

 Alles geschreven door mensen en uitgebracht, en weer herschreven 
door andere mensen en dat zo voor vele eeuwen lang. En dan is er nog een 
goede en een kwade mens? Ik geloof werkelijk niet in deze romans en er is 
niets wat mij kan overtuigen waarom het ene slecht is en het andere o zo goed. 
Alles gaat uit van dominantie en discriminatie, maar erger nog, het gaat al-
lemaal van macht uit. Elk geloof wat uitgaat van een goed en een slecht mens 
is geen geloof, maar enkel een machtsmiddel.
  

Bestaat er wel een geloof

 Geloof bestaat, maar niet in de vorm zoals wij het kennen. Geloven 
is een goede zaak en zo geloof ik nog steeds in mijzelf en de kracht die ik heb 
om anderen hun ogen te openen. Ik geloof in het goede van elk mens omdat 
hij bestaat uit de energie waarvan ik ook een deel van ben en zo geloof ik ook 
in de kracht van dit boek.
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 Geloof moet je hebben want je wilt toch verder in je leven. Als je 
verder wilt, zul je moeten geloven in de stappen die jij onderneemt. Jammer 
genoeg wordt er zeer veel tijd en energie verspeeld aan het geloven in een of 
ander opperwezen. Door dat te doen verspelen we het geloof in onszelf en 
dat is juist wat het systeem wil. Jij bent niet belangrijk, het systeem en zijn 
heersers zijn belangrijk. Daar zit hem nu juist de kneep van de huidige over-
heersers: Schakel je eigen ik uit en wees in dienst van een verziekt systeem. 
Daarom is het heel erg belangrijk dat je in gaat zien hoe de wereld werkelijk 
in elkaar zit en hoe vele zaken in elkaar zullen klikken, na verloop van tijd 
als je gevorderd bent in dit boek. Geloof is belangrijk om je doelen te halen, 
maar geloof in een kerk of een God is het afstompen van de mensen en zal 
nergens toe leiden, wat in de vele jaren ook al vele malen bewezen is. 

 Het is werkelijk zaak dat je gaat inzien dat het achteraanhobbelen 
van een persoon of kerk je nergens naar toe zult brengen. Of, jou alleen zal 
brengen dat je als slaaf verder gaat in een leven. 

Jij bent niet hier om de fouten van anderen of, een leven van een andere te 
leiden. Jij bent hier omdat er een leven is, die jij op je genomen hebt om 
deze te voltooien en als je dat niet doet, is je missie voor dit leven werkelijk 
verloren gegaan. Ik weet dat er levens hier op aarde zijn die een doel hebben 
anderen te helpen terug te brengen op hun pad of te begeleiden. Dat houdt 
niet in dat, dat inhoudt om in een kerk of moskee te gaan zitten en je, alsmaar 
tot een opperwezen te wenden. Zie het zo, dat je een hele dag met je handen 
over elkaar gaat zitten tegenover een andere stoel die eigenlijk onder de tafel 
geschoven moet worden. Je kunt dagen tegen die stoel aankijken, duizenden 
goden roepen om hulp, maar als jij niet opstaat en die stoel onder die tafel 
schuift zal het niet gebeuren! Als jij jezelf enkele momenten per dag terugtrekt 
om energie op te doen en om de nodige rust te vinden, is dat een goede zaak. 
Als je naar een kerk of moskee gaat voor enkele minuten om de nodige kracht 
op te doen, is ook een goede zaak. Maar zodra een opperpriester, dominee of 
andere goeroe op je in gaat zitten praten, dan ben je niet op de juiste plek. In 
de tijd dat ik nog naar een kerk ging, was dat altijd voor een korte tijd. 
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Ik kwam binnen, trok me terug en ging mijn krachten op peil houden. Als 
dan een priester begon te praten of met een dienst begon, was ik weg. Want 
dat nam mijn kracht weer weg en plaatste mij in het rijtje van de zwakken. 
Toen ik ging beseffen wat er gaande was, heb ik voor mezelf een eigen plaats 
gevonden in en rondom ons huis. Een plaats waar ik sterk ben en de connectie 
heb met de wereld van de energie. Vanaf die dag (na mijn 6de) ben ik nooit 
meer naar een heilige plaats gegaan om mij op te laden. 

 Het is belangrijk dat je in gaat zien dat je nodig bent op deze wereld. 
Iedereen die hier is heeft een doel, maar helaas is dat doel bij velen verwaterd 
of vergeten. Toch zul je merken dat je onbewust alsmaar weer de neiging hebt 
‘rare dingen’ te doen, die niet verklaarbaar zijn. Die rare dingen zijn de ope-
ningen naar het pad wat voor jou te gaan is. God ben jij en niemand anders, 
al zal dat nu nog vreemd in je oren klinken. Geloof, geloof in je eigen kunnen 
en geloof dat jij die God bent die het allemaal kan doen. De rest zal de wereld 
van de energie voor jou doen. Meer is er niet nodig in je leven.
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1-8 Voeding

Waar staat de huidige voeding voor

 De huidige voeding staat voor ‘commercie’ en dus geld. Zo, nu ben 
ik klaar met dit gedeelte want in dit antwoord heb ik werkelijk alles gezegd. 
Maar als ik het niet onderbouw, krijg ik later kwade brieven dat ik me er zo 
makkelijk mee af wil maken en dus ga ik voeding toch helemaal in een apart 
hoofdstuk bespreken. 

 Komen we maar even terug op de vraag waar de huidige voeding voor 
staat. Daar is het volgende over te schrijven. Wij mensen op deze wereld heb-
ben voeding nodig, net zoals elk ander wezen wat hier op deze aarde vertoeft. 
Ik weet dat er mensen zijn die beweren van licht te leven en weer anderen van 
lucht. Ik ben werkelijk blij voor hen. Toch heb ik zelf nooit iemand meegemaakt 
die ik alsmaar in licht zag happen! Maar ik zal niet verder oordelen over die 
mensen, die beweren te kunnen blijven leven zonder enige voeding. Wel wil 
ik ze dan eens uitnodigen naar die gebieden te gaan waar vele mensen sterven 
omdat zij geen voeding hebben. Het zou werkelijk een eer zijn voor me, om 
eens met zo iemand deze mensen te gaan helpen en zien hoe je mensen kunt 
laten leven zonder  eten.

 Ik blijf maar even vanuit gaan, dat we toch iets van de aardse rijk-
dommen tot ons moeten nemen, willen we kunnen blijven leven en ons doel 
kunnen verwezenlijken. Voeding is werkelijk commercie geworden en de 
huidige mens meent dat er meerdere malen per dag een bord goed gevuld moet 
zijn, wil hij kunnen overleven. Dat is absoluut niet waar en het is inderdaad 
mogelijk met een minimum aan voedsel te kunnen blijven leven, werken 
en je doel nastreven. Eten is een gewoonte en we worden opgevoed dat we 
regelmatig moeten eten, snoepen en drinken. We moeten veel binnenkrijgen 
want ons lichaam heeft dat nodig. Ik ken vele oudjes bij ons in de omgeving 
en die zijn allemaal in een al zeer respectabele leeftijd; 80 is jong, 100 is een 
beter getal. 
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Deze mensen hebben geen gram vet aan hun lijf en zijn werkelijk nog de ge-
hele dag bezig. Wel in hun tempo en dat is ook zoals het hoort. Als je ook ziet 
wat zij eten, kun je soms niet geloven dat deze mensen door kunnen gaan en 
kunnen leven. Veelal gaan ze uit van een enkel warm maaltijd, wat kan zijn; 
wat bonen en een klein stukje vlees. Is het vlees er niet, komt er een extra 
groente tevoorschijn of wat extra bonen. Dan praat je niet over een heel bord 
vol maar je praat over een handjevol, wat water en dan is het eten geweest. 
Later pakken ze nog een snee brood met wat kaas, ei of ham en dat is dan de 
hele hap die ze die dag eten. Snoepen is er niet bij en, o ja, af en toe een lek-
ker pilsje om wat extra’s te hebben. Dat is dagelijks hun manier van eten en 
dat doen ze al voor tientallen jaren, zonder ziek te worden of moeilijkheden 
te hebben met hun lichaam.

 Gaan we de huidige voeding even doornemen. We staan op, we nemen 
wat fruit of wat muesli. Een uurtje daarna werken we een pak boterhammen 
naar binnen en op weg naar het werk nog een pasteitje of wat lekkers. Enkele 
zoete drankjes en of wat yoghurt. ‘s Middags gaan we ergens bij een restau-
rant een big Mac pikken met de nodige vetlagen en daarnaast onze verslaving 
nummer één, een cola. Op het werk nog wat extra’s want iemand is jarig of je 
geeft jezelf eens wat dubbel extra’s. Tegen de avond kom je thuis en gelijk de 
eerste de beste snack uit de kast nemen. Een micro wave maaltijdje opwarmen 
en dat even in zijn geheel kort Jan maken! TV tijd, luie stoel, je drankje en 
weer een snack of een lekker stuk kaas! Als laatst nog een extra sterk drankje 
en dan, op naar bed. 

 Mis ik misschien nog iets? Nou laat maar, ik word er al misselijk van 
om dit alles te typen! Alleen bij het op papier brengen word ik al misselijk, 
laat staan wat die lichamen doen die dit dagelijks naar binnen gewerkt krijgen!  
Zo komen we op het volgende onderdeel.
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Wordt ons lichaam nog wel werkelijk gevoed

 Als we van het vorige stukje even de voorlaatste paragraaf nemen, 
dan kan ik je zeggen dat het lichaam werkelijk niets binnenkrijgt dan alleen 
synthetische rommel. Het meest perfect eten wat er zo mooi uitziet, is alleen 
als vulling voor een maag. Voeding is er niet werkelijk bij. Nu weet ik, dat 
toch mensen enkele jaren blijven leven met al deze rommel, maar heb je nog 
niet door waar al die ziekten vandaan komen? Is het je niet opgevallen dat 
er al tieners zijn, die overlijden aan vraatzucht maar ook aan hartkwalen en 
vele andere ziekten? Ook de vele tekortkomingen die het lichaam heeft en 
door het alsmaar kunstmatig te voeden, is het op den duur voor een lichaam 
niet meer te redden en zal het gaan bezwijken aan de kleurstoffen, chemische 
smaakmakers en ga zo maar door.

 Ik laat even aan jouw verstand over of het werkelijk allemaal voeding 
is. Ik denk dat als je werkelijk eens op gaat schrijven wat jij per dag naar bin-
nen werkt, zul je verschieten wat werkelijk voeding is voor je lichaam. Laten 
we nog maar even buiten het geheel, de rest van de voeding die je nodig hebt 
om werkelijk te kunnen leven! Wat dat betekent zal ik je wat later vertellen 
en dieper op ingaan.

 Heel duidelijk is, dat met het veranderen van onze voeding, ons leven 
en lichaam er niet beter op geworden zijn. O, we leven langer! Och ja, was 
ik vergeten. Natuurlijk leven we langer want onze medische wereld wil o 
zo graag alsmaar experimenteren en punten scoren met hoe goed ze zijn en 
vergeet niet, de maatschappij heeft in ons geïnvesteerd en zo kunnen ze wel 
weer van ons terugnemen, om alle onkosten te dekken! Het gaat anders dan 
velen denken. We leven langer omdat we moeten, we leven langer omdat onze 
medici blijven rommelen in ons leven om het te behouden. Maar als een leven 
zegt, het is genoeg dan is het genoeg! 

 Helaas is dat punt nog niet aan de orde en menen we, dat we mensen 
alsmaar moeten blijven oppeppen en in moeten blijven snijden, om zo een 
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leven te behouden. Een leven wat niet gevoed wordt door eten, maar gevoed 
wordt door een ego en macht van een maatschappij! 

Waarom de overvloed aan artikelen

 Deze vraag is eigenlijk al beantwoord in de vorige stukken. De laatste 
tientallen jaren zijn de artikelen in de supermarkten zoveel uitgebreid dat je 
kunt kiezen uit 25 verschillende bonen, 150 verschillende frisdranken, 90 
ijsco soorten, 75 verschillende broden en 500 verschillende kant-en-klaar 
gerechten! En dan is mijn tegenvraag; waarom zou dat zo zijn? Duidelijk is 
dat de consument moet kopen. Als er jarenlang hetzelfde product in een rek 
voorkomt met eenzelfde etiket, heb je als klant wel eens zin in iets nieuws. 
Je bent uitgekeken op dat plaatje en de smaak was altijd al slecht! En zo gaan 
we naar een ander merk met een mooi plaatje wat… totaal niet te eten is maar 
leuk uitziet! Als je werkelijk gaat kijken naar alle verschillende smaken dan 
zal het je opvallen dat er weinig verschillen zijn. 

 Ik heb een test gedaan in Amerika. In een gekke bui kocht ik alle 
verschillende taarten op in deze supermarkt. Ik ging naar huis met 16 verschil-
lende taarten van slagroom tot chocolade, appel en peren taarten! Ik pakte van 
taart 1 een stukje, wat de smaak had als van een klinkklare suikerpot met een 
bruin kleurtje, een zwaar gekleurde rode kers en twee gekleurde bolletjes! Stuk 
twee ging eraan, deze keer geel en veel slagroom, kers en ook die gekleurde 
bollen. En zo werkte ik in de loop der dag alle taarten af! Ja, soms heb ik een 
snoepziekte en ik beken, ik ben verslaafd aan zoetigheid toentertijd! Na mijn 
laatste stuk en geen honger, trek of zin hebbend in nog iets anders was het 
duidelijk. Ik had net zo goed één taart kunnen nemen! Allemaal hadden ze 
dezelfde smaak en het enige verschil was dat de ene een kers had, de andere 
een schijfje appel en weer een ander wat slagroom! Wie nu werkelijk gela-
chen heeft was niet mijn maag, maar die supermarkt die deze taarten aan mij 
verkocht heeft! Als afsluiting van dit stukje en ter jouw informatie; de taarten 
zijn, op een na, allemaal beland in de vuilnisbak want ik kon geen taart meer 
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zien! Waarom weet ik niet, maar mijn maag doet nu al weer raar na het typen 
van deze paragraaf.

 Het is de overvloed aan artikelen die het voor ons allemaal mogelijk 
maakt dat we elke maand weer iets anders voorgeschoteld krijgen. Nog ge-
zonder, nog beter en natuurlijk wel iets duurder! Dus, waarom we overstelpt 
worden met een lading vol artikelen is niets anders dan de commercie, die 
probeert alsmaar geld uit onze zak te krijgen. Dat er kwaliteit verschil is, kun 
je ook wel eens aannemen. Ik heb in het verleden eens een contract moeten 
tekenen bij de Nederlandse Unilever dat ik niets tegen het bedrijf heb van die 
tijd. Ik ben een zachtaardig mens en heb met niemand problemen en vijanden 
zijn er om vrienden van te maken. Maar waar ik achter kwam en ze lieten me 
het ook zien was namelijk: De jam verdween in potten van 2 euro maar ook 
in potten van 4 euro! Ander etiket en zo een andere prijs. Ook toen, ben ik 
eens die verschillende jam gaan kopen en er was verschil. Een potje had er 6 
aardbeien in zitten en de andere 8! Wat was nu het vreemde? Niet de dure pot 
had die 8 aardbeien, maar juist die goedkopere! En zo worden we dus dagelijks 
door vele commercie, reclame en spotjes wijsgemaakt dat we gezond kunnen 
leven mits we er maar voor betalen. 

 Ik heb al meerdere malen een discussie gehad met mensen die o zo 
gezond leven. Ze geven kapitalen uit voor de ‘zogenaamde’ natuurproducten. 
Ik schrijf express zogenaamd, want hoe kan ik nu weten waar dat product 
vandaan komt en hoe natuurlijk het is? Ik heb zelf in de reclame wereld ge-
zeten en weet wat mogelijk is binnen de normen van de huidige wetten en 
zo is het ook met de vele etiketjes die ik heb mogen ontwerpen. Natuurlijk 
dit, natuurlijk dat, een keurmerk zus en een keurmerk zo. Ik ben altijd een 
ongelovige jonas geweest en ben dan altijd meteen op de kast, als ik deze 
dingen op een of ander etiket zie staan. Ik ga op onderzoek uit en je raadt het 
al, je komt veelal uit op een plaats waar een megabedrijf miljarden verdient 
met voeding. Ga de keurmerken maar eens na en ga werkelijk eens op zoek 
waar de oorsprong ligt of welk bedrijf het in leven heeft geroepen. Je zult 
verschieten als je net een pakje rijst hebt gekocht voor een vermogen, wat 
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komt van het meest racistisch land op de wereld ingepakt door kinderslaven! 
Natuurlijk? Ja hoor, dat is puur natuur. Mensen onderdrukken en uitbuiten. 
Praten we niet dat het van hetzelfde veld komt, als dat pakje rijst dat 5 maal 
goedkoper is! Mensen, we leven in een wereld wat draait om oplichting, puur 
omdat de huidige industrieën en de maatschappij daar gebruik van maken. Al 
deze negatieve energie heeft ook zijn weerslag op ons eten en zo eten we dus 
doorgaans een brok diepe ellende met een dosis negatieve energie.

 

Water, de bron van ons leven

 Water, de belangrijkste bron van ons leven. Voedsel staat werkelijk 
op de tweede plaats en is niet zo belangrijk als water. Je zult je misschien 
afvragen waarom dat is of, het kan zijn dat je het al weet. In ieder geval ons 
lichaam bestaat werkelijk voor het grootste gedeelte uit water. Ergens zijn we 
nog steeds een vis op het droge! We hebben water nodig om onze organen 
te laten werken en ook zijn we een opslagplaats voor al het vocht wat zij, de 
organen, nodig hebben. 

 Nu is er verschil tussen water en water en dat kan elk leek zien en 
proeven. Water dat zo vuil is dat je er niet doorheen kunt kijken. Water dat zo’n 
nare smaak heeft dat je het liever laat staan dan nog drinkt en zo is het niets 
dan normaal dat we het water maar een smaakje geven om zo de doffe ellende 
te vergeten. De hoeveelheid drankjes die bestaan op deze wereld is enorm. 
Smaakje zus, smaakje zo en kleurtje dit of dat, misschien met wat alcohol om 
de verdere verslaving op peil te houden en zo is er een grote industrie ontstaan 
om het gegeven water. We zijn momenteel in een tijdperk beland dat mensen 
toch menen dat ze meer water moeten drinken, want we hebben er even een 
mode gril van gemaakt en zo doen vele mensen gewillig mee met de een of 
ander water rage. 

 Bronwater, water van onze Noord- of Zuidpool of water zo puur, dat 
je gaat geloven dat het heilig water is. Natuurlijk zit aan alles een prijskaartje 
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en dat moet ook. Anders ga je geen rage creëren. Het is de laatste jaren zo erg 
dat we menen dat we geen minuut zonder water kunnen en wil je werkelijk 
een	top	gezond	persoon	zijn,	dan	loop,	sport	en	slaap	je	met	een	waterfles	in	je	
hand! Rage, weet je nog; ‘de blinde schapen lopen mee’. Dan is er ook nog een 
klein addertje onder/in het water! We kopen de laatste tijden de vele soorten 
water	in	een	fles,	maar	wat	is	en	wie	beweert	dat	water	wel	goed	is	voor	onze	
gezondheid? Ik weet van enkele waterfabrikanten dat het vele water gewoon 
uit de kraan komt, net zoals bij ons thuis. Dan het vele water uit bronnen. Bron-
nen die komen uit de grond en onder diezelfde grond, wel in contact staan met 
het sterk vervuilde water vanuit de stad met al zijn chemicaliën! Ja, ik weet 
dat	het	gefilterd	wordt	en	als	extra	klap	op	de	vuurpijl	ook	nog	wat	dingen	
toegevoegd worden die de laatste bacterie zouden moeten doden. En zo zijn 
ze allemaal dan gedekt onder de norm, die alsmaar bijgesteld wordt anders 
kan niemand deze norm nog halen! Ga maar eens voor een aardigheidje eens 
wat water drinken in de grote steden in Amerika, maar ook Europa. Wat proef 
je? Heerlijk een glaasje chloor en de nodige rommel daarnaast. Allemaal om 
die norm maar te halen. Praten we maar niet over wat er allemaal onderweg 
in de vele leidingen nog rondhangt! 

 Schoon helder water! Nu is het zeker moeilijk om dat nog te vinden en 
inderdaad,	wat	dan	uit	de	grond	komt	en	natuurlijk	gefilterd	wordt,	is	nog	beter	
dan uit een kraan in Amsterdam of Miami. Maar alsmaar gaan mijn gedachten 
uit naar de principes van de homeopathie, waar sporen, hoe klein nog ook, 
degelijk gevolg hebben op je lichaam. Waarom zouden al die sporen in het 
water dan geen gevolg hebben op ons? Verdunningen van duizenden malen 
werken nog en ook dat is men achter gekomen in de kwantumleer, waar steeds 
meer opmerkelijke verhalen tevoorschijn komen en ons steeds verder aan het 
denken	zet.	We	filteren,	maar	hoe	goed?	En	als	alles	zo	goed	was	waarom	
dan alsmaar de norm versoepelen? Natuurlijk heb ik hier een antwoord op en 
dat kun je zo van me krijgen. Het is niet langer meer in de hand te houden dat 
we aan oude regels kunnen voldoen. Eerst leefden we allemaal met een klein 
stukje	grond	en	nu	leven	we	10	hoog	in	flatgebouwen.	Wat	wil	je,	we	blijven	
de wereld maar volproppen en er zal, langzaam maar zeker, nog weinig over 
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zijn van de rust en energie waarop we vele jaren geleden konden teren en 
werken. 

 Terug naar het water. Wat kunnen we doen? Zelf denk ik dat we het 
beste	er	van	moeten	maken.	Gebleken	is	dat	gefilterd	water	ook	problemen	
geeft. Uit testen is gebleken dat gesmolten ijswater ook niet goed is voor de 
mens. Wat blijkt, ons lichaam vraagt om bepaalde vervuiling en past zich aan 
de vele rommel die er binnenkomt. Het water heeft al vanaf het begin ons be-
paalde voedingsstoffen gegeven maar ook de weerstand die we nodig hebben 
tegen	de	huidige	omstandigheden.	Gefilterd	water	heeft	totaal	geen	nut	omdat	
ook jij niet kunt gaan leven in een glazen koepel. Zoals ik al eerder schreef, 
het beste is om het water te koken. Niet dat je dan helemaal veilig bent, maar 
het is veiliger dan dat je het zo neemt. De wereld is sterk veranderd en aan 
die veranderingen zul je ook  deel moeten nemen. Dat wil niet zeggen dat de 
vele vervuilingen en de vele manipulaties met eten en drinken er toegelaten 
moeten worden. Je kunt zelf nog veel in de hand nemen, om zo de mensen om 
je heen te laten zien, dat er andere mogelijkheden zijn om aan eten te komen 
dan alleen alle modeartikelen te kopen in een supermarkt. 

 Water, ons leven, onze energie. Het is zaak dat we dat gaan beschermen 
en conserveren voor onze nabestaanden. 

Verse groenten en fruit, waar zijn ze gebleven

 Fruit en verse groenten lijken steeds meer uit de schappen te gaan 
verdwijnen. Diepvries dit en diepvries dat. Daar lopen we nu langs de vele 
vriezers om ons eten te vergaren. Mensen hebben geen tijd om verse groen-
ten te kopen en te bereiden. Fruit komt uit een blikje of een diepvries zakje. 
Maar een doodgewone appel is langzaam maar zeker een zeldzaamheid aan 
het worden.
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 Er gaat meer verdwijnen, want zo als het nu gaat, zal het zover komen 
dat ons eten bestaat uit een zakje of een pilletje, wat alles in zich heeft om ons 
in leven te houden! De wetenschap is ver en we praten al over allesomvattende 
drankjes of astronauten eten. Wat let ons om dan niet om te schakelen en laten 
we de hele opslag en gedoe om en rond alle etenswaren toe? Waarom stoppen 
we niet met al die commercie en al die goederen die bederfelijk zijn? Er zijn 
nog twee dingen die de zaak tegenhouden met deze stap.

 - Eén; Dat een grote industrie draait op het fenomeen eten. Alle groen-
ten, vlees, fruit en al het eten moet gekweekt of gefokt worden. Vele mensen 
en bedrijven verdienen geld aan deze handel. Ook maakt het mensen afhan-
kelijk van deze industrieën en ook niet uit te vlakken, de gehele commercie 
rond deze artikelen. Kortom, er wordt veel geld gemaakt met het fenomeen 
etenswaren.

 - Twee; Er is een grote groep wat zweert op verse groenten en fruit. 
Deze groep blijft er vanuit gaan dat het hen de nodige vitaminen geeft en die 
kracht die nodig is om gezond te leven. Mensen die als maniakken de winkels 
in- en uitgaan en grote bedragen betalen voor het verse goedje. Toch hebben 
velen niet door dat de appel niet meer is als 50 jaren geleden en de sinasappel 
al, bij wijze van spreken, als een pitje geplukt wordt en kunstmatig is laten 
rijpen! Fruit en groenten worden de grond uitgestampt en hebben niet meer 
de kracht die het gaf vele jaren geleden. Doch, ondanks de slechte voeding in 
en rond het verse fruit en groente, blijven mensen zich daaraan vasthouden. 

 Nu zul je denken dat ik van plastic leef en dat ik een grote voorstander 
ben van kunstvoeding. Je hebt gedeeltelijk bij het goede einde. Ik neem geen 
kunstvoeding of synthetische rommel met smaakmakers en kleurstoffen. Dat 
probeer ik zoveel mogelijk te weren uit mijn lichaam. We verbouwen zelf 
wat groenten en fruit. Net wat de aarde ons wil geven en zo proberen we de 
rest aan te vullen met wat er in de plaatselijke winkeltjes te koop is. In het 
verleden heb ik eens gezegd, dat het niet gek zou zijn als er een voeding zou 
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zijn waarbij mijn lichaam blijft draaien en de rest vul ik dan aan met mijn 
energetische kracht. Helaas durven vele mensen het niet aan om zover te gaan, 
wat begrijpelijk is want dan weten we zeker dat het gemanipuleerd is. Zo moet 
ik wel ons kostje zoeken op ons stekje op moeder aarde, wat zeker het puurste 
is wat momenteel mogelijk is. 

 Eten is niet de hoofdzaak in je leven, als je weet wat je werkelijk 
moet doen met je lichaam. Natuurlijk, je maag heeft voeding nodig om de 
vele organen, vlees en bloed te laten werken maar wat het verder werkelijk 
nodig heeft is de juiste energie. Ik ben zelf niet zover dat ik kan zeggen dat 
ik mijn honger kan stillen met de gedachte dat er geen honger is. Ook ben ik 
overtuigd dat het lichaam voeding nodig heeft, maar niet in die mate zoals het 
nu in de maatschappij alsmaar gepropageerd wordt. Nee, het lichaam kan met 
veel minder. Kijk naar onze ouderen. Natuurlijk, ze verbranden niet zoveel 
als de jongere mensen, maar dan nog wil het niet zeggen dat je alsmaar moet 
eten. 

 Met het eten van zoveel mogelijk verse groenten en fruit ben ik wel 
achter gekomen dat mijn lichaam steeds minder vraagt. Zo blijf ik volhouden 
dat we ook dat kunnen laten, als we de juiste samenstelling kunnen samenvatten 
in een pil of substantie. Met dan de werkelijke kracht van onze energievelden, 
zijn we in staat om het hele voedsel probleem op te lossen. De grote velden 
zijn niet nodig en kunnen we de natuur laten met wat zij acht wat er groeien 
moet. Wij mensen kunnen met veel minder en als het nodig is, zouden wij 
onze kracht grotendeels kunnen halen uit de energie die wij zelf bezitten.

 Er is een grote ‘maar’ aan deze gedachte. Want, wat en wie gaat be-
palen wat goed is wat we gaan innemen? De huidige maatschappij is verziekt 
en velen zullen het de manier vinden om mensen werkelijk naar hun hand te 
zetten! Want, in dat pilletje of het zakje eten is eenvoudig dat te vermengen, 
wat ons werkelijk een slaaf kan maken. We zien dat bij vele drankjes als onder 
andere Coca Cola/ Pepsi, die zeker niet pluis zijn. Maar vele andere dranken, 
die mensen werkelijk verslaafd maken, zijn ook zo in de handel. Daarin zit er 
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een zeer groot gevaar, als we afhankelijk zouden worden van een pil! Daarom 
blijven we hier zoveel mogelijk eten wat onze aarde te bieden heeft, uit eigen 
tuin met de kracht van zon, water en aarde. 

 Nu kom ik nu op het volgende stuk, over de moderne manier van 
voeding.

Tijd en voeding

 Pilletje hier, pilletje daar en we zijn weer voorzien. Ik had ook het 
stukje over de ouderen die zo sober leefden en met zo weinig toch gezond 
bleven. Eten is niet alleen voedsel naar binnen werken, maar is nog meer 
energie opdoen. Als ik die oudjes zie eten, dan eten ze werkelijk met smaak, 
ze genieten van elke hap en zijn trots en blij dat ze weer vandaag te eten heb-
ben. Dat kleine beetje, in onze ogen dan, is een volwaardig maal voor hen. En 
zo kom ik dan ook op, dat eten meer is dan voedsel naar binnen werken. Eten 
is energie opdoen en is werkelijk het opladen van je lichaam. Door elke hap 
rustig naar binnen te halen zie je werkelijk een lepel vol energie verdwijnen 
in je lichaam. Het lichaam neemt het op en gaat meteen weer zaken op orde 
stellen. Want buiten eten is energie werkelijk de bron waar een mens van leeft. 
Het lichaam heeft voeding nodig maar een mens heeft ook energie nodig. 

 Zo is het dus mogelijk om met een minimum een lichaam te laten 
werken, maar door de juiste combinatie van eten en energie zal het lichaam alle 
voedingsstoffen krijgen die hij op dat moment nodig heeft. Eenzijdig voedsel 
is een praatje en is werkelijk waar de vele medici zich mee laten sleuren, in 
de commercie van een voedselketen. Eenzijdig is het inderdaad, als je al dat 
‘plastic’ eet zoals ik het noem. Al dat synthetische en al dat perfect uitziende 
eten. 

 Naast het eten wat de oudjes doen, dat soms tientallen jaren bonen 
met spek kan zijn, is er nog een energieveld wat zorgt dat het lichaam uit deze 
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voeding haalt wat goed voor hem is. Nu zijn we in een tijd waar uitgemaakt 
wordt, dat we dagelijks zoveel vitaminen, mineralen, sporen en ik weet niet 
wat meer, binnen moeten krijgen. Maar ook hier zit de commercie achter, 
want we moeten weer iets nieuws verzinnen. En zie maar, het werkt, want 
sinds dat ik A t/m Z heb ingenomen ben ik veel minder ziek! Ja hoor, je hebt 
ook weer gelijk want je instelling en gedachte dat A t/m Z goed is voor jou, 
heeft dat even bijgesteld en zal van korte duur zijn, namelijk tot wanneer die 
gedachten verwateren. 

 Ik kan het zo stellen. Ik kan je een pil geven waar je oud mee wordt 
en geen ziekten meer zult krijgen! Grote bewering, niet waar? Nou, die pil ga 
ik je later laten innemen.

Voer uit een pakje, vraagt jouw lichaam daar om

 Ik heb al even hiervoor aangehaald, over het eten van een pil of een 
pakje wat alles moet bevatten. Zoiets bestaat al geruime tijd en veel mensen 
leven hier al op. Denk aan onze astronauten maar ook die mensen die menen 
dat alles te vervangen is door wat pillen. Ook daar hebben we het overgehad 
en zo komen we op het punt, dat een handjevol bonen meer energie geeft dan 
een zak vol pillen of een of ander uitgebalanceerd voedselpakket. Momenteel 
zitten we in die tweestrijd van de voedselindustrieën die kapitalen maken met 
hun producten en hun synthetische broer die alles zou moeten gaan vervangen. 
Ga je het allemaal op een rijtje zetten, dan is het duidelijk dat beide kanten 
grote nadelen hebben. Zo worden we vergiftigd door de huidige boeren en hun 
producten en, is er werkelijk niet één stukje fruit of groente op deze wereld 
wat vrij is van gif. We proberen dat in te dammen via strengere regels, maar 
ook door de zogenaamde natuurfarms, maar in werkelijkheid is het om zo bij 
vele producten de prijzen op te schroeven. Het is niet dat ze gezonder zijn of 
werkelijk vrij zijn van de vele gifsoorten en manipulaties. De andere zijde heb 
ik al doorgelicht want al is het mogelijk een gebalanceerde pil of zakje eten 
samen te stellen, het is ook duidelijk dat dan, dat bedrijf alle mogelijkheden 
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heeft om er meer toe te voegen dan nodig is. We hadden een klein voorbeeld 
met	fluoride	in	het	drinkwater	waar	niet	iedereen	van	gediend	was,	overigens	
terecht. Maar we zien het ook door de controle van de chip implantaten, maar 
ook de vele chips op kaarten en in je paspoort. Allemaal om de mensen te 
zetten naar de hand van de maatschappij.

 Nu is er niet duidelijk een oplossing. Wat te doen als je 6 hoog zit in 
een	flat	midden	in	de	stad?	Er	zijn	gelukkig	nog	aardig	wat	mensen	die	een	
tuintje hebben en zo eventueel zelf kunnen verbouwen. Al zal dat ook niet 
meer passen in het huidige patroon van je leven. En zo blijven we afhankelijk 
van wat de winkels ons aanbieden. Om uit die valse informatie, die zo goed als 
op elke verpakking staat, de juiste gegevens te halen is ook een levenswerk.

 Een andere methode is in mijn ogen de enige. Luister naar je gevoel 
en wat jouw lichaam zegt of reageert. Als je werkelijk openstaat voor je eigen 
gezondheid, dan zul je merken dat je lichaam elke keer jou aan gaat geven 
of iets je wel goed doet of niet. Sinds ik op deze manier ben gaan leven, zijn 
vele dingen in het etenswereldje verdwenen en is bij een enkele slok van een 
of andere drank of een enkele hap van wat eten, meteen duidelijk dat dit niet 
is waar mijn lichaam goed op zal blijven werken. Door naar dat gevoel te 
luisteren, zul je merken dat er een ommezwaai komt in je etenspatroon. Je zult 
minder gaan nemen en ook kleine hoeveelheden opnemen. Je gaat luisteren 
wanneer je wat vocht nodig hebt. Zo zorg je dat wat binnenkomt goed aan-
voelt voor je lichaam. Zo merk ik dat op een bepaald moment, mijn lichaam 
genoeg heeft van het een of ander wat ik al een tijdje at. Nou, stoppen is dan 
de boodschap en je ogen zullen zeker vallen op zaken die dan wel je lichaam 
aankan. Zelf merk ik dat dingen, puur uit de natuur en recht uit onze tuin, tot 
de dag van vandaag nog niet afgestoten zijn door mijn lichaam. Wel zijn al 
zeer veel synthetische drankjes en voeding totaal niet meer welkom. Ik beken, 
ik ging vroeger nog wel eens naar onze wereldzaak met de grote M. Als proef 
op de som heb ik een tijd geleden eens een van mijn veel gegeten maaltijden 
gegeten, ‘Chicken nuggets’ en ik ging echt over mijn nek dat ik dat vele keren 
had genomen als voedsel. Puur gif wat binnenkwam en de kippen hebben 
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nooit kans gehad om kip te worden, als een levenloos wezen zo opgefokt! Ja 
werkelijk, ik kan je zeggen, dat NOOIT meer! Zo zijn er vele dingen door 
mij nu compleet afgestoten, puur omdat je werkelijk merkt wat er gerommeld 
wordt door de vele fastfood restaurantjes. De opgewarmde maaltijden, je 
haalt ze er zo uit. En dan al die plastic rommel omheen, wat groenten of dieet 
verantwoord moet zijn! 

 Na deze tijd en het uitwerken van wat kan en niet meer kan, kom 
je steeds meer achter dat simpele bonen of een simpele appel of groente, je 
werkelijk die energie geven die we nodig hebben om de wereld aan te kunnen. 
Het daarnaast nemen van tabletten en supplementen is puur geldtrekkerij! Je 
lichaam vraagt wat hij nodig heeft. Je zult wel eens opgemerkt hebben, dat je 
wel eens zin hebt in wat zoutigs of zin in iets hartigs. Zo geeft je lichaam jou 
de signalen wat hij dan nodig heeft en het is aan jou wat je ermee doet. 

 Zo kom ik weer terug over het voer uit een pakkie of een tabletje. Een 
lichaam vraagt wat het nodig heeft, luister je daarnaar en je beantwoordt hem 
met de juiste middelen, zul je het langst gezond blijven. Zo leven mensen vele 
jaren op wat bonen en een lekker biertje en een ander meent dat een dikke 
plak spek met een jonge jenever hem eeuwig laat leven. Uiteindelijk ben jij 
het zelf die het mogelijk maakt, dat je het eeuwige leven hebt als je maar naar 
je lichaam luistert en er vanuit gaat dat wat je neemt goed voor je is. 

 In de wereld van energie is gemakkelijk te zien wat de verschillen zijn 
in goed en fout. Zowel in de voeding als ook in het dagelijks leven. Daarom 
gaan we even een stapje verder naar de vele leermeesters. 
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1-9 Symbolen en hun meesters

Waarom symbolen

 Het is je zeker opgevallen dat de wereld van de vele symbolen aan 
elkaar hangt. Symbolen in de vele kerken en hun geloven, sekten en andere 
heilige plaatsen. Ook heeft elk bedrijf een symbool, logo genaamd en staat elk 
blad, krant of boek bol van tekens en herkenningspunten waar jouw oog op 
moet vallen. Herkenbaar allemaal, niet waar? Zelfs je computer of je T-shirt 
heeft wel een of ander teken dat aan moet geven wat je draagt. Voor de een 
mode, voor de ander herkenbaarheid. 

 Het is toch knap dat je mensen ook alles kunt laten doen. Je maakt 
er een mode van dat de broek met een grote R het beste merk is en iedereen 
loopt naar een winkel in de buurt en gaat zo’n ding kopen. Volgend jaar is het 
de broek met een grote S en dan kopen we die. We moeten toch aan de mode 
meedoen, niet waar? Belangrijk is ook dat iedereen ziet dat je een onderbroek 
draagt van het merk B en zo loop je dan met een afgezakte broek over de 
straat. Maar niet alleen de jeugd is zo slaafs. Nee hoor, de oudjes kunnen het 
ook, want je moet wel met een tasje van merk X naar buiten komen en een 
hoedje van ontwerper H. Dat moet je allemaal kunnen showen. Wat sieraden 
van ontwerper G en dan zijn we weer helemaal bij de tijd. Tijdens de receptie 
geven we wel de prijzen aan elkaar door, inclusief 50 % overdrijvings belas-
ting! Mensen, het lijkt wel of iedereen verslaafd en slaaf is van een of andere 
modeontwerper of merk! 

 Ik ben in mijn omgeving eens gaan kijken en je wordt werkelijk niet 
goed van alle modemerken en hun symbolen die overal duidelijk en schreeu-
wend op moeten staan! Binnenkort gaan we ook parfum krijgen dat iedereen 
kan zien wat je opspuit na je wasbeurt! Begin je het niet belachelijk te vinden? 
Mensen zijn werkelijk slaven van de merkenindustrie!
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 Symbolen zijn al heel lang belangrijk geweest voor de mens. In de 
oudheid vinden we al symbolen die een of andere heilige toegang moeten 
geven of betekenis hebben. Zelfs in de huidige kerken, moskeeën en plaatsen 
word je overspoeld met heilige tekens die dan een kompleet boekwerk hebben 
met de vele betekenissen en gedragingen. Ja hoor, bij de betekenissen horen 
gedragingen en er zijn heilige tekens die wij als ‘gewoon mens’ niet mogen en 
kunnen dragen! Wat een farce, wat een onderdrukking en wat een werkelijk 
slavernij gedachte achter deze wetenschap. 

 Symbolen zijn gemaakt en zijn in bezit van meesters, bedrijven of 
diegenen waarvoor je werkt of als slaaf aan moet onderwerpen. Kijk bij het 
militarisme of politie, douane en zelfs bij de beveiliging. Een streepje hier, 
een sterretje daar, lintje zus en stipje zo! Hoe meer van die friemels op je lijf, 
hoe verder je moet bukken als burger! Man, het lijken wel sinterklazen en ze 
gedragen zich als goden. Ik loop toch ook niet met mijn salaris te koop? Als 
ik toeten en bellen op mijn T-shirt moest plakken hoeveel ik verdiende, zag je 
geen T-shirt meer! Nou, in deze takken van de maatschappij hangen ze geen 
prijskaartjes aan hun kleding maar geven ze je strepen, punten of sterren. Zo 
kan iedereen zien hoeveel belasting je behoort af te dragen!

 Alle gekheid op een stokje. Mensen, we worden dagelijks overspoeld 
met symbolen. We worden elke dag duidelijk gemaakt dat er belangrijkere 
en hogere mensen zijn. We worden elke dag met de neus op de feiten gedrukt 
dat we onderaan staan in de maatschappij. En daar hebben we symbolen 
voor nodig! Heilige tekens, die aangeven dat we niet verder mogen want we 
begrijpen de symbolen niet. Bedrijven die symbolen gebruiken en dan de 
werknemers laten denken dat ze er niets van snappen. En dan een defensie en 
vele legerachtige gerelateerde speeltjes die duidelijk bol staan van onderdruk-
king, vernedering en slavernij door een of ander hoog symbooltje!

 Symbolen hebben in de werkelijke wereld geen enkele waarde en zijn 
een uiting van een materialistische wereld vol dominantie en onderdrukking. 
Elk	symbool	wat	ik	in	het	verleden	heb	gecreëerd	met	mijn	grafisch	werk	en	
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als kunstenaar, zijn symbolen die bij de mens, de ruimte tussen mens en ener-
giewereld moeten verkleinen. De vele symbolen hebben hun taak om mensen 
dichter tot elkander te brengen en niet om mensen uit te buiten, in te palmen 
of te onderdrukken. Helaas zijn symbolen heel veel jaren misbruikt geworden 
en zijn symbolen niets meer dan een aards herkenningsteken. Dat wij men-
sen zoveel waarde hechten aan een symbool is puur omdat wij daarmee geld 
verdienen, in welke vorm dan ook. Met dat geld zijn we ook weer een stapje 
hoger op de ladder van de maatschappij en zo slaven van een geheel systeem 
wat zich verschuilt achter symbolen.

 

De betekenissen van de symbolen

 Elk symbool heeft een betekenis, dat is ons zo ingeprent. Ik schreef in 
het vorige stukje dat ook ik vele symbolen heb getekend en dat ik ze allemaal 
een doel heb gegeven: ‘Breng de mens dichter tot de wereld van energie’. 
Dat is niet werkelijk het doel van de symbolen in de huidige wereld. Het ene 
symbool geeft aan op welke trede je staat van de maatschappij. Een ander 
symbool geeft aan hoe belangrijk je bent. Weer een ander symbool geeft aan 
wat je eet of drinkt! We zijn werkelijk vergeven van symbolen en ze hebben 
hun totale betekenis en nut verloren. Zelfs in de kerk moeten we diverse sym-
bolen aanbidden! Ja mooi, iets aanbidden wat werkelijk nergens voor staat 
dan alleen onderdrukking. 

 Hebben we ook de symbolen die verboden zijn door het gebruik ervan 
in het verleden. Een van de bekendste is wel het hakenkruis. Dat symbool 
heeft werkelijk veel achter zich staan en vreemd is het wel, dat het symbool 
zelf werkelijk niets gedaan heeft! Weer zijn het mensen die het een betekenis 
of een gevoel hebben gegeven. Ik wil even doorgaan op deze, hoe moeilijk en 
misschien niet begrijpelijke, beredenering van mij. Waarom is het hakenkruis 
zo negatief geladen? Puur, omdat vele mensen vermoord zijn door personen 
die onder Hitler regeerden in die tijd. Dat kruis was zijn kracht en zijn teken, 
wat Hitler nam uit bestaande tekens. Het hakenkruis heeft zoveel pijn gegeven 
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bij de mens, maar de mens vergeet dat, niet dat kruis hen iets heeft aangedaan 
maar de personen daarachter! Heel rottig gezegd is mijn vraag: Waarom weren 
de mensen de Duitsers dan niet? Ze schuilen zich achter een teken en proberen 
zo de werkelijkheid te overschaduwen en ze vergeten de werkelijke oorzaak tot 
deze acties. Ik weet dat ik nu gezien word als het opzetten van haat tegen een 
groep mensen. Maar ik hoop dat u even verder leest. Door het afkeuren van 
een symbool zoals het hakenkruis, is dus voor de mens alles afgedaan. Door 
het te verbieden, is de aandacht nog meer gevestigd op dit symbool en is de 
negatieve energie blijven hangen. Verder is het zo, dat het de mensen waren 
die, die acties deden en het symbool niet gekozen heeft om daar deel van uit 
te maken. Mensen waren diegenen die anderen uitmoordden en mensen waren 
die, die anderen vernederden en behandelden als dieren. 

 Nu wil ik daar op verder gaan: Wat hebben de mensen nu werkelijk 
geleerd van wat er toentertijd is gebeurd? NIETS! Want de oorlogen blijven 
doorgaan. Amerika blijft zijn eigen volk en dat van andere landen uitmoorden 
en vele landen staan als vijanden tegenover elkaar. Ook dat vele geloven die 
namens een of andere God moorden, zijn nog steeds gaande op deze aarde en 
zo heeft het hakenkruis zijn kracht niet verloren in de negatieve sferen. Als 
ik nu hier in dit boek een hakenkruis zou plaatsen, werd het uit de roulatie 
genomen, puur om een symbool wat mensen nog steeds niet begrijpen en niet 
weten waar het werkelijk voor staat. Hypocriet, verbannen uit een systeem, 
maar hetzelfde systeem wat toch doorgaat met de vele moordpartijen, die 
overigens omvangrijker zijn dan in de tijd van Hitler! Datzelfde systeem dat 
nu weer bepaalt wat mag en niet mag. 

 Ik ben nog niet helemaal klaar met dit onderwerp, want ik weet dat je 
me wilt zeggen dat achter dat kruis vele emotionele herinneringen liggen voor 
diegenen die de oorlog hebben meegemaakt. Mooi, geweldig, maar wie heeft 
die emoties gecreëerd? Wie was het, die mensen opzette tegen elkaar? Wie 
was het, die de moorden toeliet en niet ingreep? Dat er een groepje mensen is, 
dat slechte herinneringen aan over gehouden heeft, kan ik me voorstellen. 
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Alleen, die mensen die ik ken en gesproken heb, praten gewoon over het ha-
kenkruis en weten doorgaans ook wie de werkelijke moordenaars zijn! Dan 
heb ik een tegenvraag: Waarom worden de symbolen rond en om de Vietnam 
oorlog en de huidige Iran oorlog niet verboden? Ook miljoenen mensen heb-
ben daar een slechte herinnering aan. 

 Mensen, laten we echt hopen dat er één oog van je geopend is en dat 
je tweede oog zal volgen. Er is veel gaande achter de wereld van symbolen 
en vele mensen geven aan bepaalde symbolen vele krachten mee, maar de 
kracht die achter elk symbool zit is die kracht van die persoon, die het dat 
symbool geeft! Geen één symbool op deze wereld heeft een kracht, maar jij 
bent het die het toelaat dat een symbool jou kan beïnvloeden. Alle kracht is 
jouw eigen energie en niet een teken op papier, beeldhouwwerk of op een 
levensgroot billboard! Zelfs het hakenkruis heeft geen macht, maar het is het 
systeem	wat	deze	macht	daaraan	blijft	geven,	als	afleiding	voor	alle	moorden	
die zij op hun geweten hebben!
  

Wat doen we met een symbool

 Eigenlijk heb ik in het afgelopen stuk uitvoerig behandeld wat een 
symbool doet en wat wij ermee doen. Toch kan ik het misschien beter nog 
wat verder toelichten. Het symbool waar jij je naar toe aangetrokken voelt, is 
een persoonlijke aantrekkingskracht, het is een teken wat jou iets zegt, nu in 
jouw leven. Dat komt door wat je al meegemaakt hebt of in de toekomst gaat 
leren. Dat teken, het symbool, is jouw houvast in slechtere tijden. Als je het 
symbool ziet weet je dat je veilig bent, maar je weet ook dat het bovennatuur-
lijke krachten zijn die je dan helpen. Bovennatuurlijk is er niet en het zijn je 
eigen krachten. Alle krachten zijn natuurlijk en komen van een en dezelfde 
energiebron. Hoe kan het dan bovennatuurlijk zijn? Zo, we schrappen dat 
woord in onze talenkennis, want dat is werkelijk een woord wat nergens op 
slaat. 
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 Maar terug naar ons symbool. Het geeft aan wat we moeten nemen als 
het om eten gaat. Symbool kunnen we voor vallen, omdat het de mode is en 
dat we dat kledingstuk graag willen dragen om anderen te laten zien wat we 
niet allemaal kunnen betalen. Het symbool kan ook zijn dat wat we aanbidden, 
want we menen dat het werkelijk ons zal gaan helpen. Het symbool kan ook 
aangeven hoe hoog je op de maatschappelijke ladder staat. En zo heeft het 
symbool werkelijk veel dingen te doen in ons leven. Toch staat het symbool 
in alle gevallen voor het volgende. Een symbool is er om te onderdrukken, 
te showen en mensen als slaven te behandelen. Wat ik al eerder aangaf, na-
melijk dat het symbool werkelijk zijn bedoeling is gaan verliezen. Machtige 
meesters, gelovigen en heersers hebben werkelijk misbruik gemaakt van de 
vele symbolen. Ook de huidige maatschappij doet niets anders dan alsmaar 
symbolen de wereld insturen die ons moeten gaan opvallen om zo ook dat 
product te kopen. Symbolen zijn ook nog tegenwoordig beschermd en er zijn 
vele zaken die menen dat zij een alleenrecht hebben op bepaalde symbolen. 
Vandaar dat heel de kracht van een symbool verloren is gegaan en is er niet 
veel meer over van het oorspronkelijke waar een symbool voor staat, namelijk, 
de connectie naar onze oerwereld. Zoals ik al eerder aanhaalde, de symbolen 
van mijn hand, mijn beelden, proberen deze kracht weer terug te brengen, maar 
dat is waar ik achter mijn symbolen zet. Puur mijn kracht, mijn zienswijze en 
mijn manier van leven.

 Wat anderen doen is duidelijk, ze maken geld van deze symbolen, 
maar weten ook zo via een kerk of maatschappij mensen te onderdrukken en 
hen als slaven te behandelen. De mening, de kracht van elk symbool is zo 
verloren gegaan en is het nu niets meer dan een teken van manipulatie. 

De dominantie van de meesters gekoppeld aan een symbool

 Komen we dus op het volgende gedeelte, wat het symbool koppelt 
aan een of andere meester, sekte, goeroe, kerk, merk of heerser. We hadden 
over het hakenkruis wat werkelijk dominant nog steeds aanwezig is. 
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Maar vergeet niet het kruis in de rooms-katholieke kerk. Een kruis wat vele 
doden heeft teweeg gebracht en waar mensen nu nog voor sterven. Mensen 
knielend voor een symbool, in de hoop dat hun zonden vergeven worden! 
Mensen die alles doen om die sterren te halen in het leger, maar dan niet te 
spreken over de vele strepen, punten en andere tekens, waar mensen moorden 
voor plegen en elkaars leven onmogelijk maken. 

 Vele symbolen hebben in het dagelijks leven op vele personen een 
duidelijke impact. De jongeren die zweren bij een of ander kledingmerk 
maar ook de letter M als het om eten gaat. De personen in de maatschappij 
die vreemde fratsen uithalen als ze maar kunnen klimmen op die ladder. En 
de oudjes die zo nodig de dure sieraden, kleding of tasje moeten hebben van 
bekende ontwerpers! Allemaal onder invloed van een of ander symbool. We 
mogen het geen verslaving noemen, maar toch is het een van de grootste 
verslaving van de huidige mensheid.

 De mensen blijken deze onderdrukking nodig te hebben en in de 
voorbijgaande jaren zijn er vele regels versoepeld die niet goed gelopen zijn 
en waar mensen zich meer als dieren gingen gedragen. Steeds meer zie je 
dat de mens de vrijheden niet aankan en zo ook niet de daarbij vrijkomende 
energieën. Ondertussen hebben de symbolen steeds meer macht verworven en 
zijn werkelijk geheel hun doel voorbij geschoten. Puur, omdat mensen macht 
gingen koppelen aan een symbool.

 Macht is momenteel nummer één achter een symbool. Macht is wat 
elk symbool zijn eigen karakter geeft en waar vele mensen werkelijk niet we-
ten wat mee te doen. Wordt de macht te groot, zoals bij een hakenkruis, dan 
verbieden we het en proberen we het uit te sluiten. Dan meent deze macht de 
werkelijke macht tegen te gaan, wat dan juist een averechtse werking heeft. 

 Symbolen zijn uiting van de macht en de kracht die mensen er zelf 
aan verbinden.
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Waarom deze leer en al die dominantie

 Mensen zijn werkelijk goed in het domineren van anderen. Sinds de 
maatschappij om de hoek kwam kijken in het menselijk leven, verdween de 
eenheid onder de mensen. Er werden rangen en standen gecreëerd en er werden 
ladders opgezet die je moest beklimmen. Hoe hoger op de ladder, hoe meer 
mensen je onder je had en des te meer je hen kon uitbuiten en onderdrukken. 
Dat speelt nu al duizenden jaren en is in vele geloven en in de vele systemen 
van landen terug te vinden. Bij deze manier van domineren en onderdrukken 
werden alle middelen aangewend. Wetten werden strakker en er werden allerlei 
regels verzonnen om het leven van mensen moeilijk te maken. Mensen lieten 
het toe en konden niet op tegen het fysieke geweld, maar ook niet tegen het 
psychische geweld. Was je er tegen, dan werd je gemarteld of zelfs gedood. 
Buiten het onderdrukken van de vele mensen werd ook veelal steun gezocht 
bij een of andere kerk of sekte en die wisten, door de vele rituelen, zich altijd 
als leider van zo’n groep boven de andere te plaatsen. Rituelen zijn alsmaar 
aangescherpt en moeilijker gemaakt om maar zeker niet veel hoger te kunnen 
komen in die religie. Door steeds de trede te verleggen kon je niet werkelijk 
verder komen. Ook nu nog wordt de top in elke religie zwaar bewaakt en 
voor de gewone gelovige onbereikbaar gehouden. Hetzelfde gebeurt in de 
maatschappij waar je werkelijk voor jezelf een plaatsje moet inkopen, wil je 
wat hogerop komen. Zonder de macht van het geld kom je niet ver. Wel is de 
absolute top geheel afgesloten en voor velen onbereikbaar. Het heeft allemaal 
als doel zich te beschermen tegen de ‘gewone mens’. Het is tot de dag van 
vandaag weinigen gelukt om door te dringen in de absolute top. De absolute 
top is en gaat hoger dan de huidige regeringen en hun kerken. De absolute top 
moet je zoeken in de oorlogsindustrieën en de farmaceutische industrieën en 
dat allemaal samen met een supertop van banken die werkelijk de dienst uit-
maken, met hun waardeloos geld wat niet meer waard is dan monopoly geld! 
Ik heb een half boek besteed aan hoe de werkelijke macht in elkaar zit. 

 De vele machten zijn allemaal onder te brengen onder deze drie tak-
ken van de wereldeconomie. Zij bepalen en maken de dienst uit. We hebben 
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nog een vierde tak wat gezocht moet worden in het geweld van drugs, porno 
en gokken. Deze tak heeft ook veel invloed, maar draait het werkelijk om het 
geld dan zijn de banken er, om dat weer aan te pakken en terug te brengen in 
de proporties die zij toelaten. Alles en wie maar ook geld beheerd is machtig 
en zo zijn het de nationale banken en erger nog, alleen de Wereldbank die 
uitmaakt en toelaat wat zij willen zodat zij er beter van worden. 

 Nu zit ik werkelijk diep in de materiële wereld te wroeten en dat is 
niet mijn bedoeling. Het is juist die materiële wereld die geheel stuk aan het 
lopen is en daarom wil ik daar niet veel aandacht verder aan besteden. Maar, 
om wat aan te geven hoe het momenteel om je heen gaat, is het even goed dat 
ik meteen met de deur in huis ben gevallen. 

 Kortom is het zo, dat de gehele wereldeconomie door machtige 
financiële	 sectoren	 in	 stand	wordt	 gehouden.	Het	 zijn	 uiteindelijk	 de	 zeer	
machtige mensen die zitting hebben in de Wereldbank en die maken uit of er 
een wereldcrisis komt of niet. Zij bepalen wat er met de beursen gebeurt en zij 
bepalen de waarde van elk stukje ongedekt geld op deze wereld. Zij bepalen 
of jij en ik nog te eten krijgen en zij bepalen of er weer een oorlog nodig is 
of niet! Simpel gesteld. Maar als je in de wereld van de energie bent beland, 
zul je merken dat de wereld werkelijk zeer simpel in elkaar zit. Ik weet het, 
je zult me niet geloven en dat is ook niet erg. Ik weet dat je, na het lezen van 
dit boek, gaat zien dat er een mogelijkheid is. Het zou kunnen dat er toch iets 
van waar is. Het is mogelijk dat we werkelijk slaven zijn van onszelf. Slaven 
van de beperkingen die we onszelf opleggen. 

 Dat symbolen werkelijk belangrijk zijn in deze wereld is duidelijk. 
Als je ziet waar ze voor gebruikt worden is dat weer wel triest. Triest omdat, 
zoals je nu ziet, symbolen gebruikt worden om anderen te domineren en niet 
om anderen terug te brengen naar een algemeen Universeel belang. Wat ik 
naar buiten wil brengen is, dat we moeten gaan inzien dat er vele manieren 
zijn waarbij wij geheel afwijken van ons werkelijk levensdoel. We hebben 
meer te doen dan opdraven voor een verziekte maatschappij, een maatschappij 
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die werkelijk niet denkt aan het individu mens, maar alsmaar bezig is om een 
machtige matrix op te bouwen voor zijn eigen belang en macht. Het is belang-
rijk dat je gaat zien dat deze maatschappij en zijn systeem werkelijk nergens 
voor terugdeinzen en alles zullen doen om jou in hun macht te houden. 

 Wat er gaande is in de wereld van de symbolen is werkelijk uitge-
strekt en ook kerken proberen zo een mystiek veld om zich heen te leggen. 
Industrieën doen met hun logo’s al de moeite om jouw aandacht te krijgen en 
in de wereld van oorlog is het om rangen en standen uit te beelden. Daarom 
is het zaak om in te gaan zien welke macht jij aan bepaalde logo’s, symbolen 
of versiersels gaat zetten en kijken in hoeverre die jouw leven bepalen. De M 
van Mc. Donalds, kijk wat die voor een impact heeft op onze jongere gene-
ratie en zo de vele kledingmerken. Maar ook wij ouderen zijn zeker gevoelig 
voor de vele merken, geurtjes en frutsels van een maatschappij, die doet laten 
voorkomen dat wij niet meer zonder kunnen.

 Kijk om je heen en ga eens opschrijven wat er om je heen dominant 
aanwezig is en welke kenmerken ze hebben, waarom net die merken of goe-
deren bij jou in je omgeving zijn. Je zult versteld staan hoever jij opgeslokt 
bent door deze dominante wereld en zijn symbolen.
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1-10 Wetenschap

De mensen achter de wetenschap

 Mensen? Ja mensen, ook zij zijn mensen! Geloof je me niet, geen 
probleem, ik geloof het ook niet. Toch wil ik hen in dit boek even aan je 
voorstellen. De artsen, professoren en alle andere ‘oren’ die ik vergeten ben 
en ook de wetenschappers die zonder ‘oren’ rondlopen, zijn een belangrijke 
groep waar ik het nu over wil hebben. De wereld van deze mensen is nog 
wel eens een andere wereld dan wij dat zien. Het zijn mensen die wroeten in 
zware theorieën en mensen die zich het liefst zitten te verbijten in formules. 
Toch vragen we ons af wat ze werkelijk doen, want ook zij hebben via een 
maatschappij een eigen wereld gecreëerd, een wereld die een stel elite bij 
elkaar moet brengen om onze wereld te beschermen of te redden.

 In de huidige maatschappij is het zo dat je naar school gaat en dan 
is het belangrijk om uit te blinken in het een of ander. Als je een werkelijke 
uitblinker bent ga je verder studeren, studeren en studeren. Steeds verder ga 
je in een kleiner vakje (en meestal hokje) studeren totdat je zo gespecialiseerd 
bent dat je niet meer weet waar je onder valt. Je weet alles van een klein deel 
van de wereld en daar ben jij dan een expert in. Dan ben je er nog niet want 
niet iedereen wil weten wat jij te zeggen hebt. Veelal verdwijnen grote onder 
de geleerden bij minder vakkundige collega’s, om hen zo te onderdrukken en 
stil te houden zodat de grote ontdekking van deze geleerde verzwegen wordt! 
Klinkt allemaal vreemd maar zo is het doorgaans met die jongens of meisjes die 
het zover geschopt hebben en iets nieuws ontdekt hebben. In de vele honderden 
jaren zijn zeer grote ontdekkingen gedaan, maar allemaal verzwegen en zelfs 
diegene die het naar buiten wilde brengen vermoord of voor gek opgesloten. 
Alles wat ‘te’ was werd vernietigd en verdween weer.

 De vele hoogbegaafde gestudeerde eindigde in een niets, want dat kon 
niet naar buiten komen in de huidige wereld. Het ging er niet om, om vooruit te 
komen maar om verder te onderdrukken. Wat hebben we bijvoorbeeld aan een 
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wagen die op lucht rijdt? Niemand kan daar op verdienen! En zo verdwijnen 
zeer grote ontdekkingen. Maar zo gaat het in vele wetenschappen. Wat heb-
ben grote namen als Einstein, Darwin, Da Vinci niet moeten vechten om hun 
theorieën vast te leggen. Ontdekkers als Bell, Edison… hebben het ook zwaar 
gehad en de huidige ontdekkers worden al snel voor achterlijk verklaard. Het 
moet net in het straatje van een of andere industrie passen en dan pas heb je 
kans dat het doorbreekt.

 Wat doen de huidige conservatieve wetenschappers toch hun best om 
de kwantumleer de grond in te drukken. Puur omdat er niet de juiste formules 
voor zijn en omdat niet alles op de ouderwetse, uit de tijd gevestigde orde 
en regels te bewijzen is. Wat moeten die huidige wetenschappers vechten 
tegen die oude garde, die o zo bang aan het worden zijn, omdat hun theorieën 
verouderd zijn en niet meer voldoen aan de huidige tijd. De hele wetenschap 
is niets meer dan de elite die menen te kunnen bepalen wat wel en niet naar 
buiten mag komen. Als je vergelijkingen gaat trekken, merk je dat wetenschap 
en geloof werkelijk aan elkaar gekoppeld zijn en, past een bepaald plaatje niet 
in het geloof gaat de wetenschap niet door. 

 Daarom vraag ik me wel eens af waarom het woord ‘wetenschap’ is 
gekozen als we niets mogen weten? Maar het past goed in het plaatje van de 
gemanipuleerde maatschappij en heersers. Het gaat ver in de wetenschap, niet 
dat de huidige wetenschappers ver zijn in hun zoektocht maar het gaat ver in 
het manipuleren en domineren. Geloof en wetenschap zijn niet van elkaar los 
te zien en zo is geloof ook een deel van de maatschappij. Zo kan er dus nooit 
werkelijk open wetenschap gedreven worden en zullen de meest vreemde 
conclusies alsmaar van de schappen blijven verdwijnen. 

 De huidige nieuwe aankomende wetenschappers zijn kennelijk wel 
een stapje verder en weten zich nu aardig te verschuilen achter de kwantum-
wetenschap. Een kwantumwetenschap die gebruik weet te maken van de 
conservatieve wetenschap maar gegoten in een nieuw jasje, waar zelfs de 
oude gevestigde orde weinig tegen kan stribbelen. Door die nieuwe manier 
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van interpreteren is er een nieuwe weg geopend en zijn er vele nieuwe we-
tenschappers opgedoken die op vele terreinen aan het openbreken zijn. Ze 
weten het zo te brengen dat het niet meer als ‘onzin’ kan worden afgedaan en 
er is zelfs al aardig wat daarover gepubliceerd. Doch de oude conservatieve 
wetenschappers weten het altijd nog op een zijspoor te zetten.

 De nieuwe garde heeft een deel gewonnen en zo begint de oude garde 
toch terrein in te boeten. Wel is het jammer dat de hele vooruitgang van de 
wereld	alsmaar	tegengehouden	wordt	door	de	kerk	en	een	maffia	maatschap-
pij. Zo kom ik op de volgende paragraaf die gaat over wat de wetenschap wel 
kan doen voor de maatschappij. 

Wat behoort de wetenschap voor ons te doen in deze 
maatschappij

 Wat de wetenschap zou moeten doen is alles wat er ontdekt wordt en 
ten goede van de maatschappij zou kunnen zijn, aan te bieden en te verwerken 
in het huidig leven.

 Helaas, het is verre van dat. Wel zijn de wetenschappers druk doende 
om nieuwe wegen aan te boren in de vele mogelijkheden. Helaas wordt het 
dan door diezelfde maatschappij weer vernietigd omdat de tijd nog niet rijp 
is, dat er niets aan te verdienen valt of dat er grote industrieën niet meer nodig 
zouden zijn (denkende aan de farmaceutische wereld). De wetenschap wordt 
van alle kanten beperkt door het vele geld wat nodig is. Dat geld moet dan 
van juist die takken in de maatschappij komen, die niet willen dat zaken naar 
buiten komen. De kerk zal alles tegenhouden wat eventueel hun geloof aan 
het wankelen kan zetten. De industrieën zoeken alleen naar oplossingen die 
meer geld opleveren en de farmaceutische wereld zit echt niet te wachten op 
dat ene medicijn wat alle ziekten tegengaat. 
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 Wetenschap is verre van objectief. Ze zijn afhankelijk van het grote 
geld en dat komt altijd van die takken in de maatschappij die druk doende zijn 
om de mensheid te onderdrukken. Denkende aan dus de oorlogs- en farmaceu-
tische industrieën, maar ook de diverse overheden zijn nog wel eens de grote 
geldschieters die dan onder druk staan van een of ander geloof. Wetenschap is 
zeker niet een op zich staand, vrij werkend onderdeel van de gemeenschap.

 Zo is tot de dag van vandaag de hele wetenschap in de ban van het 
systeem. 

Hoe is de wetenschap ontstaan

 Wetenschap is ontstaan door mensen die iets meer geleerd hebben 
dan de doorsnee mens. Het zijn doorgaans mensen die direct of indirect ge-
fascineerd zijn geworden door bepaalde verschijnselen die in het begin op hun 
levenspad zijn gekomen. De sterren, de dieren en alles wat onverklaarbaar is 
zal en moet verklaard worden door mensen. Het is grasduinen in een wereld 
die nog zo ver verscholen ligt en waar elke keer maar een fractie van prijsge-
geven wordt. 

 We praten al over duizenden jaren dat mensen gingen verklaren hoe 
bepaalde dingen zouden kunnen zijn. De aarde is plat want we konden maar 
to zover kijken. Later toen we een sprongetje konden maken in de lucht, zagen 
we dat hij rond was. De aarde was het middelpunt van het heelal. Later bleek 
dat we een puntje zijn in een machtig systeem. En zo hebben wetenschappers 
altijd lopen gissen wat en hoe iets is. Ze hebben het de laatste  duizenden 
jaren elkaar goed moeilijk gemaakt en steeds meer kwamen er regeltjes waar 
aan voldaan moesten worden. Bepaalde technieken werden vastgesteld om 
bepaalde zaken te registreren en zo is in de wereld van de wetenschap werkelijk 
een zooitje geworden waar de ene groep de andere dwarszit. Vele bewijzen 
werden niet aangenomen omdat er weer een andere regel was. Zo is wetenschap 
niet meer dan een tak waar mensen menen meer te weten, en is het beland in 
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een tak van de politiek en zo ook de maatschappij in het systeem. Verslonden, 
bepaald en betaald door machtigen die met geld en onderdrukking zaken weten 
te bespelen. Nog steeds raken er zeer interessante informaties verloren omdat 
er niet dieper op bepaalde zaken ingegaan mogen worden. Te revolutionair 
noemen we dat in een mooi woord, maar het komt er op neer dat het wel eens 
het systeem in gevaar zou kunnen brengen.

 De wetenschap heeft duidelijk steeds zijn grenzen verlegd en is niet 
meer werkelijk in dienst van het weten en van het leren. In de vele jaren is 
duidelijk geworden dat de wetenschap alsmaar mis zat in zijn weten. Al vele 
honderden jaren moeten beweringen omgezet worden in een andere vorm of 
moeten zelfs grote revolutionaire uitspraken van die tijd in zijn geheel ontkend 
en afgeschreven worden. De wetenschap zit zichzelf aardig in de weg. In plaats 
dat er samengewerkt wordt aan een algemene leer om verder te komen in het 
leven, lijkt het wel een leer van kwade jongetjes en meisjes die spelletjes aan 
het spelen zijn om te laten zien hoe slim ze zijn. Elkaars theorieën stelen, of 
zelfs tot doden gaan, om zo een theorie op je naam te krijgen. Een theorie die 
veelal na enkele tientallenjaren weer achterhaald wordt. 

 Zo heeft de wetenschap in zijn totaliteit, niet veel bijgedragen aan het 
geheel van een menselijk leven. O jee, wat schrijf ik nu. En al die techniek, 
raketjes, telescopen en natuurwetenschappen dan waar we nu de vruchten van 
plukken? Denk je dat dit de vruchten zijn? Ik laat je later zien wat de weten-
schap werkelijk doet met ons.

 Weten-schap, we weten veel maar we doen er weinig mee.
  

Wat zit achter al de wetenschap

 Een van de grootste onderdrukkers van de wetenschap is wel het 
geloof. Vele geloven en kerken hebben oud materiaal vernietigd en alles aan 
gedaan om hun geloof te beschermen. Was er iets dat tegen hen gebruikt 
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kon worden, werd dat meteen stopgezet en verdween en verdwijnt nog! Het 
is nog steeds gaande dat er belangrijke interessante zaken achtergehouden 
worden door de vele geloven en de daaraan hangende sekten. In vele landen 
zijn belangrijke culturen en informaties vernietigd, want nog steeds zou dat 
elk geloof van zijn wankelende sokkel kunnen stoten. Met soms criminele 
gedragingen worden mensen zelfs vermoord die te veel weten tegen het ene 
of ander geloof. Het geloof wat een zeer wankele basis heeft.

 Wetenschap is werkelijk niet het goede woord, al zal het zeker in het 
begin wel de bedoeling geweest zijn om alles wat mensen weten daar onder te 
brengen en te verzamelen om gezamenlijk verder te komen. Al snel is gebleken 
dat verschillende wetenschappen te gebruiken zijn voor macht en zo hebben 
zowel de toenmalige als de huidige heersers alsmaar de wetenschap uitgebuit 
voor hun macht en overheersingen.

 Grote heersers waren alsmaar bezig om bepaalde wetenschappers uit 
te buiten. Was het niet voor een raketje dan wel voor een atoombom en nu is 
het verschoven naar de farmaceutische wereld, die blijven spelen met ziekten 
en virussen. Een mooie manier om gehele volkeren op een zgn. natuurlijke 
manier uit te roeien. Kijk naar aids, kanker, diabeet en de vele virussen die 
alsmaar opduiken. Vele gecreëerd in laboratoria rond de wereld en zo bestoken 
verschillende machten elkaar. 

 De moderne wetenschap is niet meer om de mens te dienen maar om 
de mens uit te roeien. Vele bewijzen zijn daarvan al naar buiten gekomen en 
tot op heden blijven wetenschappers alsmaar in dienst van diegene met het 
grote geld en die zo macht wil hebben.

 Al zeer snel is dus de wetenschap gebruikt gaan worden om macht te 
verwerven. Dat is momenteel nog steeds de grote drijfveer achter de gehele 
wetenschap. Let maar eens op een wetenschap of een ontdekking die alleen 
maar zal aantonen hoe mis het is met de huidige maatschappij. Dat zal zeer snel 
weer verdwijnen. Vele zeer interessante dingen die ontdekt zijn in het verleden 
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en die bij zouden kunnen dragen aan de totale mensheid worden vernietigd. 
Een klein vraagje: Denk je nog werkelijk dat mensen honger moeten lijden? 
Dat ziekten die niet genezen kunnen worden? Dat oorlogen nuttig zijn? 

 Zo is de wetenschap een speelbal van enkele zeer machtige mogend-
heden.

Is wetenschap een doodbloeiende tak van het leven

 Even een kort antwoord: Ja!
Wetenschap, in de vorm zoals hij nu gehanteerd wordt, zal gaan verdwijnen. De 
maatschappij zal een grote wending gaan maken en het geheel zal omgegooid 
worden naar een totaal ander tak van bijdragen aan het leven. Wetenschap zal 
open gaan staan voor iedereen en zal ook voor iedereen begrijpelijk gaan wor-
den omdat het terug zal gaan naar eenvoud. Wetenschap wordt nu nog in stand 
gehouden met formules en wordt zo van de gewone mens weggehouden. 

 Wetenschap zal vereenvoudigd worden en al de show om het geheel 
zal verdwijnen. Verdwijnen omdat het absoluut niet nodig is. Er zal door de 
vereenvoudiging een zeer grote inbreng komen van vele andere mensen en 
dat totaalbeeld zal een complete andere visie geven op de vele delen van het 
leven. Als macht en dominantie wegvallen, is het niet belangrijk om boven 
uit te blijven steken. Het zal niet meer nodig zijn elkander dwars te liggen en 
het zal er om gaan, om samen verder te komen. 

	 Ik	weet	dat	je	denkt	dat	ik	wat	koffiedik	zit	te	kijken,	maar	ik	kan	je	
geruststellen dat ik dat niet doe en ook niet pretendeer te kunnen. Het is iets 
wat nu al afspeelt, al weten we daar nog niet veel van. Kan ook niet want dan 
zouden ook deze mensen gaan verdwijnen. Hun manier van werken is ook 
totaal anders dan de reguliere wetenschap. Mooi is het wel dat het al gaande 
is	en	het	is	ook	fijn	te	weten	dat	mensen	in	gaan	zien	dat	ze	in	de	wetenschap	
werkelijk op een dood spoor zijn beland.
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Wat doet nu werkelijk de wetenschap voor ons

 De reguliere wetenschap doet nu niets anders dan zaken zo complex 
maken dat ze zelf niet meer weten waarmee ze bezig zijn. Het geheel is zoek 
en het totale overzicht is er al lang niet meer. Vele experimenten zijn zo gemi-
nimaliseerd dat men niet meer weet wat ze nu uiteindelijk aan het meten zijn. 
Vele wetenschappelijke projecten zijn ook zo kunstmatig duur gehouden dat 
het nog onmogelijk is buiten de machtige kanalen om, te werken. Universi-
teiten zijn allemaal in de tang van een of andere regering. Ze hebben te doen 
wat deze machtige van hen verlangen. Als je niet aan kunt tonen dat er meer 
macht mee verkregen kan worden, zal het experiment verdwijnen. 

 Dan hebben we de gegevens en de ‘tera bites’ aan getallen en dan zal 
daarmee gewerkt moeten worden. Het wordt allemaal zo beperkt gehouden 
dat werkelijk niemand weet waar ze werkelijk mee bezig zijn. Uiteindelijk zijn 
het enkele heren die de puzzel in elkaar zetten en ze weten wat deze nieuwe 
wetenschap hen weer op kan leveren.

 Het experimenteren op mens en dier maar ook op planten, is een der 
zeer zwaar negatief wegende energie die alsmaar vrijkomt. Het spelen met 
de wetten van de natuur zal en is al meerdere malen niet ongestraft gebleven. 
Mensen die manipuleren en bezig zijn in laboratoria worden zelf na verloop 
van tijd geconfronteerd met vreemde ziekten of vreemde energieën. Spelen 
met de wetten van het Universum is alleen maar vragen om moeilijkheden. 
Je ziet dat wanneer een bacterie of een virus losgelaten wordt op een groep 
mensen of dieren en dan zie je meteen dat er ingegrepen wordt van hogere 
hand. Dat moet je dat niet op een kinderlijke manier zien, zoals; als jij stout 
bent word je gestraft! Nee, het gaat niet op die manier omdat dat geheel een 
menselijke gedachte is.

 Als je in een energieveld wat gaat veranderen, zal dat veld reageren en 
er alles aan doen om die manipulatie weer een geheel te laten zijn met waar die 
energie voor staat en werkt. Je moet het zien als een geheel, als bijvoorbeeld 
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je lichaam. Je bezeert je en er is een wondje, het lichaam zal zichzelf gaan 
herstellen en weer voor zorgen dat het compleet is. Het is een wet in de wereld 
van de energie dat alles volgens een soort protocol gaat, alles gaat zoals het 
bepaald is en nodig is voor het grote geheel; het Universum.

 Wetenschappers weten het lot nog wel eens te tarten en zijn alsmaar 
tegen of net over de grens bezig. Kijk naar kunstmatige manipulatie, het 
manipuleren van planten, fruit en andere etenswaren. Zelfs het klonen van 
mens en dier. Allemaal zaken die wel aardig over de streep gaan en zo ook 
alsmaar zeer vreemde problemen met zich meebrengen. Als twee personen 
geen kinderen kunnen krijgen is dat een regel die gesteld is bij deze mensen. 
Ga je dan toch deze regel doorbreken, schieten deze mensen alleen nog verder 
bergafwaarts en komen er onoverkomelijke problemen op hun pad. Hetzelfde 
met het klonen van mens en dier. Men creëert daardoor die wezens die niet 
nodig zijn in deze tijd en voldoen daardoor niet aan de omstandigheden die 
nu gelden. Steeds stuit de wetenschap op vreemde zaken, puur omdat ze zich 
begeven in een wereld waar ze geen weg weten, laat staan begrijpen. 

 Momenteel is de doodlopende wetenschap met hun geleerden, die hun 
wetenschap nog steeds koppelen aan geloof en zeer verouderde zienswijze, 
werkelijk op een dood punt aan het belanden. De gehele wetenschap zal in 
zijn geheel schoongeveegd moeten worden en via andere zienswijze opnieuw 
starten aan hun ‘schap der weten’.
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1-11 De energie in de kwantumleer

Waarom komen de huidige wetenschappers geen stap verder 

 We hebben dat zonet al even besproken. De wetenschap die nu voor 
duizenden jaren gehanteerd wordt, is een wetenschap die niet bestaat uit een 
‘clean point of vision’ maar is gebaseerd op manipulaties van geloof, maat-
schappij en hun heersers. Daarnaast komt erbij, dat takken in de maatschap-
pij, zoals de oorlogsindustrie en farmaceutische industrie, het geld hebben 
en zo ook bepalen wat wel onderzocht mag worden of niet. Alles wat buiten 
dat straatje valt, zal op een langere termijn gezet worden of zelfs nooit meer 
onderzocht worden. Geld, macht en geloof bepalen wat wetenschappelijk in-
teressant is. Naargelang een van deze geldschieters bepaalt wat belangrijk is, 
kan de wetenschapper onder zeer beperkte mogelijkheden aan de slag gaan. 
Daarnaast zijn er altijd meerdere wetenschappers die allemaal maar voor een 
fractie werken aan één project en zo niet weten waar ze werkelijk mee bezig 
zijn. 

 Wat ook veel gebeurt, is; mocht een wetenschapper te veel weten of 
achter gekomen zijn dan zal hij gaan verdwijnen op deze wereld. Zijn leven 
zal beëindigd worden of hij zal zo bedreigd worden dat hij nooit en te nimmer 
nog wetenschappelijk naar buiten kan komen. Het is een veel voorkomend 
verschijnsel en zo wordt een wetenschapper dus gedwongen mee te werken 
aan massa vernietiging, manipulaties en ziekten. Het is niet zo dat je even iets 
uitvindt of achter bent gekomen wat goed zou zijn voor de mensheid en, dat 
dan de maatschappij het met open armen ontvangen zal. Wetenschappers zijn 
werkelijke slaven van enkele zeer machtige en grote industrieën. 

 Door dat manipuleren komen we in de wetenschap niet werkelijk 
verder. Vele zaken die gevonden worden verdwijnen weer omdat ze niet 
ten goede komen van de industrieën en maatschappij. Een klein voorbeeld; 
waarom rijden we nog steeds in die stinkende ouderwetse wagens over deze 
planeet? 
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Denk je nu werkelijk dat, dat nog nodig is met de huidige techniek en de hui-
dige tekorten? Het is allemaal gebaseerd om mensen te blijven onderdrukken 
en de oliemagnaten moeten eerst de wereld bezitten voordat ze het opgeven. 
Elk idee waarbij olie niet meer nodig is, wordt langzaam maar zeker teniet-
gedaan. Kijk bijvoorbeeld naar atoom energie. Ja, die energie die niet zo goed 
aangeschreven is omdat het gevaarlijke straling teweegbrengt en we niet weten 
(zogenaamd) wat we met het afval aan moeten. Nou, die hele atoomcentrale 
kwestie is niets meer dan een tegenwerking van de olie industrie. Er moeten 
zich rampen voordoen en er moet alles aan gedaan worden om dat alles tegen 
te werken. En zo zijn we nog steeds slaven van de olie industrie.

 Nu zul je door alle negatieve berichtgeving niet zo’n voorstander 
zijn van atoom energie maar ik kan je verzekeren dat er nog veel machtigere 
energieën zijn die maar niet vrijgegeven worden en niet mee gewerkt mag 
worden, omdat dan anders de machtigen der machtigen niets meer te verkopen 
hebben.

 De farmaceutische wereld, ook zo eentje die alles eraan doet om hun 
chemicaliën in de mens te kunnen proppen en spuiten. Als de wereld te weinig 
rampen heeft dan creëren we er een. Als de mensen niet ziek genoeg zijn dan 
creëren we wel een virus, zoals Bush en Rumsfeld gedaan hebben in 2005 
met het H1N1 griepvirus, waar al toen voor miljarden geïnvesteerd was. Al-
les draait om macht en geld en de wetenschappers hebben gewoon te zorgen 
dat er weer wat nieuws komt, waarop dan deze industrieën als een reddende 
engel in kunnen springen.

 Zo zie je in dit stuk dat de wetenschappers niets anders zijn dan pi-
assen van de machtige partijen met het grote geld. Ze mogen niet werkelijk 
wetenschappelijk zaken uitzoeken, bepalen en verwerken zolang het niets 
oplevert voor enkele industrieën. Als slaven moeten ze presteren en als slaven 
worden hen gewoon het leven ontnomen als ze niet meer meewerken. Om dat 
te doorbreken zal er wat moeten gebeuren en daar komen we later wel op.
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Wat missen we in de huidige wetenschappelijke wereld

 In het kort gezegd; visie, geloven in en vrijheid. Daarmee heb ik alles 
gezegd en kan dan wel stoppen met dit gedeelte.

Ik zal het wat toelichten.

 Visie; 
Iets wat een mens moet hebben wil hij verder kunnen komen. Als je niet in 
gaat zien waar je naar toe wilt gaan werken en wat je doel is, dan kun je elk 
project wel meteen afblazen. Als je zelf niet van overtuigd bent dat je de op-
lossing als wetenschapper gaat aandragen, zal de oplossing en het antwoord 
nooit komen. Grote geleerden kregen in al hun rekenwerk op een bepaald 
moment een helder beeld te zien waar de oplossing lag van hun probleem. 
Meestal kregen ze dat inzicht als ze al maanden, jaren bezig waren met dat 
ene vraagstuk. Toen, plotsklaps was er een helder beeld waar en in welke hoek 
ze de oplossing moesten zoeken. 

 Als je als wetenschapper alles ziet als een druk, het opleggen van 
en het moeten presteren, dan vergeet die visie en kun je net zo goed in een 
fabriek gaan werken met een lopende band (mocht die nog te vinden zijn). 
Het is belangrijk dat je geheel achter staat, waar je mee bezig bent en dat je 
weet waar je de antwoorden moet vinden. Je zult onder druk nooit de ware 
oplossingen tegenkomen. Oplossingen komen vanuit je binnenste en die wil 
meewerken als je het op een open en eerlijke manier benadert. Je energie zal 
niets vrijgeven als het tegen de vele wetten indruist en dat is ook de reden dat 
vele wetenschappelijke uitkomsten nu werkelijk vervalste oplossingen zijn, die 
niet vrijgekomen zijn vanuit een binnenste van een wetenschapper. Onder druk 
verkrijgen van oplossingen kun je zetten onder egoïstisch handelen. Vandaar 
dat vele zaken momenteel mislopen en werkelijk geen lang leven hebben. Al-
les is korte termijn als het maar zo snel mogelijk geld oplevert. De gevolgen 
voor later is niet ons probleem, dat zoeken onze kinderen maar weer uit! 
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 Geloven in;
Komen we op het volgende gedeelte waar een wetenschapper al honderden 
jaren mist. Geloven in, is niet het geloven in een God of andere heilige. Als 
je daar in gelooft als wetenschapper had je beter paus kunnen worden! Ge-
loven in, zul je meer moeten zien als dat er meer is dan cijfertjes, woorden, 
rapporten en beweringen. Geloven in, is het geloven in het onmogelijke, het 
geloven in wat we nog niet weten, het geloven in wat gaande is en geloven in 
het onbekende wat niet te zien, voelen of aan te tonen is.

 Ik weet dat, dat niet direct de principes zijn van een wetenschapper 
omdat deze mensen verknocht zijn aan getallen, uitkomsten en rapporten. 
Deze mensen moeten zelfs bewezen hebben dat ze hun ogen sluiten als ze 
gaan slapen! Bewijzen, is wat alsmaar geroepen wordt en waar dagen, weken 
of zelfs maanden gediscussieerd wordt om tot een compromis te komen. Hun 
hele leven is verdedigen en aantonen. Heerlijk dat zo van buitenaf te mogen 
aanschouwen. Er gaat een negatief gevoel door me heen van mensen die ik 
voor me zie, die werkelijk al hun energie verspelen aan kinderlijke spelletjes 
van een maatschappij.

 Het geloven in het onbekende en het openstellen van het onverklaar-
bare zou wel eens een nieuwe wetenschap kunnen worden.

 Vrijheid;
In die nieuwe wetenschap zou ook vrijheid opgenomen moeten worden. De 
vrijheid van naar buiten brengen, de vrijheid van het onderzoeken, de vrijheid 
van interpretatie van gegevens en de vrijheid om wegen in te slaan waar elke 
wetenschapper naar geleid wordt.

Zou dat zo zijn, dan werden vele wetenschappers geleid naar plaatsen waar er 
vele ongelofelijke oplossingen voorhanden zijn. Door de positieve energie die 
straalt en waarmee gewerkt wordt kun je gaan luisteren naar je innerlijke, je 
gevoelens die op hun beurt jou naar die plaatsen brengen waar jij nodig bent 
of waar jij verder mee kunt werken.
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 Ik ben geen wetenschapper maar in het dagelijks leven vergaat het ook 
zo. Zolang als je, je laat opslokken door het moeten en de negatieve energie, 
zul je geblokkeerd zijn en niet ver komen. Je staat tegen een loden deur te 
rammen terwijl de sleutel erin hangt, maar je ziet alles zo negatief dat je die 
sleutel vergeet! Dat gegeven is overal en is ook te plaatsen in de wereld van 
de wetenschap.

Is kwantum een nieuwe wetenschap 

 Jip, kwantum is een vrij nieuwe wetenschap. Nu zijn we werkelijk 
blij want eindelijk is er weer een nieuw hokje geboren. Eigenlijk bestaat de 
kwantumleer al geruime tijd en is het nu al aardig geaccepteerd. Maar zoals 
ik het momenteel zie is kwantumleer een vuilnisbak waar we alles ingooien 
wat nog niet te verklaren is! Het is een mengelmoes van alles en nog wat en 
als het omzeild moet worden in de conventionele wetenschap dan gooien ze 
het snel in de kwantumleer hoek. Je ziet daar ook meer de progressievere 
wetenschappers die nog steeds het handje vasthouden van hun oude meesters 
in de conventionele wetenschap. Ze hebben elkaar nodig (lees geld nodig) en 
zo is de kwantumleer de rebel in het wetenschappelijk veld. 

 Er worden leuke ontdekkingen gedaan en ook niet alles verdwijnt nu 
in de ‘scradder’. Maar, het is bij lange na nog niet de wetenschap die nodig is 
om werkelijk grote stappen voorwaarts te zetten op deze wereld.

 Er worden al revolutionaire theorieën openbaar gemaakt maar nog 
veelal uit gegaan van ouderwetse en achterhaalde methoden en dan ook zo 
bewezen. Alsmaar stuiten we op dat woord bewijzen en daar zal de wetenschap 
eens vanaf moeten stappen. Ook in deze kwantumleer zit men nog te veel vast 
aan deze oude methoden, puur omdat het grote geld nog steeds moet komen van 
de ware onderdrukkers, de ware geldschieters en de vele industrieën. Bewijs 
je niets en kom je niet met de nodige rapporten, dan zal de geldkraan sluiten 
en dan kun je gaan vissen op een rots op een eiland in het natte water.
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 Zelf zie ik de kwantumleer dus niet als een werkelijke nieuwe weten-
schap maar meer een progressieve tak van de conventionele wetenschap. Het 
zal zeker nog wel even duren eer dat er werkelijk een nieuwe wetenschap zal 
opduiken. Eigenlijk is dat laatste niet helemaal waar omdat er in deze wereld 
al een oerwetenschap bestaat die alleen zeer ver op de achtergrond is gezet, 
omdat deze totaal anders te werk gaat dan de wetenschap die we nu kennen. 
Deze oude oerwetenschap werd al gehanteerd door de eerste mens en is altijd 
de leidraad geweest voor het menselijk bestaan. Deze wetenschap heeft niet 
direct een taal nodig en is ook niet afhankelijk van bewijzen, daar alles wat deze 
wetenschap naar buiten brengt al bewezen is. Deze wetenschap komt vanuit 
de wereld van energie en daar zal op den duur weer vele zaken van afgeleid 
worden. De kwantumleer werkt al wat met energieën en hun gedragingen, al 
is het nog wel op de oude voet bewerkt en verwerkt.

 Zo kun je stellen dat de huidige kwantumleer de voorloper zal zijn 
van een nieuwe absolute wetenschap. De wetenschap van de energieleer.

Kwantum, zijn meester en zijn wetenschappers

 Ik heb daar al enkele malen over geschreven in deze voorgaande stuk-
ken maar het is misschien toch nog eens goed om duidelijk te stellen waar het 
allemaal om draait in de huidige wetenschappelijke wereld.

 Geld en macht zijn de twee pijlers van de wetenschap. De weten-
schapper wil zijn punten behalen in deze maatschappij en zijn naam bijgezet 
zien onder de grote wetenschappers en aan de andere kant hebben we de 
geldschieters die meer geld willen en zo ook meer macht. Zo houden beiden 
elkaar in de tang en zijn ze aan elkaar gekoppeld. 

 Wetenschappers doen het voor 99% om hun naam geschreven te zien 
staan en de geldschieters doen het voor 100% om macht en geld. Zo zijn het 
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twee factoren die elkaar aardig onderhouden maar zeker de wetenschap geen 
goede diensten bewijzen.

 Nu gaat het in de kwantumleer al een beetje anders, al zit ook daar de 
grote oorlogsindustrieën en farmaceutische industrieën achter de vele testen 
en onderzoeken. Het blijven die industrieën die ook deze tak erg in de tang 
houden. Onderzoeken over telepathie en energievelden zijn momenteel een 
gewild object in de oorlogsindustrie. Er zijn zo vele onderzoeken die toch weer 
geheim gehouden worden omdat anders wij, als gewone burger, te veel achter 
zouden komen. Mooi is het, dat in de wereld van energie geen geheimen zijn 
en alles openlijk op te vangen is. Sta je daar nog niet voor open, dan is er nu 
ook een internet die aardig wat van deze gegevens uit laat lekken en onder 
andere titels toch te lezen zijn. 

 De techniek heeft veel van deze geheimen openbaar gemaakt en da-
gelijks komen zeer mooie resultaten op het net te staan die dan als fantasie, 
onwerkelijk, of zelfs opruiend geboekt worden. Doch, al lezend tussen de 
regels door, zie je dat ook de machtigen wel oor ernaar hebben en alles aan 
doen om ook een graantje mee te pikken van deze leer.

 De wetenschappers in de kwantumleer zijn wel opener maar verdwij-
nen veel sneller van deze wereld dan menig andere wetenschappers, die mee 
zwemmen in de richting zoals de oorlogsindustrie en farmaceutische industrie 
dat willen.

Wat moeten we geloven van deze kwantumwetenschap 

 Eigenlijk is deze vraag niet duidelijk genoeg gesteld. Geloven doe je 
in wat jij meent dat te gebruiken is of niet in jouw leven. De kwantumweten-
schap is een mengelmoes van zaken die niet onder te brengen is in de reguliere 
wetenschappen. Dat wil zeggen, als het niet te plaatsen is of niet in een van 
de vakjes gezet kan worden, dan schuiven we het maar in de kwantumhoek. 
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Het moet toch ergens geplaatst worden in de huidige maatschappij, niet 
waar? 

 Geloven is altijd getrokken in een of andere godsdienst. Dat maakt 
het zo moeilijk om te zeggen, ik geloof in dit of dat. Het is zo dat geloven veel 
meer is dan een godsdienst en zo geloof ik in de wereld van energie. Dat is een 
zwak geloof voor vele mensen want hoe kun je nu geloven in iets wat niet te 
zien is en kennelijk aangehaald wordt door zweverige mensen. Daar word je 
dan dus ook al snel ingeworpen, als je met deze theorieën gaat beginnen. 

 In geen van de geloven is er werkelijk iets te zien. Ik heb God nog 
nooit persoonlijk ontmoet, ook Budha is me nog nooit onder ogen gekomen, 
maar in de traditionele geloven hebben we daar verklaringen voor. Ze hebben 
zelfs oplossingen daarvoor en er worden dan ook regelmatig afgevaardigden 
van hen ‘gezien’ op deze wereld. De engelen en allerlei meesters zijn dan ook 
alsmaar in deze wereld opgedoken als het weer wat te stil werd en mensen 
hun geloof wat loslieten.

 Maar we gaan even terug in het geloven, wat we zouden kunnen 
doen in een of andere wetenschap. Als er zeer gecompliceerde formules aan 
te pas komen moet je van goede huize komen, wil je dat aan kunnen vechten 
of zeggen, ik geloof dat niet. Twijfels worden er dagelijks uitgesproken over 
berekeningen, want een berekening kan altijd op verschillende manieren 
gedaan worden. Elke som van een berekening is de start voor een ander en 
zo kan het al snel verschillende kanten op gaan. Maar we geloven het maar, 
want wie zijn wij om dat aan te vechten?

 Juist nu kunnen wij het aanvechten als je het niet gelooft. Want dan is 
er een weg die jou zegt dat het niet klopt of dat het vanaf het begin tot het einde 
op een foute basis is gebaseerd. En daar gaat merendeels van de wetenschap 
de mist mee in namelijk: De basis die gebaseerd is op zeer oude stellingen en 
of geloven.
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 Ook zo is in de kwantum vele theorieën die nog te veel van de oude 
stellingen en oude theorieën uitgaan. Voelt dat niet goed aan dan is het ook 
ongeloofwaardig, maar het is wetenschappelijk niet te weerleggen omdat je 
niet de nodige cijfertjes hebt om daarmee de ouderwetse geleerden aan te 
vechten. En dat maakt dat de kwantumleer nog te veel vastgeroest is in oude 
wetten en regels maar ook oude gebruiken van de reguliere wetenschap.

Is kwantumleer weer een mode gril of zijn er perspectieven 

 Kwantumleer is een weg die gekozen is door verschillende weten-
schappers die merkten dat het niet helemaal juist was, zoals tot op heden de 
wetenschappers hun werk doen. Voorzichtig hebben ze alsmaar een zijspoor 
gecreëerd en zo zich langzaam maar zeker afgescheiden van deze achterhaalde 
manier van wetenschap voeren. Zeker nog niet onafhankelijk maar ook nog 
niet vrijstaand van alle manipulaties en indoctrinaties van de vele reguliere 
wetenschappers die met hand en tand hun visie blijven verdedigen. Natuur-
lijk is het zo omdat deze mensen zelf in dat complot zitten van een heersend 
ziekelijk systeem met de nodige industrieën die alleen uit zijn op macht en 
nog meer geld.

 Kwantum heeft mogelijkheden en is een weg naar een goede richting. 
Doch, kwantum zal nog niet de doorbraak geven die werkelijk nodig is in 
de wetenschap en voor de mensheid. We hebben een wetenschap nodig die 
voor alles openstaat en alles aanpakt wat uitkomt. Dat het veel omvatend is, 
is duidelijk en dat het moeilijk te verwezenlijken is met de mensen zoals ze 
momenteel zijn, is ook duidelijk. Want wat er nodig is, is dat de wetenschap-
pers samen gaan werken, samen aan zaken gaan werken waar zij naar toe 
geleid worden en zaken gaan aanpakken waar macht, geld en ego niet meer 
een hoofddoel is. Het hoofddoel zal moeten zijn; De mensheid in zijn totaliteit 
door de verschillende werelden leiden en zo een weg zoeken die bewandeld 
moet worden om tot een totaliteit te komen in ons menselijk bestaan.
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 In deze wetenschap mag macht, geld en ego geen rol meer spelen. 
Ik begrijp ook dat het moeilijk is om dat met de huidige mensen te bereiken 
en er zal nog veel bijgeschaafd moeten worden zodat we de mens zover gaan 
krijgen dat er werkelijk collectief gewerkt gaat worden. Kwantum is een goede 
stap in die richting want in de kwantumleer zullen zaken openbaar worden 
gemaakt wat er werkelijk allemaal om ons heen gebeurt maar ook een tipje 
zal gezien laten worden van wat leven werkelijk inhoudt. 

 Ik praat over een tipje want het zal een fractie zijn wat er uit zal komen. 
Natuurlijk, omdat de huidige mens met zijn macht, geld en ego niet rijp is om 
veel aan te kunnen wat zelfs collectief nog een hele klus zal zijn.

Wat mist de huidige kwantumleer

 Wat deze theorie mist is de eenheid die nodig zou zijn om van deze 
leer een succes te maken. Alles, wat in de reguliere wetenschappen niet te 
verklaren is, wordt letterlijk gedumpt onder deze leer. Kwantum is momenteel 
een werkelijke vuilnisbak voor de wetenschappers en als ze echt niet verder 
meer komen en de grote mensen beslissen dat het onzin is, dan krijgt het een 
stempel van de kwantumleer. Daardoor heb je nog wel kans dat het nog eens 
uit die lade gehaald wordt voor een verder onderzoek. Wel allemaal met vele 
restricties en het moet wel iets gaan opleveren. 

 Wat kwantum mist is wat in de nieuwe wetenschap zeker gehanteerd 
moet worden en dat is absolute vrijheid en geen afhankelijkheid van welk 
systeem of heersers dan ook. Het zal zeker nog tijden duren want we menen 
nog steeds het grote geld nodig te hebben van de oorlogsindustrie maar ook 
van de farmaceutische wereld om wetenschap te kunnen bedrijven. Zolang dat 
we macht, geld en wetenschap niet los kunnen gaan zien, zal elke wetenschap 
niets anders zijn dan een andere pet opzetten en doorgaan.
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 Wat duidelijk de wetenschap mist en zo ook de kwantumleer, is dat 
het afhankelijk is en dat ook door die afhankelijkheid alles nog gelieerd is 
met de ouderwetse wetenschappen met hun gemanipuleerde gegevens en 
methoden. Vele zaken worden als onmogelijk gemaakt omdat ze niet passen 
in deze huidig bestaande wetenschappelijke wereld. En daar zit ook nog de 
kwantumleer erg aan vastgeplakt.

 Nogmaals, de huidige mens kan vele dingen nog niet begrijpen en zo 
blijft hij slaaf van het geld, wat gekoppeld is aan een ziekelijk systeem. Zolang 
de wetenschap zich hiervan niet los kan trekken, zullen er geen werkelijk grote 
successen geboekt worden en blijven we aanmodderen onder een regime van 
enkele menende vooraanstaande wetenschappers die allen doodgelopen zijn 
in hun eigen theorieën.

Wat doet de energie in deze huidige leer.

 Een goede vraag en ik wil daar dan ook graag wat verder op ingaan. 
De kwantumfysica is rond 1900 ontstaan en uit een afsplitsing gekomen van de 
reguliere wetenschappen. Vanaf die tijd zijn er aardig verschuivingen geweest 
en zijn er kleine wetenschappelijkheden vrijgekomen. Bewijzen die wijzen 
dat er meer is dan wat we alsmaar voorgeschoteld kregen. Doordat steeds 
meer vragen onduidelijk werden, waren er toch wetenschappers die durfden 
te gaan wroeten in deze materie. Ze kwamen steeds verder op onverklaarbaar 
terrein en merkten dat er ‘meer’ was dan wat hen altijd werd geleerd en dat 
vrijgegeven werd. Het zijn deze mensen die verder zijn gegaan, ondanks de 
grote tegenstanden die er nu nog heersen. De kwantumfysica heeft al degelijk 
dingen losgemaakt. Er is veel te doen over de zeer veel onverklaarbare zaken 
die alsmaar opduiken. Werkelijke verklaringen zijn er nog niet te vinden. Geen 
wonder, want hoe kun je dingen vinden en verklaren als je verkeerd zoekt! 
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 Zo blijft de huidige energie alsmaar signalen uitgeven en kleine delen 
prijsgeven in de hoop dat de signalen begrepen worden. We praten al over vele 
jaren dat deze signalen uitgezonden worden maar we weten als goed mens, 
dat we werkelijk hardleers zijn en alsmaar bang zijn om het vaste stramien 
te doorbreken. Komt ook nog een dosis lef bij wat nodig is om verder af te 
zetten tegen de reguliere wetenschap. Dat alles om aan te tonen dat deze al 
zeer veel jaren een werkelijk dood spoor aan het volgen is.

 De wereld van energie is werkelijk alsmaar bezig om ons in te laten 
zien dat wij diegenen zijn die onszelf alsmaar beperkingen opleggen. Het zijn 
wij, mensen, die kennelijk niet echt verder willen en het zijn wij, mensen, die 
vele zaken bewust vertragen. De energie geeft duidelijk door dat er veel meer 
is en dat wij langzaam maar zeker daar gebruik van mogen maken. Daaren- 
tegen doen wij niet werkelijk ons best om er iets mee te doen en blijven we 
vastklampen aan achterhaalde wetenschappelijk gemanipuleerde gegevens. 

 Het zal zaak zijn om eens te beginnen bij het begin, bij de kern en dan, 
met een schone lei. Zo zal dan blijken dat we tot op heden werkelijk gedwaald 
hebben omdat enkele industrieën en mensen dat express zo in stand hebben 
gehouden.

 De wereld van energie is geduldig, geduldig omdat voor hem geen tijd 
bestaat en zal er altijd zijn als we hem denken nodig te hebben. Een ding is 
zeker, het zal zijn geheimen niet vrijgeven als we denken die te gaan gebruiken 
zoals de huidige wetenschap zijn gegevens gebruikt tegen de mensheid en het 
gehele Universum. Dan zullen we werkelijk op dode wegen gezet worden, 
iets wat nu duidelijk speelt.
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1-12 Artsen en hun handel

Zijn artsen wel werkelijk nodig

 Na de wetenschappers hebben we ook nog een andere tak in deze 
maatschappij die al enkele malen terloops genoemd is. De farmaceutische 
wereld met zijn artsen, professoren en wetenschappers.

 Om het allemaal duidelijk te maken wil ik vanaf het begin beginnen. 
Doordat de mensen af gingen dwalen en de connectie werkelijk verloren met 
de energiewereld, werden ze zieker en zieker. Al zeer lange tijd, zijn mensen 
achtervolgd door ongeneeslijke ziekten en kwalen. Er werden steeds meer 
zieke mensen aangetroffen en er waren tijden dat het erop ging lijken dat 
de mensheid zou uitsterven. Dat is een moeilijke zaak omdat de wereld wel 
iets groter is dan een continent. Maar vroeger was alles wel in een kleinere 
schaal dan nu. De wereld is nu één geheel en met een vliegtuig is werkelijk 
de meest gevaarlijke ziekte binnen één dag naar de andere kant van de wereld 
te brengen! Overigens, methoden die al enkele keren zijn uitgevoerd.

 We gaan verder want met de ziekten kwamen de mensen die er tegen 
gingen vechten en langzaam maar zeker een eigen wereld gingen creëren. 
Kruidenvrouwtje, medicijnman en langzaam maar zeker werd het een weten-
schap en kregen we artsen en specialisten. In de voorgaande eeuwen bleek 
dat zieke mensen werkelijk alles aan doen om maar weer beter te worden. Zo 
waren er al kruiden en de eerste medicijnen die voor de welgestelde mensen 
te kopen waren. Met geld kon je werkelijk (dachten ze) je gezondheid kopen. 
Daarmee werd de wereld langzaam maar zeker overspoeld. Artsen die menen 
te kunnen genezen en een farmaceutische wereld die alsmaar nieuwe medi-
cijnen produceert. Voor elke kuch is er een of ander pilletje en het ene pilletje 
veroorzaakt nog meer ellende dan het andere. Langzaam maar zeker blijkt dat 
de geheel farmaceutische wereld de gehele mensheid aan het vergiftigen is. 
Je hebt een kwaal, pilletje hier. O jee kanker, snel bestralen en volspuiten! En 
zo gaat het, jaar in jaar uit. 
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 Ja, we leven wat langer maar is de kwaliteit wel beter geworden, is 
dan mijn vraag. Want wat heb ik eraan als ik kunstmatig in stand gehouden 
word en werkelijk nergens meer toe bijdraag? Puur uit eigen belang maar 
meer om de bankrekeningen te spekken van vele artsen en hun farmaceutische 
industrieën. 

 Door de vele medicijnen zijn er nog meer klachten gekomen en zijn 
meestal af te leiden van de bijverschijnselen die de medicijnen teweeg bren-
gen. Nog meer artsen en steeds meer specialisten die het allemaal weten te 
verhelpen. Vergeet niet, hoe meer geld je op tafel legt des te gezonder kunnen 
ze je maken. Als je met de grote buidel komt dan zul je merken wat er alle-
maal voor apparaten bestaan en natuurlijk altijd een medicijn die je dan wel 
weer kunt gebruiken. Ben je een arme sloeber, dan heb je pech gehad en dan 
is net jouw geval opgegeven. Met die klacht van ons kan net niets aan gedaan 
worden! Een normaal gegeven in de medische wereld en een frustratie voor 
die artsen die wel mensen willen helpen.

 Frustratie is er ten overvloede in deze medische wereld. Buiten dat de 
artsen en specialisten elkaars bloed wel kunnen drinken, maar aan de andere 
kant moeten samenwerken. Dan is er ook nog een industrie die zich steeds 
meer op een ‘Godhoogte’ meent te moeten begeven. Steeds meer gevallen 
duiken op waar de farmaceutische industrieën zelf bepaalde ziekten de wereld 
insturen. Ziekten zoals aids, H1N1 en vele virussen worden losgelaten om zo 
de medicijnverkoop weer wat op te schroeven. Soms hebben ze het medicijn 
al jaren van te voren klaar en weten ze dat de ziekte na 5 jaren zal uitbreken! 
Ja, en ikke geloven, zegt gekke Henki! Als je werkelijk gaat grasduinen zie 
je dat er enkele machtige mensen achter zitten, die weer wat extra’s willen 
verdienen. Een oorlog is saai en dan is een ziekte verspreiden een mooi alter-
natief.

 In de farmaceutische wereld gaat nog meer geld om dan in de oor-
logsindustrie en het zijn die bedrijven die werkelijk het gehele systeem in 
handen hebben samen met enkele machtige banken. Als het hen tegenzit zal 
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de bevolking het merken en gaat er een ziekte uitbreken vanuit het niets. Zo 
weet deze industrie met zijn artsen werkelijk alles in handen te hebben.

 Kijk wie de grootste tegenstanders zijn van alternatieven in de ge-
neeskunde. Wie zijn diegenen die alsmaar alles aanvechten, boycotten en zelfs 
afslachten als er uitkomt dat bepaalde medicijnen totaal niet functioneren? Och, 
Viagra hielp ook niet voor de kwaal waarvoor het ontwikkeld werd, maar we 
hebben altijd dat het wel ergens voor dient, zoals in dit geval bij gefrustreerde 
oude mannen die menen nog man te zijn.

 Zo heeft de farmaceutische wereld werkelijk alles in handen en zijn 
het ditmaal de artsen die de slaven zijn en hun mond moeten houden. Het 
mysterie wat rond de medische wereld hangt is verbluffend en lijkt soms 
meer op een kluis van een of andere nationale bank. Artsen zullen elkaar niet 
afvallen, puur omdat ze allemaal weleens in de fout zijn gegaan. Ze weten 
allemaal dat langzaam maar zeker elk mens vergiftigd wordt. 

 Of artsen nodig zijn, laat ik nog even open want je zult gaan lezen 
wat de huidige medische wetenschap kan doen voor ons, mensen.

Wat is de connectie tussen artsen, ziekenhuizen en de 
farmaceutische wereld

 Ze zijn één. Alles draait om één ding en dat is geld. Hoe zieker de 
mensen, hoe beter voor hen. Aan gezonde mensen is niets te verdienen en dat 
merk je als je eens in de 5 jaar een arts bezoekt voor de keuring die je moet 
doen voor je rijbewijs. Ze kennen je niet en je bent niet interessant genoeg. Je 
levert niets op en zo ben je weer snel buiten. Ze proberen je toch altijd nog wel 
een testje aan te smeren want… je loopt al in een aantal gevarenzones wat je 
leeftijd betreft. Als je dan vertelt dat alles goed is, dan zie je in hun ogen dat 
je een hopeloos geval bent. Ook als je eens vertelt dat je het een en ander zelf 
opgelost hebt, dan wordt dat afgedaan als een wonder! Och ja, dat is hoe de 
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reguliere artsen alles zien; Wat niet via hen gaat is ‘een wonder’. Wonderen 
zijn de wereld niet uit en al geloof ik niet in wonderen, ik laat hen maar in die 
waan.

 Het is belangrijk te zien dat de hele medische wereld elkaar in stand 
houdt. In stand houden met apparaten waar er astronomische bedragen gehan-
teerd worden want gezondheid moet werkelijk duur zijn. Anders zou toch elke 
gewone man gezond worden! Niet waar? Als je werkelijk gaat grasduinen in 
de medische wereld zullen je ogen uit hun kassen vallen. De geheimzinnigheid 
die alsmaar om en rond de medische wereld hangt en alsmaar verschuilend 
achter beroepsgeheim. Inderdaad, dat dossiers van patiënten niet naar buiten 
komen is gelukkig nog een van de weinige goede zaken in de medische we-
reld, al zet ik hierbij ook nog grote vraagtekens als ik zie wat je af en toe op 
internet maar ook op de vuilnisbelt tegenkomt! Niet dat ik dagelijks op de 
vuilnisbelt hang maar als ik grof vuil wegbreng, wil het nog wel eens zijn dat 
er vertrouwelijke gegevens voor je voeten waaien! Mensen worden door zeer 
veel artsen niet als mensen gezien maar als objecten, objecten waar veel geld 
mee gemaakt kan worden als je hen maar eenmaal in de mallemolen krijgt 
van de medische wereld. Niet opgevallen? 
De mensen die een ongeval hebben gehad en dan na het genezen, nog 2 tot 
3 maal zinloos terug moeten komen. Even de extra ‘check-up’ nu je er toch 
bent. En zo zijn er een legio aan voorbeelden op te schrijven hoe een arts je 
vast wil blijven houden met wat je wel/niet allemaal zou kunnen mankeren. 
Geld moet rollen, niet waar? En dit is toch geld van de verzekering die alsmaar 
de premies moet bijstellen anders zijn de exorbitante bedragen niet meer te 
dekken. Uiteindelijk zijn wij het die deze artsen, specialisten en farmaceuti-
sche wereld in stand houden. De dag dat we zouden stoppen met onderzoekje 
hier, onderzoekje daar, zal deze wereld in elkaar gaan storten of zullen de 
farmaceutische handelaren weer een blik met een of ander verschrikkelijk 
virus opentrekken!

 Nu denk je dat ik het jou zeer zwart allemaal voorschotel, maar wat ik 
graag zou willen is dat je eens in je naaste omgeving gaat kijken, hoe de men-
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sen om je heen aan het lijntje gehouden worden door de vele medici. Pak ook 
eens wat van die medicamenten doosjes en type de naam in op internet en zie 
met je eigen ogen wat deze vergifsoorten allemaal doen met het lichaam.

 Twee simpele voorbeelden die door elk mens te doen zijn. Als dan 
wat ik je voorgeschoteld heb, niet overeenkomt met wat je uitgevonden hebt 
met wat er om je heen gebeurt, dan pas mag je een conclusie trekken en mij 
aanspreken.	De	gehele	medische	wereld	is	een	maffia	praktijk	waar	we	meer	
en meer afhankelijk van aan het worden zijn. Let maar op wanneer je niet 
meer meedoet met al dat ziek zijn. Dan zul je wel in behandeling zijn van een 
of andere heks, zweverig typetje of, je hersenen zijn aangetast. De hersenen 
zijn misschien eindelijk weer eens even helder en zien het grote plaatje waar 
je al die jaren als een junkie in beland bent geweest. 

Wat kan homeopathie, acupunctuur of welke vorm van natuur 
artsen doen voor een mens

 Homeopathie en de gehele natuurgeneeswijze zouden een goede stap 
kunnen zijn in de goede richting. Alles wat van de natuur komt, kan direct 
gebruikt worden in een proces wat misschien nodig is om je bij te sturen. 
Waarom ik me hier voorzichtig uitdruk is omdat er momenteel in de wereld 
van de natuurgeneeskunde werkelijk vieze werelden zich aan het ontwikkelen 
zijn. Piramide verkoop en lijnen van homeopathische middelen, die alleen vrij 
gegeven worden mits je aan bepaalde therapieën voldoet. De wereld van de 
homeapathie is ook werkelijk aan het verzieken door de grootste ziekte op 
deze wereld ‘geld’ genaamd! Vele homeopathische artsen lopen ook achter het 
grote geld aan. Ze halen zaken aan die werkelijk goed kunnen zijn voor elk 
mens, maar dan in een nieuw jasje gegoten om het dan voor duizenden euro’s 
weer aan je over te brengen. Het erge is dat het allemaal gratis informatie is en 
energieën die je zelf zou kunnen nemen, mits je maar daar voor openstaat. 
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 Nu zijn er nog mensen die geweldige resultaten behalen in de natuur-
geneeskunde en dat is begrijpelijk omdat alle antwoorden om ons heen liggen. 
Ik zal je een geheim vertellen die overal ter wereld in de natuur geldt. Het is 
dit; Voor elke negatieve energie is in een korte straal om je heen de helende 
positieve energie. Anders even verklaren; Bij elke plant in de natuur die iets 
negatiefs doet met jou, is een andere plant in de buurt, die bij jou weer dat 
negatieve kan opheffen. 

 Nu zijn ze in de homeopathie zo geweldig in symbolen en allerlei 
mystieken te creëren, maar je zult zeker wel eens van ‘ying en yang’ gehoord 
hebben? Zwart/wit of positief/negatief ? Dat wordt overal in de energiewereld 
gehanteerd en is overal aanwezig. Je zult jouw negativisme kunnen oplossen 
door te kijken wat jij nodig hebt om weer positief te worden. Het basis principe 
van elk gezond mens. Daar maakt de homeapathie ook gebruik van, want elk 
plantje, elk deel wat je op aarde ziet, straalt zijn eigen energie uit. Als je dan 
negatief geworden bent door iets of wat, is het zaak om je heen te kijken wat 
jou goed aanvoelt. Zo is het zaak, dat je een plaats in je eigen huis zoekt waar 
je, je sterk voelt. Het is er, want in elk huis waar jij zult wonen is een plaats 
waar jou niets kan overkomen. Heb je die plaats gevonden, dan kun je van 
daaruit alles oplossen.

 Ik ga even te ver nu, want dat zal later allemaal nog uitvoerig be-
schreven worden. Wel is het zaak, ook bij de homeapathie, dat het geen grote 
bedragen	hoeft	te	kosten.	Bezoeken	van	100	euro	of	een	flesje	van	40	euro	is	
gewoon geldtrekkerij bij iemand die gelooft in de goedheid van de natuur. 

Al die ‘peptalkers’, wat doen deze mensen

 Komen we op de volgende groep mensen die ook zo heerlijk actief 
zijn in deze bedorven maatschappij, waar geld moet rollen naar bepaalde 
personen. We hebben de laatste jaren een nieuw fenomeen bij, de zogenaamde 
‘peptalkers’. Mensen die andere mensen weten op te zwepen, zodat ze weer 
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enkele weken alle ellende vergeten en menen herboren te zijn. Mensen die 
het licht hebben gezien en die van daaruit het woord lopen te verkondigen. 
Handige zakenlui met af en toe een medische achtergrond en ze weten ook hun 
mond goed te roeren. Zo goed, dat zelfs andere zakenlui erin geloven en velen 
tienduizenden dollars voor over hebben om zo’n persoon te laten praten. 

 Wat gaande is, is dat mensen van een bedrijf weer opgezweept moe-
ten worden om te presteren. Mensen die het zat zijn en die het leven ervaren 
als een grote werkvloer waar liefst 24 uur per dag productie gedraaid moet 
worden. Mensen die moe zijn en die het wel voor gezien houden. Mensen die 
doorhebben dat ze slaven zijn van een maatschappij die hen uitbuit. En zo heb 
je mensen nodig die in enkele dagen hen dat uit hun hoofd praten en hen zo 
programmeren dat de wereld weer een groot paradijs is, zolang de baas maar 
geld op zijn rekening ziet. Er worden je dingen voorgehouden, bijvoorbeeld 
dat ook jij dat grote huis kunt bezitten. Een huis met jacht en eigen zwembad, 
mits je maar hard genoeg werkt! En zo worden deze pionnen alsmaar herge-
programmeerd en moeten ze weer voor enkele maanden meegaan en presteren 
totdat de almachtige weer komt preken. 

 Onze ‘peptalkers’ zijn werkelijk openlijk bezig om mensen te indoc-
trineren, programmeren en in te praten wat goed en fout is. Zonder dat je erg 
in hebt, ben je al gesloten in de wereld zoals je baas het hebben wil. Er wordt 
je zaken voorgehouden zoals je eigen leven, vorig leven, je instelling en je 
eigen ik. Allemaal mooi één voor één bespeeld, zodat je werkelijk meent dat 
de	wereld	toch	nog	niet	zo	gek	in	elkaar	zit.	Heb	je	de	filmcyclus	‘The	matrix’	
gezien? Daar zie je een schoolvoorbeeld hoe je met open ogen werkelijk voor 
de gek gehouden kunt worden. Zolang als je maar blijft geloven in de wereld 
die de baas van je zo graag ziet.

 ‘Peptalkers’ maken grote sommen geld, niet alleen met  praten maar 
ook de ‘handel’ die daar achter zit. Medicijnen, meestal gebaseerd op na-
tuurlijke basis, zijn extra duur want ze zijn o zo goed. Maar daarnaast is de 
grootste inkomst de energie, die deze personen menen te mogen nemen van 
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jou omdat jij het toch niet gebruikt. Als slaaf hoef je enkel maar opdrachten 
uit te voeren en denken is voor een ander. Nu voel ik je al denken; Ik niet! 
Nou, ook jij zit in deze malle molen! Ook jij wordt gebruikt, niet alleen met 
je werk maar ook jouw energie. Het zal je gaan opvallen als je werkelijk in 
de wereld van energie gaat begeven. Dan zul je zien, dat juist die mensen o 
zo machtig zijn van de energie van een ander leven. Daarom moeten deze 
mensen ook altijd anderen om zich heen hebben. Zonder mensen zijn ze ook 
niets meer dan een leeg vel wat uitgeput op een bank hangt. Ze zullen altijd 
mensen opzoeken en altijd proberen veel aandacht naar zich toe te trekken 
en daar zijn slaven voor nodig, die alsmaar om deze mensen heen draaien en 
blijven voeden. Grote leiders, grote mensen in de show wereld en belangrijke 
mensen in de zakenwereld, worden pas deze mensen als ze anderen om zich 
heen hebben. Ik raad je eens aan om op te gaan letten en te kijken naar deze 
energievreters, je zult zien wat ik hier zonet geschreven heb.

Wat is de drijfveer van de huidige artsen, vele genezers en 
‘peptalkers’

 Daar kunnen we heel kort over zijn. De drijfveer is duidelijk en die is 
geld met daaraan gekoppeld macht. Daar is de gehele medische wereld kort 
mee omschreven. De werkelijke drijfveer, zoals het nog naar buiten komt om 
mensen te helpen en bij te staan, is al zeer veel jaren niet meer het geval. Vele 
jaren terug was het de arrogantie en het ego waar deze mensen op werkten, 
maar helaas is het erger geworden en zijn patiënten niets anders dan kassa in het 
laatje. Als je, als collega’s onder elkaar, goed samenwerkt, zal elke collega even 
mogen	kijken	en	zijn	bevindingen	geven.	Ondertussen	staat	er	een	financiële	
zuster naast hem, die de nummers invult van dat bezoek of bevinding, waarop 
snel een rekening gestuurd wordt naar de verzekeringsmaatschappijen. Nee, 
de drijfveer is veelal geen menselijke drijfveer meer en is alleen puur zakelijk, 
wat ook tot uiting komt in de vele klinieken en werkelijke fabriekshallen van 
ziekenhuizen, waar alle patiënten opgeslagen liggen! 
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 Het doorverwijzen en het zogenaamd zeker zijn om je zo door je ziekte 
heen te loodsen, is niets meer dan de kassa laten rinkelen voor al deze mensen. 
Zover wil ik het hierbij laten omdat dit gedeelte werkelijk zo negatief is dat 
ik je daar niet verder in wil trekken. 

 Weer wil ik je vragen, mocht je twijfels hebben, om je ogen te openen 
en je oren goed te spitsen. Dan zul je horen en zien dat er veel om je heen 
gebeurt dat werkelijk niets meer met menselijkheid te maken heeft.

Wat wordt er werkelijk gedaan voor de medemens

 Er wordt gewerkt aan de gezondheid van verschillende mensen en er 
zijn zeker nog mensen die het goed voorhebben. Helaas zul je die niet veel 
vinden in de medische wereld. Toch zijn er uitzonderingen en wat opvalt is 
dat de oudere artsen er onderhand genoeg van hebben dat ze hun hele leven 
een speelbal zijn geweest voor de medische en farmaceutische wereld. Ze 
gaan inzien dat al die pillen en spuiten hen niets verder gebracht hebben dan 
alleen patiënten die verder bergafwaarts gingen. Ze stoppen met voorschrijven, 
beginnen te praten met patiënten en gaan alternatieven aandragen. Veelal zijn 
het dingen uit de natuur, maar ook het mentale en fysieke wordt door hen onder 
handen genomen door te praten wat er werkelijk met de patiënt aan de hand is. 
Ze laten je zien dat jij diegene bent die jezelf ziek maakt. Het is jij die zorgt 
dat je de pijnen hebt die je nu voelt. En zo gaan ze met je doornemen wat er 
werkelijk met je gaande is.

 Ja, ze zijn er, die artsen die niet altijd met recepten klaarstaan, maar 
ze zijn schaars en zeker daardoor moeilijk te vinden. Het is aan te raden 
om eens een arts te bezoeken die met je praat en niet klaarstaat met een of 
andere therapie of operatie. De meeste operaties zijn onnodig en zeker al de 
zogenaamde voorzorgsmaatregelen zijn er enkel en alleen om je angst aan te 
jagen. Angst die niet bijdraagt tot genezing maar veel eerder zal bijdragen in 
een eerdere dood.
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 Hoeveel keren hoor je niet hetzelfde verhaal waar een arts aan gaat 
geven dat het je laatste maanden zijn. Hoeveel keren sterven mensen niet in 
het jaar dat de artsen het hen ingeprent hebben? O, nee, de 65 haal ik niet! 
Natuurlijk niet want jij wilt die 65 niet halen! Ik heb mensen gekend die 
beweerden dat ze niet ouder zullen worden dan hun vader of moeder die ook 
vroeg gestorven waren. Een vrouw is 44 geworden, een jaar ouder dan haar 
moeder. Een man kreeg te horen van zijn arts dat hij met zijn leveraandoening 
nog 10 jaar te leven had en inderdaad, precies 10 jaar later is hij overleden. En 
zo is het jij die bepaalt hoelang en in wat voor vorm jij het leven gaat leven.

 Kinderen zijn nauwelijks ziek. Zijn ze ziek, dan hebben ze snel 
een weg gevonden om weer met hun vriendjes te spelen! Ze zaniken niet 
over langdurige pijntjes want ze denken er niet aan. Hun hersenen zijn nog 
geprogrammeerd op een pijnloze en zonder ziekte tijd. Als kinderen langer 
ziek zijn, zul je merken dat de ouders de hele show op blijven hemelen. Er 
wordt vertroeteld en extra aandacht besteed en als het kind dat heerlijk vindt, 
speelt hij het spelletje wel mee. Vergeet ook niet die mensen die de gehele 
dag lopen te klagen en bij iedereen de verhalen af aan het steken zijn dat ze 
wel een ongeneeslijke ziekte hebben of wekelijks bij een arts zitten. Mensen 
die aandacht zoeken, al is het dan maar in het ziek zijn.

 Maar er wordt aan gewerkt en steeds meer komt de nieuwe manier 
van genezen tevoorschijn. Het werken met energie en het werken met je eigen 
kracht. Buiten het niet aanhalen van je pijnen en het verwerken van signalen 
zul je gaan merken dat veel opgelost zal worden, zonder dat er een arts aan te 
pas komt. Ja, het is inderdaad niet zo spectaculair als dat je kunt zeggen dat je 
weer in het ziekenhuis ligt, maar het is en zal wel de nieuwe manier van gene-
zen worden. Werken met je eigen energie en het vernieuwen van beschadigde 
plaatsen in je veld, zullen je tot ongekend en sterk leven brengen. Of we er 
nu al voor klaar zijn hangt van jou af. Het is een geneeswijze die we allemaal 
zelf kunnen hanteren. Of de gemeenschap en andere mensen voor klaar zijn 
is maar de vraag, omdat het vele nadelige gevolgen oplevert voor de huidige 
farmaceutische wereld.
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 Zo komen we op de hoofdvraag van dit hoofdstuk.

1-13 Hoofdvraag 

Waarom zijn mensen jaloers, verspreiden haat en pijn

 Met deze vraag wil ik dit hoofdstuk afsluiten en dan overgaan naar 
de wereld van positieve energie.

 Jaloezie, haat en pijn zijn de drie pijlers van de huidige economie, 
maatschappij en huidig leven. In mijn gedachten schiet alsmaar deze vraag 
door mijn hoofd en ik kan niet werkelijk een antwoord vinden waarom wij, 
mensen, dit moeten meemaken en wat wij kunnen leren van deze manier van 
leven.

 Mensen zijn doorgaans jaloers, haten en verspreiden pijn naar hun 
medemens. Het is ingeboren en lijkt bij elk mens aanwezig te zijn. Weliswaar 
bij de ene in mindere mate dan bij de andere, maar aanwezig is het. In dit 
afgelopen hoofdstuk heb ik vele zaken aangehaald die alsmaar wijzen op waar 
de huidige maatschappij en mensen toe in staat zijn. Mensen die werkelijk 
elkander het licht niet gunnen, niet kunnen velen als het een ander goed gaat, 
maar ook niet kunnen hebben dat een uitschiet boven een ander. Mensen met 
extra gaven of die iets meer weten dan de andere. Al snel worden deze men-
sen de grond ingeboord, vernederd of zo gekleineerd dat ze voor hun leven 
getekend zijn. Het negeren van deze mensen, maar ook de medemens, is een 
teken van jaloezie. En ook het een ander niet gunnen dat het hem goed gaat, 
is een veel voorkomend probleem. In de tijd dat ik dit boek aan het schrijven 
ben is een bekend persoon om ons heen gestorven. Een man die aanbeden 
werd maar ook veel gehaat werd. Mensen die hem de kracht niet gunden en 
zijn talenten wilden verwoesten. Een man die bijzonder was en meer ging 
voor zijn doelen, die hij zichzelf gesteld had. Zo zijn wij allemaal hier op 
deze aarde gekomen. Elk met een of meerdere doelen. Allemaal hopen we en 
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werken we voor die plaats die voor ons belangrijk is. We menen allemaal in 
onze ogen dat we het goed doen.

 Doch, in de huidige wereld is het alsof niets goed gedaan kan worden. 
Je mag niet ergens in uitblinken, je mag geen extra gave hebben en je mag niet 
opkomen voor je medemens. Zo worden alle bijzondere dingen die je doet in 
je leven verdrongen of afgekapt. 

 Waarom doen we het dan, als het zoveel weerstand opwekt? Ik kan 
alleen praten over mezelf omdat ik niet in de wereld van energie zit van een 
ander persoon. Elk menselijk wezen heeft een doel en is voor iedereen anders. 
Ik heb mezelf ook doelen gesteld, want één doel leek me te saai. Wat blijkt, het 
is of de doelen verder verdwijnen in plaats van dat ze verwezenlijkt worden. 
Nou praat ik momenteel puur via mijn verstand en niet mijn gevoel, want 
zoals je ondertussen zult begrijpen, zijn dat twee verschillende werelden. Het 
verstand kan doorgaans er maar niet bij wat er allemaal om mij heen gebeurt 
en zo blijft dus de vraag alsmaar opkomen; Waarom die jaloezie, haat en pijn 
onder de mensen?

 Er is veel gaande op deze wereld en lang heb ik het leven als een 
leerschool gezien. Mijn leerschool is duidelijk; Geduld en doe geen moeite 
om de mensen te begrijpen. Geduld is me aardig gelukt op dit eiland, maar 
mensen begrijpen is een ander gedeelte waar ik een harde kluif aan heb. Want 
hoe kan een mens zich gedragen als een dier?
 - Waarom kunnen mensen elkander niet liefhebben?
 - Waarom is er zoveel jaloezie?
 - Waarom doen mensen elkaar pijn?
 - Waarom haten vele mensen elkaar? 
En zo zou ik bladzijden vol kunnen maken met vragen die dagelijks door mijn 
hoofd schieten.
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 Het is voor mij niet mogelijk om op elke vraag apart antwoorden te 
geven maar ik heb een antwoord op al deze vragen:
Mensen doen dat omdat ze jaloers zijn op het goede van een ander, hun ego 
laat niet toe dat het een ander goed kan gaan of meer macht heeft!

 Het is zo, dat ik in jouw ogen aan het generaliseren ben en dat net jij 
niet onder deze soort mensen behoort. Nou, ik kan je helaas meedelen, dat 
voor 99.9999% ook jij tot die categorie behoort! Pijnlijk? Natuurlijk, want het 
is pijnlijk als je niet doorhebt wat je een ander levend wezen aandoet. Maar 
ik verzeker je dat, als jij je leven op papier zou zetten je, je op verschillende 
punten af zou vragen, waarom heb ik dat toen net met hem/haar gedaan? Na-
tuurlijk is er altijd een verklaring en meestal eentje die in jouw straatje goed 
past, maar het rechtvaardigt nog steeds niet waarom jij een ander pijn hebt 
gedaan, afgestoten hebt of een label opgeplakt wat hij/zij in jouw ogen is.

 Ik zal met een meest vreselijk voorbeeld komen om jou  maar meteen 
wakker te schudden. Iedereen heeft zijn antwoord klaar wanneer een man of 
vrouw een kind verkracht! In de huidige maatschappij is dat onderhand erger 
dan een moord op een levend wezen. In alle landen op de wereld wordt een 
kinderverkrachter veroordeeld en zelfs ter dood veroordeeld. Maar vraagt zich 
niemand af waarom die man zichzelf heeft toegebracht tot deze daad? Even 
voor alle duidelijkheid; Zelf vind ik dit ook één van de meest gruwelijke daden 
die een mens een ander mens aan kan doen, geloof me. Maar in de wereld van 
energie is meer te zien van deze persoon en dan is duidelijk dat deze personen 
ook de weg kwijt is geraakt. Dan kunnen we aanvoeren dat het een vreselijke 
daad is. Natuurlijk is het vreselijk als je, je als volwassene niet kunt beheersen. 
Maar zijn er niet meer gevallen van zich niet kunnen beheersen? De wereld is 
werkelijk een grote bende als het gaat om beheersen naar de medemens toe. 
Schelden, vechten, moorden, verkrachtingen en zo hopen de voorvallen zich 
op en wat doen we eraan? Niet veel tot werkelijk niets!

 We zijn de weg kwijt en vele lessen komen op ons pad, maar we mis-
sen het gevoel om het op te pakken. Een moordenaar moordt niet omdat hij 
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het geweldig vindt. Hij doet het om de aandacht te krijgen of een record te 
zetten in deze maatschappij! Een mens vermoorden is niets, maar als je meer 
levens op je naam hebt staan, ben je een verschrikkelijk mens! Hij blij en wij 
bang en zo heeft de maatschappij weer een beest erbij. We geven het aandacht 
want deze man is zo verschrikkelijk. Kijk naar het geval in Oostenrijk waar 
een vader zijn kinderen opgesloten en misbruikt heeft. Later kwamen er andere 
records in het nieuws. En zo speelt de media het spel mee wat goed uitkomt 
voor de maatschappij. Goed en slecht. Moordenaar en heilige. Zwart en wit! 
Zo is onze huidige wereld, als het maar aandacht krijgt.

 Mijn vraag blijft meeslepen in dit stuk; Waarom jaloezie, haat en 
pijn? Mensen leven daarvan. Mensen hebben kennelijk dit nodig om zich op 
te kunnen trekken. Mensen denken werkelijk dat de wereld hier om draait. Nu 
is voor mij nog steeds de vraag: Waarom dit alles? En dan moet ik het zien 
als een les. Doch, hoe vreemd het ook klinkt, ik kan het niet als een les zien. 
Ik kan niet begrijpen dat mensen zich als dieren gedragen. Ik kan niet zien 
dat mensen elkaar zaken misgunnen. Ook is het voor mij een vreemde zaak 
dat, net ik, hierin verzeild ben geraakt en dat ik niet op die plaats ben beland 
waar we verder kunnen gaan in de wereld met de vele dingen die nog gedaan 
moeten worden. Mensen duiken alsmaar terug in een verleden en proberen 
elkaar alsmaar de loef af te steken. 

 Ik weet dat ik op dit moment misschien te diep in mijn overpeinzin-
gen ga en dat ook jij de antwoorden niet zult weten. Mooier nog, er zijn geen 
antwoorden want de wereld is zoals hij nu is en wij zijn diegenen die het zo 
hebben gewild. Wij zijn diegenen die de wereld maken zoals het nu is en de 
mensen zo behandelen zoals de mensen dat zelf willen. Nu zal dat even hard 
aankomen want niemand op deze wereld wil met een massamoordenaar of 
kinderverkrachter vergeleken worden, maar toch is het zo dat wij dit zelf wil-
len! Wij creëren het! In alles wat op onze weg komt, is een reden dat we het 
mee moeten maken en zo wil ik eindigen zoals ik dit gedeelte van het boek 
gestart ben en wel met de vraag; Waarom zijn mensen jaloers, verspreiden 
haat en pijn? 
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 Denk daar over na en dan gaan we zelf een antwoord vinden in de 
volgende hoofdstukken.
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Hoofdstuk 2

- De wereld van energie -
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2-1 Welke energie praten we over

Elektriciteit, telecommunicatie en draadloze verbindingen

 Als we over energie hebben denken veel mensen al meteen aan dat 
stopcontact wat in elke muur zit. Elektriciteit die daar uit komt wordt door 
velen gezien als de vooruitgang van de huidige wereld. Is dat wel zo? Zijn wij 
mensen met de elektriciteit werkelijk zo ver gekomen als dat de maatschappij 
ons voorhoudt? 

 Vele duizenden jaren hebben we moeten leven zonder elektriciteit. 
We moesten ons op soms eenvoudige wijze in stand houden. Was de avond 
ingevallen dan was de dag voor ons op een einde. Later hadden we nog wel 
een kaarsje of een petroleum lampje maar daar ging je ook niet de hele avond 
bij zitten. Er was niet veel mee te beginnen en wilde je werkelijk dingen doen, 
dan was het zaak dat je dat overdag deed. Heel lang hebben we ons leven la-
ten bepalen door dit soort zaken als donker of licht, warm of koud en honger 
of voldaan zijn. Het waren de elementen die bepaalden wat en wanneer wij, 
mensen, in actie mochten komen of dingen konden ondernemen. We hadden 
veel tijd om samen wat te praten, bezig te zijn of elkaars zaken aan te horen. 
Praten was toen één van de meest gedane zaken. Doch, ook in die tijd was 
praten meer een vorm van vermakelijkheid, want werkelijke belangrijke zaken 
werden kort maar krachtig afgehandeld. Het was, zeker vele duizenden jaren 
terug, nog de manier van communiceren door vorm van gevoel en energie. 
Er waren niet veel woorden nodig om te weten wat er met de ander gaande 
was. Er was ook niet veel nodig om te weten dat het leven meer was dan geld 
verdienen en werken voor een systeem. 

 In de huidige wereld is veel veranderd. We hebben elektriciteit en 
met de komst van deze energiebron is er een ware explosie ontstaan in vele 
technieken. We zijn ons werkelijk als slaven gaan gedragen van diezelfde 
elektriciteit. Kijk maar eens als de elektriciteit wegvalt om je heen. Geen 
computer, geen licht, geen ijskast en verder geen verbinding met anderen. 
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Je krijgt een vreemd gevoel en je voelt je werkelijk afgesloten van alles. 
Je energiebron is weg en daarmee ook de meeste communicatie. Het is een 
vreemde gewaarwording als je merkt dat werkelijk alles draait om en rond 
een simpel ding als elektra. Wat mij dan altijd verbaast, is dat mensen kribbig 
worden als deze bron wegvalt. Ze weten niet wat te doen en ze voelen zich 
werkelijk onprettig. We lijken wel verslaafd  aan deze manier van energie. 

 Door de elektriciteit is een grote golf gekomen aan nieuwe technieken 
en één daarvan is  het telefoneren. Binnen een korte tijd meende werkelijk elk 
gezin dat er een telefoon in huis moest zijn. Ik weet nog wel dat wij lang zo’n 
kletsijzer niet hadden, puur omdat mijn ouders het niet konden opbrengen. We 
misten het ook niet want wat valt er te bellen? Op een gegeven moment werd 
mijn vader secretaris van een grote vereniging maar er was een probleem, we 
hadden geen telefoon! Er werd zo’n ding in huis geplaatst en de ellende kon 
beginnen. We werden alsmaar gebeld en ook wij begonnen zelf meer te bel-
len. Het begin van het einde in de rust der communicatie. Eenmaal het ding 
in huis bleef het ook na het verenigingstijdperk. 

 In de huidige tijd kun je, je niet meer indenken dat er mensen zijn die 
geen telefoon hebben, wat een apparaat is dat als een energiebron aan je oor 
hangt. Het is nu erger dan ooit en er is een fenomeen bijgekomen, de draadloze 
telefoon! Nu meent werkelijk elk mens minimaal een telefoon om zijn nek te 
moeten hebben hangen! Iedereen is na te trekken en is het gemakkelijk na te 
gaan waar je bent op deze aarde. Door simpel op te vragen wordt de huidige 
positie van je kletsijzer aangegeven op een wereldkaart! Vele satellieten zijn 
uitgezet om dit alles mogelijk te maken. Soms met zulke krachtige camera’s 
en apparatuur dat je zelfs in bed gevolgd kunt worden. Maar we dwalen even 
af en waar ik naar toe wil is het volgende. Door de huidige manier van het 
gebruiken van elektrische energievelden is er zeer veel veranderd bij de mens. 
Door de vele energievelden die kunstmatig gecreëerd zijn, is het steeds moei-
lijker om als mens te fungeren. Elektriciteit is, buiten virussen, één van de 
grootste bronnen die mensen ziek maakt. De straling die wij dagelijks krijgen 
is meer dan wat wij, mensen, aankunnen. Natuurlijk zal er daar niet veel over 
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gepraat worden en zullen we daar weinig over lezen. Elektriciteit en telefonie 
zijn de twee verslavingen die ver boven de andere drugs staan. 

 Ik weet dat je daar een vraagteken bij zet, maar laten we dan even gaan 
kijken wat elektriciteit doet. Dagelijks worden we overspoeld met energie die 
ongecontroleerd vrijkomt van de vele apparaten: De computers die allemaal 
een kleine krachtbron zijn, de laptops met hun warme en ongecontroleerde 
batterijen. Dan maar niet te praten over de portable telefoons die je werkelijk 
ziek maken als je daar te veel aan hangt. De spelletjes computers die, buiten 
dat ze energie afgeven, ook nog verslavend zijn. Zo zouden we een waslijst 
kunnen opnoemen aan elektronica die ons nadelig beïnvloeden, ziek maken 
en ons controleren. Zo kom ik op de volgende paragraaf wat een vervolg is 
van deze paragraaf. 

Laser, atomen, neutronen, protonen en hun vele aanverwanten

 Deze meer wetenschappelijke vormen hebben een nog groter deel in 
de verstoring van onze energievelden. Als je ziet wat lasers, atomen en alle 
aanverwanten kunnen bewerkstelligen, dan zul je snel tot de conclusie komen 
dat we werkelijk niet de goede richting ingaan. Buiten het manipuleren van 
deze natuurlijke bronnen, die allemaal gecreëerd zijn in een balans, gaan die 
nu een bedreiging vormen omdat er werkelijk ondeskundig gespeeld wordt met 
deze krachten. Vele wetenschappers pretenderen te weten wat ze doen en wat 
ze creëren, maar dat is puur alleen als dat in hun straatje uitkomt. Ze willen 
niet weten en kijken niet wat er verder om het geheel verstoord wordt door 
hen. Natuurlijk willen ze niet aantonen dat ze meer vernielen dan bijdragen 
aan het geheel. Als je gewoon kijkt wat er geprutst wordt in een menselijk 
lichaam, dan weet je al genoeg. Vele zaken zijn niet te verklaren en missen elke 
onderbouwing, puur omdat niet begrepen wordt waar ze mee bezig zijn. 

 Toch gaan we door en blijven we wroeten in een materie waar we 
helemaal niets of nauwelijks iets vanaf weten. Steeds verder dwalen we af in 
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het onbekende en menen dat we ermee kunnen spelen. Dat komt dan tot uiting 
als er weer eens iets goed misgaat. Dat wordt dan verzwegen, vernietigd of 
verdwijnt in een kast. Of het komt naar buiten als een nieuwe ziekte of een 
onverklaarbaar fenomeen! Kijk naar de vele onverklaarbare ziekten die steeds 
meer opduiken. Kijk naar de vele rampen die zich afspelen. Ze zijn er niet 
voor niets en zijn tekenen dat we kennelijk toch iets niet goed doen. Natuur is 
er niet om mee te spelen en alles is helemaal op elkaar afgestemd. Als wij dan 
ergens aan gaan klungelen, zal dat op een andere manier tot uiting komen. 

 Het gerommel, helaas kan ik het niet anders omschrijven, in de wereld 
waar wij te weinig vanaf weten. Dat brengt met zich mee dat we allen verder 
afdwalen en werkelijk geen respect tonen voor zoals het totaal Universum 
werkt. We hebben lak aan de natuurwetten, puur omdat we willen weten 
welke krachten hier achter zitten. Even zijn we geschrokken toen er enkele 
atoombommen vielen en wat het teweeg bracht, maar als eigenwijs mens 
menen we nu dat we er meer van weten. Helaas zijn de wetenschappers niet 
veel verder gekomen en zijn ze alleen nog verder in een onbekende wereld 
aan het wroeten.

 Ik weet dat mensen altijd gefascineerd zijn geweest van het onbe-
kende en in alle geschiedenis, die ons voorgehouden wordt, zien we alsmaar 
de heldhaftige verhalen van onze helden in de wetenschap. Toch moet je het 
maar eens op een rijtje zetten en dan zie je dat, wat er vele jaren terug ontdekt 
is geworden, alsmaar weer bijgesteld wordt en vele theorieën herzien zijn. 
Er zijn nu grote takken in de wetenschap die alle terrein verliezen omdat ze 
gebaseerd zijn op een valse leugenachtige bodem. 

 We komen nog even terug op de grote onder de kleintjes. Deze delen, 
die bouwstenen zijn van het zichtbare gedeelte van het leven, doen o zo hun 
best om de vele theorieën tegen te werken. Ze maken het vele wetenschappers 
moeilijk en het lukt hen aardig. We hebben miljarden nodig om machines te 
maken om bepaalde theorieën te bewijzen en zelfs het bestaan ervan vast te 
leggen. Doch, wat schieten we daarmee op als we niet weten waar we mee 
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bezig zijn en blijven ontkennen, dat er één geheel is in plaats van hokjes en 
vakjes. Door het ontleden van de kleinste materie zal er zich weer nieuwe 
werelden openen en zijn we net zo ver en hebben we weer miljarden nodig 
om in dat deeltje te komen. Er zullen zich altijd werelden blijven openen 
omdat de mens werkelijk op een dood spoor aan het zoeken is. De enige die 
gretig gebruik maakt van deze wetenschap is de oorlogsindustrie met zijn 
wraakzuchtige mensen die overal macht en geld in zien. Oorlogen waar veel 
aan verspild wordt en waar vele ongecontroleerde handelingen en machines 
worden uitgeprobeerd. Net zoals Duitsland en Korea van vroeger, die vele 
dingen op mensen uittestten om te kijken wat een mens kon hebben. Maar vlak 
niet uit de vele chemische manipulaties rond de wereld en zo ook in landen 
als Europa en Amerika waar de meeste vreemde varianten van virussen en 
ziekten kunstmatig verwekt en verspreid worden.

 De energie die vanuit een atoom, proton en verdere delen uitstralen 
worden momenteel te veel bespeeld en gemanipuleerd en zo komen we terecht 
in een totaal verstoorde wereld van energie.

Golflengten of welke vorm dan ook in de huidige wetenschap en 
maatschappij

 Met al deze wetenschappers en hun enorme technieken en het spelen 
van vele natuurlijke wetten, is er maar één ding belangrijk en dat is de maat-
schappij.

	 Wij	mensen	zijn	afhankelijk	en	leven	op	de	golflengten	die	wij	van	
buitenaf ontvangen. Frequenties die we nog steeds niet kunnen meten en waar 
we meestal bovennatuurlijke krachten aan geven. We zijn een antenne die 
ontvangen en het dan verwerken in een dagelijks leven als mens. Ons lichaam 
bestaat wel uit vlees en bloed en wat botten met als hoofdbestanddeel water, 
maar dat is het stoffelijke waar we uit bestaan. Ons lichaam bestaat, buiten 
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het stoffelijke gedeelte, ook nog uit een grote energie bundel die de connectie 
heeft	met	vele	golflengten/frequenties	die	het	nodig	heeft	om	te	bestaan.

 Wat doen we momenteel? Doordat we onze aarde werkelijk aan het 
vergiftigen zijn met alle energiebronnen om ons heen, merk je dat we nau-
welijks contact hebben met onze eigen energiebron. Waarom denk je dat de 
dolfijnen	en	walvissen	het	nu	zo	moeilijk	hebben?	Dieren	die	werkelijk	leven	
van de energie en frequenties die hen het leven schenken. Ze spoelen met 
grote getale aan en ze zijn totaal de weg kwijt! Vervuiling van de zee? Ja een 
deel, maar de grootste oorzaak zijn de vele energieën en frequenties die wij 
de aarde mee volgooien. We hebben draadloos internet, draadloze telefoons, 
netwerken en eigenlijk alles is draadloos te verkrijgen, zelfs een laatste uit-
vinding wat stroom levert zonder kabel! Alsmaar wordt er gesproken dat het 
niet schadelijk is voor de mens terwijl de dieren al op hun kop staan van de 
ellende die er nu gaande is. We zien het niet en we voelen het ook niet direct, 
dus het kan allemaal nog wel tussen de regels door! 

 Ja, ondertussen lopen de mensen op hun tenen en zijn ze werkelijk 
tot onmenselijke dingen toe in staat. Ze moorden hun eigen familie uit en zijn 
er de meest vreemde delicten rond de wereld. Mensen die het niet meer zien 
zitten en dolgedraaid zijn. Allemaal verschijnselen van dat verstoren van de 
energievelden van mens en dier! We blijven maar velden om ons heen creëren 
en zelfs op een klein eiland als hier, hebben we het ene veld over het andere 
lopen. Zelfs ooit zo sterk dat andere apparatuur uitvalt omdat er niet aan wet-
telijke toegestane regels wordt gehouden. Hier op dit eiland is duidelijk te 
zien wat de vele energievelden doen met mens en dier. 

 Het is pijnlijk te zien hoe mensen werkelijk sterven onder de druk van 
de	vele	energiebronnen.	De	straling,	de	frequenties	en	de	vele	golflengten	die	
gebruikt worden om zo mensen te manipuleren en intimideren, zijn werkelijk 
schrikbarend hoog. Daardoor zijn er steeds meer ziekten maar ook steeds meer 
mentale en fysieke klachten en zijn mensen werkelijk aan het wegkwijnen. 
Doordat de energie van de mens te zien is maar ook te voelen, is het erg te 
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zien dat er al veel mensen zijn die werkelijk niets meer over hebben van hun 
oorspronkelijke energie. Hun leven is opgezogen door energievelden die niets 
anders zijn dan een telefoon of een computer. Al eens afgevraagd waarom 
een computer zoveel energie van je kost? Al gemerkt dat een dag achter het 
scherm zitten, je geheel afmat en je net doet geloven of je de marathon hebt 
gelopen? Al gemerkt hoe moe je bent na een lang gesprek op je ‘portable’? 
Geen wonder, als je die energiebron ook nog eens tegen je hersenen aan houdt 
of op je lijf draagt! Maar we blijven het gebruiken want ondanks dat je, je niet 
goed voelt met die apparaten, blijf je ze houden want je bent er aan verslaafd! 
Verslaafd aan werkelijk de ondergang van je eigen energieveld!
  

Is er nog een andere energie

 We hebben het nu alsmaar gehad over de energie die door apparaten 
en door allerlei verschillende hoogstandjes door mensen de wereld ingezon-
den wordt. Toch is deze energie een nieuwere generatie energie waarvan we 
duidelijk nog niet weten wat daar de gevolgen zijn. Ook weten we niet wat 
het allemaal met onze gezondheid doet en worden vele testen en vermoedens 
alsmaar weggeschoven of ontkend. De nieuwerwetse energie waar wij nu 
allemaal gebruik van maken en die o zo hard inspeelt in onze gezondheid, 
maar ook voor ons leven is het werkelijk een gevaar in de toekomst. We weten 
dat er zaken gaande zijn om ons verplicht te laten inenten met een chip. Zo 
worden we dag en nacht gecontroleerd en zijn we werkelijk robotten van de 
komende tijd. Door het inspuiten van zo’n chip, zijn vele dingen mogelijk en 
kunnen we vele energieën manipuleren en mensen onderdrukken. Dat alles is 
dus een gevolg van al de negatieve energie die alsmaar om ons heen is. Door 
de vele stralingen waarvan we nog niet echt alle gevolgen weten, is het wel 
duidelijk dat de mens geen mens meer is, maar werkelijk een slaaf van een 
systeem. Slaafs zijn is wat het systeem wil en vindt dat wij allen ons daar aan 
moeten onderwerpen. De controle via je portable telefoon, computers en zo 
de vele ander elektronische apparaten, maakt je werkelijk een slaaf van het 
geheel. Maar al zou je die dingen niet bezitten, dan nog is je lichaam in de 



188 HET ENERGIENIALE LEVEN

vele negatieve energievelden om je heen. Denkende aan de vele transforma-
tors, draden, stralingen van radio-tv-telefoon, maar ook de vele sonar en alle 
andere apparaten die de gehele dag metingen en communicatie verzorgen. 
Praten we nog niet over de vele medische apparaten en het vele experimentele 
oorlogstuig. Deze apparaten verwoesten ook werkelijk alle energiebronnen 
waar wij eventueel kracht van zouden kunnen opwekken.

 Zo heb ik eigenlijk al aangegeven, dat er inderdaad een andere energie-
bron is die al van oerouds hier bestaat en ons mensen en gehele natuur regelt 
en laat bestaan. Deze energie is puur en is overal in het gehele Universum te 
vinden en mee te werken. Het zijn energievelden waarvan we langzaam maar 
zeker de kans krijgen om ze te ontdekken om zo verder te komen in ons leven. 
De connectie met het geheel, met alles, is te vinden in die energie.

 Deze energie is zuiver, zonder enige verstoring van buitenaf, of van 
door mensen gemanipuleerde apparaten. Mensen die menen met vele apparaten 
te moeten werken om zo verder te kunnen komen. Nu kan ik vast een tipje 
oplichten, we hebben niets anders nodig dan de zuivere energie om werkelijk 
alles klaar te kunnen krijgen. De zuivere oerenergie is zo sterk en is tot alles 
toe in staat. Begrijp me goed, de energie zelf doet niets, jij bent het die met 
die energie kan werken mits je er mee wilt werken! Het is die zuivere oer-
energie die ons tot alles in staat kan brengen. En wat doen we momenteel in 
ons huidig systeem? We doen er alles aan om de mens af te sluiten van deze 
oerkracht. Wij mensen mogen niet langer werken met die energie want dan 
zouden geheel andere mensen boven de huidige regeerders en leiders komen 
te staan. Als wij mensen weer toegang zouden krijgen met de oerenergie dan 
zal de wereld een totaal andere wending gaan krijgen. 

 Dat is waar ik mee bezig ben en waarom het zo belangrijk is dat ook 
jij gaat inzien dat er meer is dan wat de maatschappij en het huidig systeem je 
voorhouden. Er is veel meer en er zijn veel grotere krachten dan atoombom-
men, virussen en andere, momenteel zo machtige, wapens. Er is veel meer en 
daar mogen wij zo min mogelijk van weten en er worden ook al vele experi-
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menten gedaan om die extra oude oerkrachten te gaan herwinnen. Alleen, er 
is een mooi gegeven, de manier zoals het nu gaat in al die dode wetenschap 
met de vele egotrippers, zal deze energie zich niet werkelijk vrijgeven. Het 
is vele malen machtiger en weet waar het om gaat. Het is niet te misleiden 
en mensen die er misbruik van maken zullen juist de tegengestelde kant gaan 
ontdekken.

 In het simpel denken en in de vele geloven wordt het afgedaan met 
het paradijs of de hel. De huidige energie die allemaal kunstmatig ontstaan 
is en opgelegd is, zal gaan doodlopen op zijn eigen tekortkomingen. Er zal 
niets uitkomen en dat is de reden waarom de mensheid nu werkelijk aan het 
doodlopen is. Toch zijn er tekenen dat er personen zijn die wel weten om te 
gaan met de oerenergie en ook zijn het de nieuwe generatie kinderen die weten 
weer gebruik te maken van deze energie.

 In de vele jaren van de mensheid is er duidelijk een patroon te zien 
om mensen steeds verder af te zonderen van het werkelijke leven. Als we toch 
alles op een rijtje zetten dan zien we dat 99.9% van de mensen nu werken 
om te leven en dus afhankelijk zijn van een dominant systeem. Veel is ons 
verzwegen en veel is vernietigd wat er tegen een maatschappij is. Zo blijven 
mensen dom en zijn ze afhankelijk, net als slaven in al de eeuwen door. Doch, 
de oerenergie is nooit weggeweest en je kunt alles vernietigen maar deze 
energie is verder dan wat een mens ook zou willen bereiken. Daarom is het 
zaak, om langzaam maar zeker weer deze energie op te gaan pakken.  In dit 
boek word je hierin verder doorheen geloodst.

De energie die na de geboorte systematisch onderdrukt wordt

 Ik heb zonet al wat losgelaten wat er momenteel gebeurt met ons, 
mensen, in deze maatschappij en het huidige systeem. De energie waarmee 
wij geboren zijn is onbeperkt en als baby hebben wij toegang tot het absolute 
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oerenergieveld. Van daaruit komen we allemaal en van daaruit moeten we hier 
een leven gaan lijden en kijken wat we kunnen doen voor het geheel.

 We komen op deze wereld en je ziet dan aan elk jong geboren kind 
dat er iets mystieks om hem heen zit. Iets wat vertederend is en waar moe-
ders voor bezwijken, maar ook iets wat daar speelt in dat jonge mensje, dat 
je niet kunt verklaren. Vreemde uitstraling en er gaat een energie vanuit wat 
je niet kunt pakken. Je merkt dat het allemaal goed is wat het uitstraalt en je 
ziet ook dat er vele boodschappen op je afkomen. Ze zijn rein en ze weten 
nog niet wat manipuleren en domineren is. Het is de wereld waar ze vandaan 
komen die deze egotrippende dingen niet kent. Alles is samen en alles is in 
dienst van. Niet in dienst van een opperwezen of een meerdere. Nee, in dienst 
van het geheel. Een baby heeft nog de ware energie om zich heen en is, hoe 
hulpeloos het ook lijkt, krachtiger dan vele volwassenen. Een baby heeft nog 
die connectie en is in staat om het nog even vast te houden totdat de eerste 
‘lessen’ van zijn ouders gaan beginnen. Langzaam maar zeker worden ze lam 
gemaakt en afgestompt naar wat de maatschappij van hen verwacht. Ze moeten 
toch later mee gaan draaien in de wetten en regels van een maatschappij, niet 
waar? Nou, daar gaan we dan, in het afstompen van deze jonggeborenen. Wat 
momenteel duidelijk te zien is, is bij de jongeren de verslaving aan spelletjes 
op de computer of via hun black berry. Deze kinderen, maar ook vele ouderen, 
zitten de godganselijke dag spelletjes te spelen. Hoe meer punten, hoe beter 
en wat het mooiste is, ze hoeven dan niet na te denken! En dat is nu net wat 
de maatschappij wil. Afstompen die hap en zorgen dat hun hersenen niet te 
veel werken. En als ze werken moet dat zijn in dienst van het systeem!

 Op die manier wordt al vanaf heel vroeg de jonggeborene onderdrukt 
en zo afgestompt van de oerenergie, want hij zou op den duur wel eens lastig 
kunnen zijn. Het is en het wijst er allemaal op dat de mensen werkelijk ver-
giftigd worden door negatieve energie en ook vergiftigd worden door bewerkt 
voedsel en medicamenten. Verslaving is er werkelijk overal in. Is het niet de 
drugs dan is het de alcohol, medicijnen, bepaald voedsel, spelletjes en gokken. 
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Je kunt kiezen en hoe meer verslaafd, hoe beter het is voor deze maatschappij. 
Klinkt misschien raar in je oren maar als je werkelijk het geheel vanaf een 
afstand gaat bekijken dan zul je zien dat alles om je heen bepaald wordt en 
gemanipuleerd wordt. Alles moet geregeld zijn en als je niet meedoet, zal er 
alles aan gedaan worden om je weer in het gelid te krijgen. 

 Dat wordt gedaan met elk menselijk wezen wat op deze aarde komt. 
Ben je een buitenbeentje dan zul je merken dat je leven erg onaangenaam ge-
maakt wordt. Toch heeft elk mens nog de mogelijkheid om naar de oerenergie 
terug te keren. Nee, niet door op je knieën te gaan zitten en eindeloos te gaan 
bidden. Ook niet door de hele dag na-na-na te gaan zitten roepen! Nee, het 
is mogelijk om weer in te gaan zien dat er een veel mooier leven is en daarin 
zal ik je langzaam maar zeker gaan voorstellen en introduceren. 

 Het leven zoals je als baby kwam is een leven waarin veel mogelijk 
is. Dingen die je werkelijk wilt gaan doen gebeuren en er zijn geen obstakels 
te hoog. Natuurlijk zal niet alles gaan zoals in een sprookje, maar dan heb je 
ook daar, waarmee je bezig bent, niets aan. Het is de bedoeling dat je een weg 
gaat volgen waar je steeds hoger en verder komt. Een weg die je laat zien dat 
ook als een simpel mens, geen beperkingen zijn. Ja, mensen zijn van vlees en 
bloed maar een mens is niet alleen dat. Als je het weer puur wetenschappelijk 
gaat bekijken en in de cijfertjes gaat uitdrukken dan zul je alleen maar dat 
zien. Maar als je, als mens, ziet dat de wetenschap een beperking is en een 
doodlopende tak, dan zul je zien dat een mens veel meer is.

 Elk mens heeft een energieveld en dat veld gaat en komt zoals hij of 
zij zich gedraagt en leeft. Nu zijn er momenteel veel mensen die werkelijk met 
een minimum aan energie rondlopen en erger nog, op sterven na dood zijn, hoe 
jong ze er ook denken uit te zien. Mensen die zich hebben laten leegzuigen 
door een ziekelijk systeem. Mensen die werkelijk geen snars van het leven 
begrepen hebben en menen dat vergaren het enige is waarvoor we hier zijn. 
Maar voor hen allen heb ik een vraag: Waarom kunnen we werkelijk NIETS 
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meenemen na dit leven? Grote farao’s en rijken op deze wereld hebben al hun 
bezittingen achter moeten laten. Het was voor hen verloren tijd om dat allemaal 
te vergaren want wat kun je ermee. O ja, een lekker leventje leiden! Denk je 
nu werkelijk dat ze een heerlijk leventje gehad hebben? Het zijn fabeltjes en 
ik ben in de gehele geschiedenis en alle grote boeken van de wereld nog niet 
één persoon tegengekomen die gelukkig was met al zijn bezittingen om zich 
heen! Niet één persoon heeft maar iets van dat alles mee kunnen nemen, doch 
zo zijn gehele leven verkwist door het vergaren van onbelangrijk spul.

 In de wereld van energie is bezit absoluut geen optie. Wat je nodig 
hebt, kom je op je pad tegen en heb je dat niet meer nodig dan verdwijnt het 
uit je zicht. Zo gaat het ook met je vrienden. Als je vrienden iets voor je kun-
nen betekenen in het leven, dan komen ze op jouw pad. Is het pad bewandeld, 
verdwijnen deze mensen weer en verschijnen er nieuwe mensen op je pad. 
Dat is de wet van de oerenergie. Je zult ontmoeten wat je nodig hebt op dat 
moment. Is het afgehandeld en bewandeld dan zal het verdwijnen en gaan er 
andere deuren open. Als je daarop gaat vertrouwen is er altijd genoeg om door 
te gaan in je leven. Dat vertrouwen is geen makkelijke opgave want je zult 
werkelijk vele malen de onderkant van je geldbuidel zien maar dan, plotsklaps, 
opent er weer een deur en je kunt doorgaan met wat jij wilt gaan bereiken in 
jouw leven. Deze oerenergie zal je helpen zoals het ook die baby helpt, die 
pas op deze aarde is opgedoken. 
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2-2 Wat is de energie waar ik naar doel

Energie, is dat een geloof

 Nu zul je ook wel de neiging hebben te denken dat ik je een of ander 
geloof aan wil preken. Goed, laten we dat even goed om- en beschrijven wat 
en waarmee ik bezig ben. Ik geloof niet in een of ander geloof. Ik ben niet 
gelovig in een of andere kerk en ook ben ik niet aangesloten aan een of andere 
sekte. Ik weet niet wat ik nog voor mogelijkheden heb opengelaten, maar om 
die ook nog weg te nemen het volgende. Ik ben niet op uit om je geld afhandig 
te maken en ook niet om je te indoctrineren. Ik ben er niet op uit zelf beter 
van te worden, want beter dan dat ik het nu heb, kan niet. En als laatste, het 
is niet mijn intentie om jou een of andere zienswijze op te dringen of je te 
manipuleren.

 Wat ik wel doe is, proberen je ogen te openen dat er meer is dan wat 
een systeem en zijn maatschappij je doen laat voorkomen. Dat is iets wat je al 
zeker aanvoelt maar niet kunt omschrijven. Verder is het een handreiking naar 
je toe. Het is geen wet, er zijn geen regels en geen moeten wat er allemaal nu 
gaat komen. 

 Energie is geen geloof zoals wij het kennen bij een of andere sekte 
of kerk. Het is geen ‘Kom tot mij en ik zal het je vertellen’. Nee, het is een 
veld wat als eerste ontstaan is in een leven zoals we het nu beleven. Energie 
is geen, geloof in, aanbidden van of vereren van. Al de geloven die daar op 
gebaseerd zijn, zijn er om te kunnen domineren en manipuleren. Een geloof 
wat er vanuit gaat, dat er een eenheid is en geen verschillen en waar niet veel 
tijd ingestoken wordt om het te vereren, dat is pas een werkelijk geloof. 

 Je zult hiervan werkelijk heel weinig tegenkomen op deze wereld, puur 
omdat achter elk geloof en elke sekte maar één drijfveer schuilgaat namelijk; 
Geld in combinatie met macht om zo hun eigen ego te strelen. Niet één geloof 
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kan ik vinden waar deze regel niet geldt. Energie is een totaal ander geloof, 
als je het betitelt als een geloof en ja, het is geloven in de macht en de kracht 
van een energie die wij allemaal bezitten. De oerenergie is er bij elk mens 
aanwezig geweest en is bij velen al grotendeels afgestorven en onderdrukt. 
Toch is het niet totaal uit te bannen en daarom dit boekje, wat jou weer de kans 
geeft om die oerenergie op te pakken. Natuurlijk is het zaak, dat je weer in 
jezelf gaat geloven. Iets wat al die jaren onderdrukt is en op een zeer slinkse 
manier afgebroken is door de maatschappij. Het is geen geloof wat je moet 
aanbidden of verafgoden, maar het is een geloof in een bestaan van de eigen 
oerenergie die wij allemaal bezitten. Het is dus zaak, om vele oude gedachten 
en principes overboord te gooien en open te gaan staan voor nieuwe, in jouw 
ogen soms vreemde, voorvallen en gebeurtenissen. Als je dat geloof kunt 
ontwikkelen dan zal er een nieuwe wereld ontstaan, een wereld van vrijheden 
en ongekende mogelijkheden.

 
Wat houdt deze energie in

 In de vorige paragrafen heb ik daarover al een een tipje van opgelicht. 
Of het je nieuwsgierig heeft gemaakt, is een kwestie van hoever je beland bent 
in deze wereld van een dominante maatschappij waar een mens moet presteren. 
We weten ondertussen waar we in zitten en ook dat heb ik je via voorbeelden 
laten inzien en hopelijk ook laten voelen.

 De energie waar ik het alsmaar over heb en dan in het bijzonder de 
oerenergie, is een energie waar we tot alles toe in staat zijn. Deze energie kan 
een bijdrage leveren aan een totaal andere wereld, maar ook kan het je leven 
wat makkelijker maken. Als je eenmaal kunt inzien, dat er wel een weg is op 
deze wereld, dan zul je merken dat het een mooie weg kan zijn. De energie 
waarover we nu verder gaan praten is een wereld die ver boven ons kunnen staat 
en waar we tot veel hogere prestaties kunnen komen. Een klein voorbeeld: In 
de huidige maatschappij ben je gedoemd om de scholen af te lopen zodatjouw 
kennis is volgens de standaarden die de maatschappij heeft gezet. 
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Op alles krijg je punten of waarderingen. Op deze cijfers stroom je van de ene 
naar de andere school door. Diegene die het beste is in het vanbuiten leren van 
boekjes en theorieën, zoals de maatschappij het gesteld heeft, zal het hoogst 
eindigen op die ladder. Als je alsmaar laat zien dat je, je stof beheerst val je 
in de smaak van een of andere leraar of professor en kun je het gaan maken 
in deze maatschappij.

 Mensen die lak hebben aan het vanbuiten leren van opgelegde ge-
manipuleerde stof, vallen al snel buiten en missen alle ‘kansen’. Ze blijven 
onder aan de ladder staan en er zal niets met hen ondernomen worden, waar 
ze wel voor zouden deugen. Drop-outs, noemen we dat met zo’n mooi woord, 
wat niets anders betekent dat deze mensen niet mee willen doen aan het maat-
schappelijke circus. Het kan zo zijn dat juist deze mensen in de energiewereld 
veel hoger staan dan al die hoog gestudeerden. Het kunnen mensen zijn met 
bijzondere gaven, maar het zijn ook mensen die al vrij snel doorhebben dat 
zij niet afgestompt willen worden door een doodlopende maatschappij. De 
energie die overigens geen rangen en standen kent en gewoon één is met al-
les en iedereen die gebruik maakt van deze energie. Wat deze energie doet en 
voor ons kan betekenen, zullen we verder gaan doornemen.

 Door het opdringen van de rituelen, die een maatschappij mensen 
oplegt om daaraan deel te nemen, zijn er steeds meer mensen die het wel voor 
gezien houden. De nieuwere generatie kinderen, indigo of andere benamin-
gen die daar voor staan, beginnen werkelijk een deel van de maatschappij te 
worden. Langzaam maar zeker komen er veranderingen omdat de energie via 
hen wel tot resultaat kan komen. Zelfs meest vreemde en hogere resultaten 
dan menig gestudeerde zou kunnen bereiken. Het is mogelijk met deze ener-
gie tot ongekende hoogten te komen. Ik weet dat er nu ook vragen oprijzen 
die te maken hebben met die mensen die juist op die plaatsen wonen waar 
weinig voedsel, grote droogte en veel ellende is. Waarom deze mensen dan 
geen gebruik maken van deze energie. Vragen die me alsmaar gesteld worden 
en zeker moeilijk te begrijpen zijn voor diegenen die de energie niet kennen. 
Mensen verkiezen zelf een leven, zelf een plaats en zelf de manier zoals ze 
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door het leven willen gaan. Veel van deze mensen zijn een uitdaging voor 
de ander, maar ze zijn ook een voorbeeld hoe de andere kant van het leven 
is. Nogmaals, deze mensen hebben voor dit leven gekozen. Hoe rot het ook 
klinkt. 

 Maar er is een andere factor en dat is de maatschappij die mensen 
veroordeelt en mensen bewust uithongert, vernedert en behandelt als beesten. 
Dat zien we in de vele landen, in o.a. Afrika, waar de politiek vele mensen 
bewust uithongeren en waar ze zo vernederd zijn, dat het voor deze mensen 
nog zeer moeilijk is de energie te vinden en mee te werken. Mensen die als 
beesten worden behandeld en waar werkelijk niets meer heel gebleven is van 
een menselijk bestaan.

 Achter deze onmenselijke praktijken is duidelijk het systeem dat 
faalt. Meer en meer zien we plaatsen opduiken waar de mensen meer en meer 
hersenendood gemaakt worden om zo langzaam maar zeker diezelfde mensen 
op te ruimen. De tijd van een Hitler, Stalin,  Mao en andere zeer onmenselijke 
mensen is nu voortgezet in een andere vorm, wat wij mensen toelaten en maar, 
o, wat erg en triest noemen, maar niets tegen ondernemen omdat het politiek 
gevoelig is.

 Dan zie je dat er toch een sterke levensdrang is en dat de energie hen 
lang de weg kan wijzen, kracht kan geven. Maar dan, is de vlam uit en is het 
ook voor de energie niet mogelijk met verzwakte wezens te vechten tegen een 
ziek systeem. Dat is de reden dat wij, als nog sterkere, moeten gaan inzien 
wat dit systeem werkelijk doet. Wij moeten met de energie, die wij nog wel 
kunnen oproepen, tegengewicht gaan geven en in gaan zien dat wij allemaal 
gaan eindigen zoals deze mensen, als het systeem zijn zin gaat krijgen.

 Deze energie kan veel zijn en veel betekenen voor je. Het is een energie 
die weldegelijk een vuist kan maken en eigenlijk de huidige manier van leven 
weer terug kan brengen naar de kracht die het vele duizenden jaren geleden 
nog bezat. De kracht waar tijd, gewicht en ziekten niet werkelijk speelden. 
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De energie die ons allemaal kan geven wat het lichaam nodig heeft. Je zult 
merken dat we niet zoveel nodig hebben als dat we nu nemen. Je zult merken 
dat we vele krachten vergeten zijn te gebruiken en we zijn werkelijk afgezakt 
naar een schaap zonder kracht, hobbelend in een grote kudde. 
 
 In het verleden heeft deze energie bewezen dat het alles kan betekenen 
voor de mens. Alleen kon de mens keer op keer de kracht niet aan en meende 
ook deze energie te moeten gebruiken tegen andere mensen. Langzaam maar 
zeker werden ziekten en ellende gekweekt en werden weer andere mensen 
daar de dupe van. We zullen moeten gaan inzien dat deze energie, mits hij op 
de juiste manier gebruikt wordt, ons verder kan brengen. Verder in een po-
sitieve manier van leven, waar ook de minder krachtige en zwaar verzwakte 
mensen weer hun doel kunnen nastreven. Dat kan, als we samen weer gaan 
inzien dat we op een dood spoor zitten en dat een energie van miljoenen jaren 
oud nog steeds aanwezig is om ons te helpen en ons weer op het goede pad 
te brengen. 

 Nee, ik praat niet over een macht of een machtig orgaan. Ik praat ook 
niet over wezens of wat dan ook. Ik praat over pure energie die nu nog steeds 
te zien en te voelen is als je er maar voor open staat. 

Hoe zien we de energie

 Er zijn mensen die tot bovennatuurlijke dingen in staat zijn. Maar ook 
atleten die meer presteren en langer in staat zijn om prestatie te leveren. Ook 
zijn er mensen zoals jij en ik die tot zeer vreemde prestaties komen waarbij 
je denkt, waar heb je dat nu aan te danken. Zoals ik al eerder aanhaalde, is 
het zaak, dat er aardig wat dingen verschoven moeten gaan worden en dat er 
zelfs vele oude gebruiken zullen gaan verdwijnen. Het zal ook zo zijn, dat het 
leven anders er uit gaat zien en zeker een andere invulling gaat krijgen. 
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 Ik heb hier de titel, hoe zien we de energie. Heel kort gezegd: Vergeet 
het maar. Je ziet de energie niet zoals je dat graag zou willen zien. Deze ener-
gie is zelfs nauwelijks te meten, al is er in de nieuwere wetenschappen wel 
aanwijzingen dat er vreemde getallen verschijnen en onverklaarbare uitslagen 
komen. Maar, dat je even een bril op moet zetten om naar deze oerenergie te 
kijken, is werkelijk een fantasie. 

 Toch heb ik gemerkt dat hoe meer je met deze energie werkt, je dan 
kunt voelen of deze energie aanwezig is of niet op andere plaatsen. Het is geen 
zgn. aura die te zien is en het is ook niet een veld wat mooi om een persoon 
heen draait, wat we wel eens mogen zien in mooie futuristische plaatjes. De 
oerenergie is namelijk overal en is niet direct gebonden in en rondom een 
persoon, dier of ander natuurverschijnsel. Toch kan de concentratie om die ene 
persoon hoger zijn dan bij een andere. Een mooi voorbeeld is bij gehandicapten 
die bv een been missen. Voor hen doet het geamputeerde been nog steeds pijn 
en is wel aanwezig. De energie zal niet verdwijnen als je een lichaamsdeel 
amputeert. De energie is er nog steeds en zal er blijven zolang die persoon op 
aarde is. Energie is niet te amputeren en zo zijn er ook verhalen van ledematen 
die weer aangroeien en het herstellen van lichaamsdelen die niet verklaarbaar 
zijn. Kan ook niet verklaard worden, omdat het een samenwerking is tussen 
die persoon en zijn energie. Hij/zij wilde dat en dat zal gebeuren. 

 De oerenergie is een energie die nog duidelijk aanwezig is, maar 
helaas zo onderdrukt is dat de meeste mensen werkelijk afgesloten zijn om 
die nog te ontvangen, laat staan om er mee te werken. Het is en kan niet zo 
zijn dat wij in deze maatschappij op gevoel werken, dat wij uitgaan van het 
onverklaarbare, maar voor alles moeten er bewijzen zijn en moeten uitgedrukt 
zijn in cijfertjes. Zolang als we van die visie uitgaan, zal het moeilijk zijn om 
met de oerenergie aan de slag te kunnen gaan. Zelfs experimenten die alsmaar 
bewijzen moeten opleveren zullen gedoemd zijn te mislukken, omdat er de 
juiste drijfveer en de connectie niet is. Het is niet zoals je bij elektriciteit doet, 
waar je een stekker steekt in het stopcontact en je op een meter kunt zien of 
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het 110, 220 of 380 volt geeft. Zo is deze energie niet te meten en zelfs niet 
openbaar te maken. 

 Deze energie is er van binnen, vanuit jou en is er via de vele gevoelige 
kanalen die je bezit. Hij zit niet in je verstand die jou kan vertellen dat het zus 
of zo uitziet. Nee, deze energie is niet wat jij nu denkt, maar zal naar buiten 
komen naargelang jij daar voor openstaat, erin gelooft en mee aan de slag 
gaat.

Hoe behoren we energie te zien

 We hebben het zonet even gehad over hoe je de energie niet moet 
zien en hoe hij er uit kan zien. Kan, schrijf ik hier, omdat het aan elk persoon 
anders is hoe hij de energie ervaart, maar ook kan zien op zijn manier. Dus 
is de titel van dit gedeelte eigenlijk niet op zijn plaats want wij behoren de 
energie niet te zien zoals ik het hier zou kunnen beschrijven. 

 Wat ik kan doen is het beschrijven zoals ik het zie, maar dan nog, wat 
heb je daar aan. Het kan zijn dat je het zo niet ziet of zo niet ervaart en dan 
zul je alleen dingen onnodig in twijfels gaan trekken. Het wordt al genoeg 
gedaan in en rondom vele zaken. We moeten dit zus en moeten dat zo. Het is 
zo en het is niet zo. Allemaal vaste regels zoals je van alles voorgeschoteld 
krijgt. Zie jij het dan iets anders of voelt het anders aan als beschreven, dan 
word je al snel in twijfels getrokken en is er iets mis met je.

 Daarom wil ik het bij houden dat de oerenergie voor elk mens anders 
kan zijn. Het is ook niet belangrijk of het een kleur is of dat het zich openbaart 
als spikkeltjes, puntjes of streepjes. Misschien is het wel een wolk volgens 
jou. Maar het belangrijkste is dat je het opmerkt en voor je zelf weet dat het 
er is. Als je op dat punt bent beland, ben je al een zeer goede stap op de goede 
weg.
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 Het is niet zo dat je als een gek moet gaan kijken om je heen wat je wel 
of niet ziet. Ik kan je vertellen dat je niet in die opdracht verder zult komen. 
Het zal allemaal op een andere manier gaan komen dan dat je gewend bent en 
daarom, doe nog geen moeite en ga niet als een wilde op zoek naar het nieuwe 
of naar jouw energieveld op dit moment. Het is zaak, dat je eerst gaat inzien 
dat het er is, al kun je het nog niet waarnemen. Dat is het geloof wat je in dat 
energieveld moet hebben en zo zul je verder komen in deze wereld.

 Het klinkt je zeker nu allemaal vreemd in de oren en het zal zeker 
nog wel even duren eer je begrijpt en oppakt wat hier geschreven staat. Ik 
ga je niet in een ‘hokos pokos’ wereld gooien en zeker niet in een fantasie 
wereld. Deze werelden zijn ons al lang genoeg voorgehouden en de huidige 
maatschappij is er zeer goed in om ons zo dingen te laten zien en ervaren die 
werkelijk niet bestaan. Als je ziet wat er allemaal uitgespookt wordt om ons 
maar te overtuigen dat het een of het ander zo is, dan knijp je, je tenen werke-
lijk helemaal bij elkaar. Ik blijf de huidige maatschappij dan ook zien als een 
matrix, wat compleet draait op onwerkelijkheden die alleen maar voor dienen 
om mensen te onderdrukken en te manipuleren. Er wordt alles aan gedaan om 
ons onder de duim te houden en er is al alles aan gedaan om alles wat maar 
een uitvlucht zou kunnen zijn af te sluiten. Vandaar dat al in het verleden 
zeer veel vernietigd is, om zo het bestaan van vele andere zaken weer te laten 
verdwijnen. Doch, dat zal nooit gaan lukken want alles wat ooit gecreëerd is 
geweest of wat ooit is geweest, heeft zijn weg gevonden in de energiewereld 
en kan niet meer gewist worden. Dan komen we aan een ander deel van dit 
hoofdstuk.

Wat kun je bereiken in de wereld van energie

 Wat we kunnen bereiken in deze wereld van energie, is eigenlijk in 
mensen ogen onbeperkt. Niets is onmogelijk als het aan de energiewereld zal 
liggen. Alles wat jij of ik in ons hoofd halen is te verwezenlijken. MITS, ja 
mits er een zuiver uitgangspunt aangekoppeld is. Wat ik daarmee wil zeggen 
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is het volgende. Als er een doel opduikt wat je graag zou willen bereiken, is 
dat in de energiewereld te bereiken. Hoe hoog je ook je trede legt, het is te 
verwezenlijken. Maar wat ik bedoel met dit uitgangspunt is, dat het puur ten 
dienste moet zijn van het geheel. Als je iets wilt bereiken wat alleen voor je-
zelf is, zal het op latere tijd als een kaartenhuis in elkaar vallen. Je zult jezelf 
nooit kunnen verrijken en anderen hiermee ongemoeid laten. Het zal altijd zo 
moeten zijn dat anderen zich ook positief kunnen optrekken met jouw gesteld 
doel.  Als je het onmogelijke eist van jezelf om anderen te laten zien dat het 
onmogelijke te halen is, zal het je niet lukken.

 Nu is het even misschien moeilijk te pakken, want waarom moet de 
een zwoegen om iets tot stand te brengen en bij de ander wordt het zo in de 
schoot geworpen? Nou, dat is een vraag die ik heel graag wil gaan uitleggen 
met wat voorbeelden.

 We worden allemaal geboren, dat is gewoon een vast gegeven. Het 
ene kind komt bij steenrijke ouders terecht en het andere kind bij een familie 
die nauwelijks een cent heeft om te leven. Dan hebben we mensen die op deze 
aarde komen voor kortere tijden, wat kan zijn enkele uren maar ook enkele 
jaren. Nu heb ik hier even twee groepen aangehaald. De rijke/arme groep en 
de groep kort levenden. De rijke/arme groep is een keuze die al gemaakt wordt 
voordat je komt. Jij maakt zelf alles uit en jij bent die persoon die uitmaakt 
wat je wilt gaan ervaren. Wil je rijk leven (wat rijk is in geld, verder niets) 
dan zul je dat meemaken. Wil je in armoede leven (in geld maar misschien 
rijk in levenswijsheid), is het ook jouw keuze. In de wereld van energie is er 
geen rijkdom of armoede. Als rijke mensen menen alles te hebben en arme 
mensen niets, dan hebben ze het werkelijk goed mis. Rijkdom in geld en in 
bezittingen is veelal grote armoede in levenswijsheid. Maar even dat nog 
terzijde, want waar ik naar toe wil is dat doorgaans de rijken in bezittingen 
werkelijk niets bijdragen aan het gehele leven. Ze zijn afgedwaald in een 
systeem wat hen compleet in de tang heeft en zijn verslaafd aan geld en aan 
rijkdommen. Verveeld zijn ze en nog meer willen ze hebben om zo hun eigen 
ego te blijven strelen. Toch zijn er voor zowel rijken als armen doelen te zetten 
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en te verwezenlijken. Nu praat ik niet hoe een rijke zijn tweede Rolls Roys 
kan gaan kopen of zijn vijfde zaak kan opkopen. De doelen van rijk en arm 
zijn allemaal hetzelfde. Ja, hetzelfde want de doelen van rijk en arm kunnen 
geen bezit of ‘nog meer’ betekenen en kunnen dat ook niet zijn.

 Ik maak het je wel moeilijk en daarom wil ik nog wat verder gaan om 
zo het grote plaatje wat duidelijker te zetten.

 Een rijk persoon wil alsmaar meer bezit. Een arm persoon wil ook 
rijker gaan wonen en het ruimer hebben. Je kunt daaraan werken en het is 
een kwestie van echt willen. Wil je echt rijker worden of bepaalde bezittingen 
krijgen onder je, dan zal het gebeuren. Het is namelijk geen probleem. De vraag 
is hoever wil je gaan. Wil je, je gezin onder laten lijden? Wil je, je vrienden 
verliezen? Wil je kost wat kost je doel bereiken, ondanks dat er slachtoffers 
gaan vallen? Of wil je zover gaan dat je, je medemens laat doden voor meer 
macht en geld? Alles is mogelijk en het is aan jou hoever je gaat.

 Om dat spel te spelen zijn er spelers voor je neergezet. Een hele matrix 
is gecreëerd om je heen die jouw spel gaat spelen. Uitdagingen worden er 
neergezet en zo moet jij kijken hoever jij wilt gaan en wilt komen. Momenteel 
zijn er vele spelletjes op de computer waar onderling oorlogen uitgevochten 
worden in een virtuele wereld. Mooi is het, dat ook jouw wereld een schijn 
wereld is waar je dagelijks je spel moet spelen. Nu kun je zeggen, ik speel 
niet meer! En pats boem de wereld wordt anders! 

 Krijg je het nu even door? Ik had zonet nog een tweede groep aan-
gehaald die doorgaans maar kort op deze wereld verblijven. Mensen die ziek 
geboren zijn, of als kind in doffe ellende gekomen zijn en vroeg sterven. De 
mensen in hongersnood en mensen met ongeneeslijke ziekten. Misschien kun 
je ze nu plaatsen, waarom deze spelers in je leven komen en dat je ze bewust 
of onbewust meemaakt. 
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 Deze kort levenden en soms meest schokkende mensen zijn er, om elk 
mens die het nodig heeft, even er op te attenderen, dat waar ze mee bezig zijn 
niet de juiste weg is. Het zijn die mensen die anderen wakker maken en hen 
laten inzien dat waar ze zich mee bezig houden op dat moment, niet belangrijk 
is. Kijk naar de kinderen die doodgeboren zijn of na een korte tijd geleefd te 
hebben, weggerukt uit het leven van hun ouders. Een schok voor velen in die 
omgeving en de ouders worden meestal wakker geschud dat er nog andere 
dingen te doen zijn dan vergaren. Kinderen die hier kort zijn en al in hun 
tienerjaren verdwijnen van het toneel. De ouders zich afvragend waarom en 
hoezo. Hun kind verdwijnt en bij vele ouders gaat er een zee van vragen komen 
en doorgaans ook de nieuwe weg die ze dan inslaan. Geschrokken waarin ze 
al die voorgaande jaren beland zijn geweest. Zo heeft elke ‘speler’ een nut in 
jouw leven. Die persoon die het je moeilijk maakt of juist je grootste vriend, 
ze zijn er allemaal om je iets bij te brengen.

 Nu komen we weer op het punt wat de oerenergie kan zien. Kijk, kijk 
om je heen en je ziet de energie waar jij in jouw matrix mee aan het spelen bent. 
Jij bepaalt zelf of je de energie mee laat spelen om zo meer te gaan betekenen 
in de wereld van het Universum.

Waar kun je de energie vinden

 Waarom moeten we de energie vinden? Ik weet dat we in een wereld 
wonen waar bewijzen en cijfertjes belangrijk zijn. Nou, daar zul je het dus 
niet vinden! Zo, klaar met dit gedeelte van dit boek.

 Was een beetje te kort, kreeg ik door en je zult het ook niet prettig 
vinden als ik het zo omschrijf. Daarom zal ik even wat dieper op de energie 
ingaan. De oerenergie waar we het al even over gehad hebben, is een energie 
die overal is waar maar leven is. Of het nu een zandkorrel is, plant, dier, water 
of ons, mensen, alles is verbonden met deze ene energie. Mooi, wat heb je nu 
aan dit gegeven als ik het niet kan bewijzen en ook niet met cijfers kan aanto-
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nen. Kijk, dat is de reden dat ik nu dit boek schrijf. Ruim 99.9 % van dit alles 
is niet te bewijzen en niet aan te tonen. Wij, mensen, weten maar zeer weinig 
en zijn werkelijk, op enkele stappen na, niet verder dan die zandkorrel onder 
onze schoenen. Zo nietig zijn we, zo laag staan we en werkelijk op een ladder 
die niet bestaat! Ja, want in de energiewereld is geen ladder, geen rangen en 
geen standen. Al deze dingen zijn geïntroduceerd door mensen die menen o 
zo hoog te staan. Moeten ze wel, want anders klopt die ladder niet en ook hun 
berekeningen zijn dan waardeloos en zo hebben we door de eeuwen heen een 
matrix gebouwd wat werkelijk hangt of staat, maar meestal valt. Door die valse 
weg die we ingeslagen zijn, hebben we ons werkelijk afgesloten van de vele 
mogelijkheden die er geweest zouden zijn, als we onszelf al die beperkingen 
niet hadden opgelegd. Er is een zee vol met dingen die wij niet kunnen maar 
ook niet mogen doen. Als er weer eens een uitblinker op kwam duiken dan 
werd hij vermoord  of op zijn minst opgesloten. Een principe wat nog steeds 
gehanteerd wordt in deze tijd. Nu is het al moeilijker om 6 miljard mensen te 
controleren en zo glippen er soms enkele van die ‘achterlijke’ door de mazen 
heen en weten door bepaalde theorieën te lanceren, de huidige maatschappij 
aardig wat te veranderen. Het wordt niet in dank afgenomen en er wordt dan 
ook naarstig gezocht om ook deze personen snel de kop in te drukken. 

 Deze uitschieters, maar ook diegenen die weten te manoeuvreren in 
deze maatschappelijke bende, zijn in staat om ook weer anderen te bereiken. 
Ook op die manier is de energie, waar we zolang van verstoken zijn geweest, 
bezig weer zijn weg te vinden in de huidige mensheid.

 Nu is het zo dat de energie overal is en hij is overal op te pakken. Je 
hebt er niet veel voor nodig om het weer te voelen en te zien. Er is wel een 
belangrijke regel die je onthouden moet en dat is; 

‘Dat je in de energie en in jezelf moet geloven’

 Zolang dat er twijfels zijn en je denkt dat het niet waar is, dan zal de 
energie zich verborgen houden en kun jij er nog niet mee gaan werken. Het is 
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werkelijk belangrijk dat je gaat inzien dat jij samen met deze energie alles, wat 
kan dienen voor het geheel, kan verwezenlijken. Het is aan jou of je daarmee 
wilt gaan werken. 

Bestaat er tijd in de wereld van energie

 Tijd is een menselijke beperking! Mensen hebben zelf tijd ingevoerd. 
Omdat een mens ervan houdt om vakjes en hokjes te maken, moest ook de dag 
ingedeeld worden in parten. Het kon niet uitblijven dat alles in stukjes gehakt 
werd en dat we zouden gaan weten op welk deel van de dag we leven. Dat was 
nog niet het belangrijkste. Want door tijd in te voeren konden de mensen vast 
gepind worden op welke tijd van de dag dat ze ter dienste moesten staan voor 
de maatschappij. Tijd werd door de jaren heen meer en meer een slavendrijver 
en het is nu zo, dat je verplicht bent met de klok te leven anders haalt je baas 
geld van je loon af. Zo is tijd een middel geworden om dingen af te dwingen. 
Het is in de tijd die verstreek alleen erger geworden en alles staat en valt om 
en rond tijd. 

 In de wereld van energie en zelfs in het gehele Universum bestaat 
geen tijd. Er zijn geen beperkingen en geen maatstaven nodig om tot resul-
taten te komen. Het begrip tijd is alleen maar een blok aan het been, omdat 
het beperkingen oplegt en niet bijdraagt aan het leven. Nu zit je kennelijk te 
grinniken over deze uitspraak, want hoe zouden wij een wereld kunnen runnen 
zonder tijd? Hoe kunnen we die mensen massa nog kunnen coördineren als er 
geen klok was? Zeker, in de beperkte gedachtegang die wij mensen hebben is 
tijd een oplossing voor zeer veel zaken. Het is makkelijker (denkt men) om 
dingen te regelen, coördineren en af te handelen. Maar tijd is werkelijk een 
barrière in de gehele maatschappij. Tijd is een slavendrijver die absoluut geen 
rekening houdt met de mens. Tijd is geld en geld is tijd en daar staat en draait 
alles om. 
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 Doordat er in de energiewereld werkelijk geen barrières zijn en geen 
blokken van o.a. tijd is het een compleet andere wereld en is de mens daardoor 
veel meer toe in staat. Doordat de hokjes tijd wegvallen, gaat alles veel onge-
compliceerder. Een klein voorbeeld; als we met iets bezig zijn wat werkelijk 
onze aandacht heeft en we zijn intens met datgene bezig, dan vliegt de tijd. 
Voordat je het weet, is het dan tijd om te gaan slapen, tijd om te gaan eten of 
tijd om te gaan werken. Tijd bestond even niet omdat je met iets bezig was 
wat werkelijk al je aandacht opeiste. Nou, in de wereld der energie is er geen 
tijd en werk je wanneer je gevoel aangeeft dat het gedaan kan worden. Heb 
je een rot dag of een rot moment en heb je rust nodig, dan zal het gevoel het 
aangeven en als er werk gedaan moet worden ter dienste van de energiewereld, 
dan zul je opgaan in een wereld waar je, je niet moe voelt en je niets in de weg 
ligt. Door de dan 100% inzet, presteer je in kortere tijden, om het maar even 
aards uit te drukken, veel meer dan dat je op uur en tijd dingen moet doen. 
Zelf heb ik het grootste deel van mijn leven zo ingedeeld. Word ik ‘s nachts 
wakker met een ingeving of een idee, sta ik op en werk ik er in een korte tijd 
zeer hevig en intens aan. Daarna is de energie lager en vraagt het om rust en 
ga dan ik weer even opladen. Zo presteer ik dingen die vele mensen niet kun-
nen geloven, zoals het uitbrengen van 30 boeken in één jaar!

 Het is dan het moment waar de energie aangeeft wat te doen. Het 
kan nooit zijn dat, dat opgelegd kan worden door een derde persoon, zelfs 
niet door een tweede persoon. Jij bent het die aanvoelt wanneer en wat er op 
dat moment moet gebeuren. Inderdaad, je bent met dingen bezig waar een 
tijdgebonden persoon weleens denkt dat je het wel te bond maakt. Maar als 
werkelijk iedereen zo zou gaan werken, volgens dat patroon of beter gezegd, 
deze ingeving, dan waren we al veel verder in deze wereld.

 Tijd is een blok aan ieder mens zijn been. Tijd is een beperking in elke 
vorm en is puur om mensen vast te pinnen aan bepaalde handelingen vanuit 
een falend systeem. Als we kijken tot welke berekeningen momenteel weten-
schappers komen dan vraag je, je nog af of ze het zelf nog geloven. Ze praten 
over duizenden lichtjaren terug of miljoenen jaren oud en dan vraag ik me af, 
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hebben ze het cirkeltje dan nog steeds niet gevonden? Door tijd te koppelen 
aan berekeningen en het vast te pinnen aan natuurlijke verschijnsels, zijn ze 
werkelijk in een doolhof terechtgekomen en zijn er onwerkelijke resultaten 
naar boven aan het komen. Verstanden en tijd zijn momenteel de twee dood-
lopende factoren waarom veel niet meer te pakken is of te onderzoeken. 

 We denken werkelijk dat nulpunt te gaan vinden, anderen menen het 
al gevonden te hebben, maar na elk nulpunt dat er gevonden gaat worden is er 
weer een nieuwe wereld te ontdekken. Al eens bij stilgestaan in welke vorm 
mensen dus werken? Lijkt het niet erg op een cirkel? Ik denk alsmaar aan mijn 
vis vroeger die dagelijks vele kilometers afzwom in zijn viskom. Dat beest 
heeft werkelijk de wereld rondgezwommen en meende een record gevestigd 
te hebben door alsmaar in het rond te zwemmen! Zo, beste mensen, zijn wij 
met onze beperkte hersenen aardig in herhaling aan het vallen en alsmaar door 
tijdsberekeningen en eigen opgelegde beperkingen in het rond aan het gaan. 

 Nogmaals, tijd is een opgelegde beperking door de mens zelf. De dag 
dat tijd opgeheven wordt, zullen er deuren opengaan waaruit zal blijken dat 
veel meer mogelijk is dan voorheen.  

Een begin en einde, is dat waarheid

 We hebben het al best uitvoerig over tijd gehad en de opgelegde 
beperking door ons mens zelf. Een tweede zeer zware beperking die we ons 
opgelegd hebben gekregen is dat er een begin is en dat er een einde is. Is onze 
geboorte wel een begin en de dood het einde van een mensenleven? Elke plant, 
dier of wezen in de natuur is er voor een bepaalde periode en dan… verdwijnt 
het karkas, maar is dat dan het einde? Zou het niet zijn dat zijn vorm veran-
dert en onder een andere vorm weer bij gaat dragen aan het geheel? Kijk naar 
een plant. Hij komt op, groeit en sterft af. Bij het afsterven vallen de resten 
uit elkaar en worden opgenomen in de natuur. Ze doen weer dienst voor de 
volgende generatie of voor een andere keten in het geheel. 
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 Maar er is meer. Bij het uiteen vallen van de plant of het heengaan van 
een dier of mens kan het karkas wel uiteenvallen, maar is er ook nog zoiets van 
energie die dan weer vrij is en niet meer aan lichaam gebonden. We zijn het 
er allemaal mee eens dat in ieder geval elk mens een energiebron is. De ene 
voelt prettiger aan dan de andere en de ene is beter contact mee te krijgen dan 
de andere. Bij het heengaan van een lichaam zal de energie niet verdwijnen. 
Energie zal nooit verloren gaan omdat het een deel is van het geheel. Door 
het wegvallen van een lichaam en de daarmee vrijgekomen energie gaat deze 
overgenomen worden door andere mensen maar ook andere objecten, planten 
of dieren. De oerenergie zal zich gaan nestelen op die plaatsen waar het nodig 
is. 

 Als we even enkele geloven of gebruiken nakijken, dan zie je dat er 
altijd gepraat wordt over een hiernamaals of een reïncarnatie. Maar wat er 
werkelijk gezegd wordt is, dat een energieveld van elk mens, dier of plant zal 
blijven deelnemen in een verder leven. Wel eens je onaangenaam gevoeld op 
plaatsen? Wel eens een vreemd gevoel gehad bij een situatie? Deze voorvallen 
zijn tekenen van energievelden waar jij niet weet mee om te gaan of die te 
sterk zijn voor jouw veld. Bij mensen die een zwaar energieveld hebben en erg 
overheersend zijn, heb je altijd een onderdrukt gevoel. Zo weten we dus dat 
energie wel degelijk een grote rol speelt in het geheel. O, je voelt je vandaag 
down! Kan zeker gebeuren want er zijn energievelden bezig in jouw veld te 
rommelen. Je merkt dat er iets met je gebeurt en in een keer val je terug in 
een vreemd gevoel. Dat alles is energie en is waar elk deel hier op aarde van 
leeft en mee werkt.

 Als bij het heengaan van een persoon, dier of plant de energie zou 
verdwijnen zou het alsmaar bijgesteld moeten worden. We leven dus allemaal 
van een groot veld en nemen wat we nodig hebben en geven terug als de taak 
is gedaan. Zo blijven mensen, dieren en plantenwereld aan elkaar gekoppeld 
en werken allemaal met die ene bron waarvan tijdelijk, voor een klein deel, 
geleend wordt.
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 Nu ben ik al even dieper op energie ingegaan om zo aan te tonen dat 
in de wereld van energie geen begin is en geen einde. Energie blijft bestaan 
en is alsmaar de wereld en zijn Universum aan het verwerken, bewerken en 
aanpassen. Door dat gegeven zullen er dingen duidelijk gaan worden, maar 
zullen ook weer andere dingen tevoorschijn komen. Stoffelijk zal het eens 
stoppen en dat is omdat de wereld een komen en gaan is, maar na dat gaan 
zal er weer een komen volgen (denk even aan die vis in de kom). 

 De wereld van de energie heeft geen beperkingen. Tijd, einde en begin 
zijn menselijk opgelegde beperkingen en zeker niet opgelegd om de mens 
daarmee werkelijk te dienen. Daarom zullen vele berekeningen in een later 
stadium werkelijk lachwekkend gaan vervallen (net zoals onze platte aarde). 
Ook zijn er nu al berekeningen van een Einstein die zwaar in twijfels worden 
getrokken, puur omdat ze niet kloppen. Zijn relativiteitstheorie is ook al aan 
het wankelen. Er zal zich een geheel andere kennis gaan openbaren, de kennis 
zonder een start en zonder een einde, de cirkel in de wetenschap.

Kwantum en de wetten geschreven in de wereld van energie

 Komen we als laatste in dit hoofdstuk op de theorie van de kwantum-
wetenschap. Regels en wetten zijn geïmporteerd vanuit de conventionele we-
tenschap en even in een ander jasje gegoten. Wel zijn er een aantal beperkingen 
uitgehaald en zijn er daardoor in de kwantum wetenschap toch wel wat deuren 
opengegaan. Het is moeilijk om alles overboord te gooien, maar langzaam 
maar zeker krijgen de huidige wetenschappers door dat ze wel werkelijk blind 
en schaapachtig bezig waren in de vele honderden jaren voorheen. 

 Door enkele beperkingen overboord te gooien zijn wat kleine deurtjes 
geopend en zijn er al revolutionaire ontdekkingen gedaan. Een mens (energie-
veld) is duizenden kilometers uit elkaar te trekken maar zal blijven reageren 
op prikkels waar dan ook gedaan. Dat is wel een van de grootste ontdekkingen 
tot nu toe.
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 Experimenten met stukjes weefsel van een mens blijven, waar ze ook 
zich bevinden op de wereld, reageren als die persoon van wie het weefsel is. 
Wat een ontdekking als je weet dat de mens energie is en dat waar dan ook 
de energie zich bevindt, opgespitst wordt het toch één blijft met dat lichaam. 
Hetzelfde principe als wat homeopathie heeft. De zwaar verdunde sporen, 
wat niets meer is dan een deeltje van een energie van een bepaalde plant bij-
voorbeeld, zal zijn werking blijven doen omdat hij die energie draagt. Zo kun 
je nagaan dat alles wat energie bevat, dat is overigens alles om je heen, deel 
uitmaakt van jouw energieveld. Gaat er langzaam een belletje rinkelen? 

 Wat de wetenschappers ook deden met verschillende weefsels, ze 
bleven bij de hoofdpersoon reageren maar zo ook visa versa! Natuurlijk, omdat 
het een veld was waarmee ze aan het spelen waren. 

 Zo zijn ze in de kwantum toch op ontdekkingen gekomen waar vele 
vraagtekens en vele onverklaarbare dingen zich openbaarden. Het absolute 
nulpunt, waar vele wetenschappers op uit zijn, stuit alsmaar op problemen. 
Achter die nul zit toch nog iets wat weer een eigen wereld is. Het isoleren van 
atomen, neutronen en andere deeltjes, allemaal mooi maar wat blijkt, bij het 
isoleren daarvan is het toch nog verbonden met iets meer. Er komen onver-
klaarbare metingen tevoorschijn die hen weer leiden naar een andere wereld, 
een andere energie. 

 Energie is overal en zolang we niet willen beseffen dat energie meer 
is dan een cijfertje, zal het moeilijk zijn om grote deuren werkelijk te openen. 
De kwantumwetenschap is nog veel te veel vastgeroest op oude berekenings-
methoden. Zolang dat niet doorbroken gaat worden of in een nieuwe weten-
schap afgevloeid wordt, zal het meer gissen met getallen zijn dan werkelijke 
uitkomsten. Nu praat ik over getallen, iets wat in de wetenschap o zo belang-
rijk is. Formules en getallen die staan voor bewijzen, maar staan meer voor 
beperkingen. 
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 Willen wetenschappers werkelijk doorbreken dan zullen ze het minder 
in getallen moeten zoeken en meer in gevoel. Ja, ik weet dat een wetenschap-
per volgens de huidige wetten en regels niet op gevoel kan werken! Juist daar 
ligt nu de kern van het gehele probleem! Oude bepalingen, oude regels en 
verouderde berekeningen, wetten en regels. 

 Misschien moeten we het ‘de energieniale wetenschap’  gaan noemen, 
een wetenschap die meer met gevoel werkt en minder met getallen. 
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2-3 Leven in de wereld van energie

Is elk object energie

 De wereld waar we in en op leven is allemaal gevormd door energie. 
Dat zal moeilijk te pakken zijn door je of juist niet, of je denkt, het zal mijn 
tijd wel duren, wat maakt dat uit? Dan weten we in ieder geval dat er meer is 
dan wat je alsmaar voorgeschoteld krijgt. Ik weet ook dat vele van jullie niet 
zo moeilijk willen doen en als er maar op tijd een natje en een droogje is, dan 
is het wel uit te houden op deze rots. Dan, plotsklaps valt dat natje of droogje 
weg. Ook kunnen er grote verschuivingen zich voordoen in je leven en vallen 
er dingen weg. En dan… dan ineens wordt er iets verder nagedacht dan dat 
natje en dat droogje. 

 In het leven is het nooit te laat om achter dingen te komen of zaken 
anders te gaan zien. Het is zelfs goed dat er op een gegeven moment een 
belletje gaat rinkelen of dat je in gaat zien dat een leven een tweede en zelfs 
een derde kant heeft. Meestal bij ziekten komen velen erachter dat het alle-
maal toch niet zo is als dat ze zich altijd hebben laten vertellen. Vele goede 
voornemens komen dan uit de kast en er zijn er zelfs bij die het leven in zijn 
geheel omgooien. Dan wordt ineens ingezien dat jij niet de enige bent die op 
deze wereld staat en dat er toch meerdere verbindingen zijn met anderen. Ook 
de kleine simpele dingen van het leven gaan in een keer weer iets betekenen 
en er ontwaakt iets in deze mensen. Wat er weer naar boven komt is de pure 
oerenergie die je laat zien dat er ook andere wegen zijn in het leven. 

 Maar buiten dat we energie hebben die ons, mensen, op de been houdt, 
is het ook bij alle andere objecten om je heen aanwezig. Wat blijkt nu, jij bent 
het die de wereld om je heen creëert. Ja, ja, zul je nu denken, waarom lig ik 
dan niet op een onbewoond eiland met een drankje in mijn hand? O, is dat 
wat je wilt? Nou, creëer het en ga dan daar aan werken! 
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 Toch ligt het wat anders. Jij bent diegene die de mensen, dieren en 
planten, kortom je hele omgeving (matrix) om je heen schept. Jij bent aan 
het vergaren wat jij denkt nodig te hebben om je heen in je leven. Dat grote 
huis of die heerlijke stoel, alles wat jij om je heen wilt hebben zal op je weg 
komen. Nu lijkt dat allemaal onmogelijk als je geen of nauwelijks inkomen 
hebt, maar dat is niet zo. Het kan, ook al heb je geen rode cent. Je kunt creëren 
wat jij graag wilt hebben, mits je maar openstaat voor wat je energie zegt te 
doen. Meestal geen logische handelingen en als je daarover nadenkt kun je 
soms werkelijk achterlijk overkomen, maar daar kijkt je energie niet naar. Als 
jij in de energiewereld wilt creëren, dan, ga aan de slag en creëer! 

 Omdat alles om je heen energie is, wat let je dan om daarmee te 
werken! Wat let je om je energie zo om te bouwen naar wat jij graag om je 
heen wilt hebben. Maar, er is een klein maartje aan dit geheel. Het zal moeten 
passen in de oergedachten en de oerweg die jij zult moeten bewandelen in dit 
leven. Het zal moeten passen in jouw leven en in jouw energieveld. Het leven 
op deze wereld is niet het vergaren van allerlei materialistische dingen om je 
heen. Bezit is wat een ego wil en heeft niets te maken wat je leven uitgestip-
peld heeft. Dus, ga je spelen met energie en met zaken om je heen dan is het 
wel duidelijk dat je werkelijk ver kunt afdwalen van waar je werkelijk voor 
hier gekomen bent.

 Daarom is het zaak, te luisteren naar wat je pure gevoel zegt. Niet je 
hersenen en niet je ego moeten jouw leven bepalen, maar jij, jij bent het zelf 
met jouw gevoelens, voor wie de pure weg uitgestippeld is en die jij zou moeten 
gaan bewandelen. Ik zet dat wel even hier simpel neer en het valt misschien 
wat hard voor je op je bord, maar dat is ook zoals ik werk. Ik ga niet om een 
hete brij lopen draaien en alles met handschoenen aanpakken. Het heeft geen 
zin en het zal ook jou niet verder helpen. Het is en zal duidelijk moeten gaan 
worden dat alleen jijzelf de energie, die om jou heen is, kunt bepalen en mee 
werken. Jij  moet het zelf leren om daarmee een leven te leven en met die 
ervaringen zul je verder bijdragen aan het geheel van het complete energieveld 
waarin we met z’n allen een groot doel hebben.
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 Zo, het is onderhand verstandig om eens op zoek te gaan naar jouw 
energie die bij je hangt of in je zit. Kijk naar de energieën van de tafel, stoelen, 
planten en je huisdieren. Kijk wat deze objecten allemaal uitstralen en als je 
later zelf verder komt, zul je zien dat al deze energieën hetzelfde zijn als jouw 
energie. Maar eer je zover bent zal er eerst wat verder gewerkt moeten worden 
in de manier van leven en met het gevoel wat ver verdwenen is in deze harde 
onrealistische maatschappij.

Vrede

 Komen we aan een van het meest belangrijke gedeelte in het leven 
van de energie: Vrede. Vrede in alles zal zeker nu in jouw ogen onmogelijk 
zijn. Vrede met diegenen die je het leven moeilijk maken. Vrede in wat je doet. 
Vrede in wat je presteert en vrede in wie en wat je bent. 

 Nou, allemaal stuk voor stuk moeilijke zaken, zeker in een maatschap-
pij waarin we opgevoed zijn. Vrede is een groot woord en velen lopen het 
dagelijks te schreeuwen maar trappen elk dier dood dat op hun weg komt! Of 
ze maken van hun tuintje een woestijn, maar ze zijn in vrede! Vrede met de 
mensen om je heen is zeker de moeilijkste taak. Want dieren en planten zijn 
aan deze brute wijze van leven al gewend en weten dat ze niet weg te denken 
zijn uit de energiewereld. Maar om met mensen vrede te sluiten is momenteel 
nog een zeer ondenkbaar voorstel. Ik zie me al vrede sluiten met diegene die 
me net in elkaar heeft geslagen! Vrede sluiten met dat land wat net duizenden 
bommen of virussen op ons af heeft gestuurd! Ja, dat is even slikken en anders 
gaan denken! Toch zal vrede een belangrijke schakel gaan worden in de ener-
giewereld. Want je zult gaan merken dat die moordenaar, kinderverkrachter 
of terrorist dezelfde energiebron heeft als jij! Hij is een deel van jou, mij en 
iedereen! Je weet wel, die wereld die jij hebt gecreëerd! En dan wordt dus de 
zaak alleen maar moeilijker.
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 Hoe kan ik samenleven met die criminelen, moordenaars of wat dan 
ook voor mensen? Kan samenleven, vraag je me. Je leeft al samen onder één 
energiebron. Daarom heeft het uitsluiten van deze mensen, wat de maatschap-
pij doet, totaal geen nut! Door hen uit te zetten, illumineren of negeren zal de 
energie toch wel zijn werk doen. Hij/zij blijft er toch bij en blijft een deel van 
jou en ik. 

 Ik weet ook wel dat het moeilijk is een kopje thee te gaan drinken 
met diegene die net je kind overreden heeft. Dat is zeker geen gemakkelijke 
zaak en zal zeker moeilijk vallen. Ook zal het niet gemakkelijk zijn om met 
Bush aan tafel te zitten als je weet hoeveel doden hij op zijn geweten heeft 
en meer een massamoordenaar was dan een president. Toch is er iets wat 
losgekoppeld moet worden van hun handelen wat alsmaar terug te vinden is 
in hun ego en hun energie. Je zult ook zien dat bij vele mensen die in de fout 
zijn gegaan (wat is fout?) de energie al zijn tol heeft geëist en zo zul je het 
ook in de energiewereld gaan zien. Wezens die totaal leeggezogen zijn door 
een maatschappij die zijn tol duidelijk heeft afgegeven bij deze wezens. 

 Vrede is in vele gevallen moeilijk, zeker als er dingen gebeuren in je 
naaste omgeving en waar je, je ook nog onmachtig bij voelt. Je hebt wel eens 
de neiging om als een Rambo op alles in te hakken. Dat het iets zal helpen is 
te betwijfelen en in alle jaren van mijn leven is het duidelijk dat actie reactie 
uitlokt en je niet veel verder mee komt. Het sturen, het zien en het bewerken 
van de energie is een belangrijkere opgave en zal meer effect hebben. Energie 
is te sturen, is te bewerken en let wel, allemaal op een positieve manier. Het zal 
niet werkelijk helpen om hem het graf in te wensen, want uiteindelijk zul jij 
dan daar eerder liggen! Het is zaak, dat je al het leven om je heen als energie 
gaat zien en dan zullen ook deze zaken als ‘vrede’ meer en meer vorm gaan 
krijgen, maar dan als energie. 

 Vrede is meer dan alleen maar met elkaar vredig omgaan. Het is wel 
belangrijk in de wereld van energie, maar begrip is de pijler die het allemaal 
teweeg kan brengen. Begrip zul je gaan voelen maar ook zien, als je werkelijk 
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met energie omgaat. Begrip is een gevoel wat je zeer zeker kan helpen in die 
tijd dat vrede nog niet vanzelfsprekend is in jouw omgeving. Door je vredig 
op te stellen zul je merken dat de mensen, dieren en verdere wereld je ook 
vredig zullen benaderen. Zelf heb ik dat in dit leven ondervonden waar ik nog 
nooit fysiek geweld heb gebruikt en wegliep van elke vorm van geweld. Als 
ik aanvallend was in woorden, dan kwam er een golf van negatieve energie 
naar me toe. Zo kun je zelf bepalen wat je aan negativisme op je af laat ko-
men. Aanvallen zal een tegenaanval teweegbrengen, maar als je het in woord 
daar bij laat, zal er wel bij diegene die je aanvalt of opmerkingen plaatst, een 
energie gaan hangen die hem toch tot denken zal zetten. Als je dan niet op 
zijn aanval ingaat, is er geen gevecht meer. 

 Vrede zal er zijn als je ook dat weet te beperken en zelfs geheel weet 
te voorkomen. Ik weet dat als je voor alles wegloopt, zal er niets gebeuren 
maar zal er voor je omgeving ook niets veranderen. Eén van die miljarden 
schapen ben je dan. Goed, dat klopt allemaal en zo denk ik zelf ook over. In 
het verleden heb ik vele aanvallen gelanceerd en heb vele zaken aangepakt. Ik 
heb er over geschreven en wereldwijd aangekaart. Totdat je op een gegeven 
moment merkt dat er dan een vreselijk negatieve energie op je af komt, omdat 
mensen werkelijk niet dulden om gewezen te worden op hun tekortkomingen. 
Op dat moment sluit ik de zaak, ga daar verder niet meer op in. Wat blijkt dan 
na enkele maanden, de zaak is zo gaan escaleren in de energiewereld dat din-
gen zijn opengebroken. Ik kan uit ervaring spreken dat het je een wereld aan 
energie kost, om zaken op deze manier openbaar te maken en nog tot de dag 
van vandaag vergt het me net iets te veel energie. Het gevolg is, dat ik voor 
enkele dagen uitgeput ben en dan ga ik me weer opladen voor een versterkt 
energieveld.
 
 Nu voel ik al je gedachten; En deze man schrijft over vrede! Ja, ik 
schrijf over vrede omdat in welk leven dan ook, dat van een mens, dier of 
plantenwereld, is het niet nodig geweld te gebruiken. Door te werken met 
energie zijn vele andere wegen te bewandelen en de weg die je zonet gelezen 
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hebt, is die weg die ik gekozen heb. Zeker niet de gemakkelijkste en ik raad je 
deze weg ook niet echt aan. Deze weg is afmattend en soms denk je werkelijk 
dat je meer dood dan levend bent. Puur omdat ik nog steeds niet mijn limit 
wil accepteren in het aanvechten van onrecht.

 In al mijn werk, zowel in het tekenen, schrijven als beeldhouwen, zal 
vrede centraal staan. Want vrede is de pijler en de weg die gegaan zal moeten 
worden willen we ooit met het aardse leven verder kunnen. 

Liefde

Ik hou van jou! 
Ja jou! 

Ik hou van jou. 

 Dat voelt goed, niet waar? Ik moet bekennen dat ik een geweldige 
zielsmaat heb, een vrouw die dat veel tegen me zegt. Ik stond daar in het 
begin wat vreemd tegen aan te kijken, want als nuchtere Nederlander ben je 
die woorden dagelijks niet gewend. Mijn ouders hielden ook zielsveel van 
me, maar dat werd me niet verteld. Mijn overleden vrouw was nog een stapje 
erger want die kon deze woorden werkelijk niet uitspreken. Doch, van deze 
mensen wist ik, doordat ik zeer gevoelig ben in de wereld van energie, dat 
ze veel van me hielden en nog houden. Dat bleek wel, maar niet in woorden 
zoals ik nu meemaak. 

 Mijn vouw is een bijzonder mens. Ja, zul jij denken, ook mijn vrouw! 
Ja natuurlijk, maar helaas vergeten we dat nog wel eens. Zo, daarom ben ik 
elke morgen blij dat ik mijn vrouw gezond naast me zie liggen als ik wak-
ker word. Ik verwacht ook niets anders want deze vrouw is werkelijk een 
bijzonder iemand. We kennen elkaar al aardig wat jaren en wij zijn zo in 
elkaar gevlochten in onze zielenwereld alsof het is, dat we altijd al bij elkaar 
hoorden. Dat klopt ook want we zijn één energiebron en we hebben elkaar nu 
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weer eens nodig. Na het overlijden van mijn eerste vrouw was het een zeer 
moeilijke tijd en zag ik op bepaalde momenten het leven niet meer zitten. Ik 
was het zat en zag noch de gewone wereld noch de energiewereld als een op-
lossing. Ik zat werkelijk in een lange zwarte tunnel waarover ik later nog wel 
eens zal schrijven. In die tunnel was er altijd een klein wit puntje en dat zag 
ik ook alsmaar voor me. Mijn huidige vrouw verzorgde me en was er en we 
merkten dat iets weer ‘compleet’ werd. Ik had werkelijk weinig kracht meer 
over omdat mijn overleden vrouw veel van mijn energie had opgeëist en zo 
ook mijn zoon die in dat jaar een zeer zwaar ongeluk kreeg. 
Ik heb werkelijk mijn laatste energie aan deze twee mensen gegeven en was 
mezelf compleet vergeten. 

 De energie was op en ik was werkelijk ook klaar om te vertrekken. 
Toch was mijn doel nog niet gehaald en al had ik mensen met mijn energie 
geholpen, ik moest nog doorgaan. Zo kwam mijn wederhelft, in mijn ener-
giewereld, weer terug bij mijn energiebron. Ze verzorgde me en trok me weer 
uit de donkere zone. Het licht begon te schijnen als nooit te voren. Door de 
teruggewonnen energie kwamen we beiden zeer sterk terug en zijn we op een 
punt gekomen wat soms als bovennatuurlijk wordt gezien. We doen dingen en 
zijn tot alles in staat. Ze is waar ik ben en ik ben waar zij is en zo hebben we 
eigenlijk elkaar niets te vertellen. Vele keren zeggen we op hetzelfde moment 
dezelfde woorden, denken hetzelfde of doen dezelfde handelingen. Trouwens 
soms lastig, want eens liep zo’n zelfde handeling uit op een gebroken neus! Wat 
we ook samen zelf geheeld hebben. We zijn één in twee lichamen. Dat maakt 
mijn leven nu zo geweldig maar anderen zullen zeggen, och ze zijn verliefd! 
Dat klopt want ik heb mijn oude liefde, mijn wederhelft in de energiewereld 
terug, samen met mijn huidige energie. Liefde is iets moois en kan je brengen 
in de energiewereld op plaatsen, waar je niet over durft te dromen. 

 Nu begon ik dit stukje met het zinnetje ‘Ik hou van jou’ en dat ik dat 
vele malen bij mijn vrouw te horen krijg. Nu weet ik ook dat mijn vrouw veel 
van mij houdt en ik zielsveel van haar, maar wat wij veelal niet weten is dat 
we allemaal van elkaar houden, al zal dat even raar klinken. Ik weet dat je 
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met je grootste vijand niet samen door een deur kunt, maar weet je dat zelfs 
je grootste vijand van jou houdt? Elke manier van liefde is liefde, al is het een 
haat relatie of een duidelijke afkeer naar iemand toe. Hoe dat komt is, omdat 
er zeer diep in je energiewereld toch een plaatsje is wat openstaat, ook voor 
die persoon. In de energiewereld bestaat geen haat en dat kan ook niet omdat 
de energie één geheel is en daar bestaat geen dualiteit! Het is het aardse, het 
menselijke wat zwart wit maakt en wat liefde en haat in stand houdt. 

 Ik hou van jou. Ja jij, ik hou ook van jou en daarom schrijf ik dit boek. 
Dit boek schrijf ik omdat ik moeilijk kan zien dat mensen verpauperen, mensen 
elkaar afstoten, vernederen, kleineren en pijn doen. Ik schrijf dit boek omdat 
ik meen dat het bij kan dragen aan jouw leven en hopelijk dat het jou in kan 
laten zien dat er meer is dan alleen geld en macht. En daarom, omdat ik van 
jou hou, schrijf ik dit. 

 Mijn vrouw en ik zijn een gezamenlijke energiebron en samen kunnen 
we veel aan. ‘Veel’ is zacht uitgedrukt want ik weet dat we alles aan kunnen. 
Alles wat op onze weg komt en gaat komen, maar ook alles in de energiewereld 
die op een punt is beland grote veranderingen te ondergaan. Meerdere mensen 
zullen gaan begrijpen wat er werkelijk gaande is op de wereld en velen zullen 
gaan inzien dat de wereld meer is dan achter geld aan gaan en verzamelen. 
Zaken die niets te maken hebben met het leven. 

 Zo was ik dus nog niet klaar met mijn missie na het overlijden van 
mijn vrouw, maar is mijn missie pas gestart om te gaan houden van jullie en 
samen met mijn zielsmaat de missie tot een goed einde te brengen. Dat het 
zal lukken is geen probleem, want dat is al lang bepaald, maar of we ook jou 
erin kunnen betrekken en in kunnen laten zien is afhankelijk van jouw gevoel 
en jouw zienswijze. Daarom sluit ik deze paragraaf af met, ‘ik hou van jou’. 
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Vreugde

 Vreugde is een van de grootste uitingen die iedereen in het leven 
ervaart als bij hem of haar een geweldig voorval zich voordoet. 
 - Een baby is blij met wat gebrabbel.
 - Een kind kan blij zijn met een snoepje.
 - Een tiener met zijn eerste liefde.
 - Ouders met de geboorte van hun eerste kind.
 - Als oudje wanneer je alle aandacht hebt als oud en wijs persoon.
Vreugde kunnen momenten zijn en zijn in onze ogen altijd veel te kort! In 
een normaal leven lijkt het alsof vreugde niet in verhouding staat met wat de 
negatieve tijden aanvoelen in lengte. Zou dat bewust zo zijn of is het zoals 
wij dat ervaren?

 Gevoel is bij iedereen anders, de een meent in een hel te leven terwijl 
iemand anders om hem heen in een paradijs meent te leven. Wij zien en voelen 
wat we willen zien en voelen en zo komen we op een punt wat zeer belangrijk 
is in het leren leven. Het punt waar wij zelf bepalen wat we om ons heen wil-
len hebben en hoe wij het leven willen leven.

 Op het eiland waar ik woon, heb ik werkelijk een zware les te gaan. 
Als oerdegelijke Nederlander met mijn Nederlandse gedachten en manier van 
regelen, ben ik op een eiland beland waar werkelijk niets geregeld is, niets 
op tijd gaat en waar dagelijks gefeest wordt ondanks de ellende die er heerst. 
In het begin was alles nieuw en was het voor mij ook feesten en veel zwem-
men. Later moest er gewerkt worden want het geld raakte toch wel op en mijn 
geldboom wilde niet erg snel groeien. De ergernissen kwamen naargelang 
mijn zaak groter werd en ook dat ik verder getrokken werd in de zienswijze 
van de lokale bevolking. Deze mensen hebben alle tijd, komen nooit op tijd 
en is het vandaag niet, dan zien we morgen wel! Niet direct mijn leefstijl en 
werkwijze. Maar toch heb ik me aardig kunnen redden in deze eilandelijke 
wereld. 
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 Wat bleek, er was een les voor mij te gaan en die ik pas veel later 
ben gaan inzien. Als degelijke Nederlander was zakendoen niet werkelijk op 
de manier zoals het je geleerd wordt op een school. Zo was ik dus wel eens 
aardig geïrriteerd als weer eens een van mijn klanten me verschillende malen 
terug liet komen. Het bleek dat deze man wel eens van een biertje hield en 
had werkelijk niet als levensdoel dat zijn zaak optimaal moest draaien. Als 
hij er maar genoeg geld uit kon trekken om zijn losbandig leven te kunnen 
voortzetten. Nadat hij me eens uitgenodigd had in zijn wereld, was het alle-
maal snel beklonken. Eenmaal toen ik doorhad dat ik met deze persoon beter 
zaken kon doen in een café dan op zijn werk, is hij nog lang een klant van mij 
geweest. 

 Later na het sluiten van mijn zaak, ben ik eens wat verder gaan kijken 
hoe dit eiland werkelijk draait. Het was een geweldig gezicht dat ons eilandje 
werkelijk draait rond feesten en dat de mensen van het ene feest naar het andere 
toeleven. Wat mooier is, is dat het eiland nog steeds draait en kennelijk is er 
niet veel nodig om een land draaiende te houden. Een goed feest lost kennelijk 
meer op dan maanden lang om de tafel zitten vergaderen.

 Terugkomend op vreugde, want daar gaat het hier in dit stuk om. De 
vreugde die deze eilandbewoners hebben in het leven is een voorbeeld voor 
de gehele wereld. Er is veel ellende, maar de mensen vergeten het door de 
vreugde in hun leven. Ze feesten of zijn bezig om een feest te organiseren. 
Maar ook de vreugde in hun leven is niet weg te denken. Ze hebben door dat 
er geen morgen is en geen gisteren maar alleen een nu. Ze genieten van het 
moment en zo hebben ze weinig tijd om over hun ellende na te denken.

 Vreugde is werkelijk de sleutel in het leven. Alsmaar piekeren en 
alsmaar denken hoe zwaar je het hebt, lost niet veel op. Erger nog, het maakt 
het alleen nog maar moeilijker! Doordat je zwaar denkt en alles moeilijk inziet 
komt er ook de nodige negatieve energie op je af. Natuurlijk, want die wil 
ook wel van de partij zijn. Als dan de problemen zich ophopen kom je op een 
bepaald moment op het punt dat je geen uitweg meer ziet. Alles is zwart om 
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je heen en waar is de deur om uit dat punt te komen? Je gaat steeds verder in 
dat diepe gat want je ziet namelijk niet meer waar en welke kant je op gaat. 
Meer problemen, meer pijn en meer ziekten. En zo gaan we dus verder van 
ons levensdoel af. 

 Toch, elke zwarte tunnel heeft een wit klein puntje. Als je in het don-
kerst van de nacht kijkt, zul je altijd nog een puntje zien waar je, je eigen aan 
vast kunt klampen. Zo ook in die tunnel. Je pakt dat puntje en concentreer je 
op dat kleine lichtpuntje in de verte. Ik verzeker je, dat puntje wordt steeds 
groter en zal steeds dichter bij jou komen. Dan zie je de opening en kun je 
weer binnenstappen in de wereld van licht en energie.

 Het is zaak, om dat licht vast te houden en dat is niet altijd even mak-
kelijk. In je leven maak je vele dingen mee en alles moet je meemaken omdat 
jij dat zelf gewild hebt. Jij hebt deze weg gekozen en ook jij zult hem alleen 
moeten bewandelen. Toch komen dan de eilandbewoners weer even in dit 
stukje terug. Ondanks de vele zwarte gaten waarin zij zich bevinden, hebben 
ze toch iedere keer weer een punt waar gefeest wordt of dat ze samen zijn met 
veel plezier. Er wordt gelachen en wat domino gespeeld, er wordt gedronken 
maar ook veel gedanst. Ze vergeten totaal wat er die dag van te voren geweest 
is en denken niet aan wat er nog gaat komen! Dat is een belangrijk punt waar 
wij aan moeten denken als wij ook in een zwart gedeelte zijn beland. Want 
wat is de kracht van het leven? Niet het leven zelf maar het opnemen wat er 
NU gaande is.

 Dat zal zeker nog veel uit gaan komen in de komende stukken van 
het boek, want de werkelijke kracht van het leven is het NU. Als je NU leeft 
kun je wegen bewandelen. Als je NU het lichtpuntje gaat grijpen, komt er een 
einde aan die lange donkere gang. Als je NU gaat leven en zien wat je NU nog 
wel hebt, zul je zien dat je niet zo arm bent als jij denkt. En zo is het zaak, 
om NU te genieten van wat je hebt. Vergeet wat je niet hebt want dat is geen 
NU.
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 Vreugde, wat deze mensen om me heen hebben, is wat ik nu zie. Ik 
erger me zeker wel eens aan de laksheid en onwetendheid die deze mensen 
tentoonstellen. Toch weten deze mensen nu te overleven en worden ze door-
gaans erg oud. Dus door hun glimlach en het lak hebben aan het verleden en 
de toekomst, weten zij nu een vreugdevol leven te leven.

 Lach en blijf inzien dat het leven een gift is van de wereld van de 
energie. Het zal je leven zeker mooi maken.

Mensen op gelijk niveau

 Vanzelfsprekend zul je zeggen: O ja? Is dat zo vanzelfsprekend? Kijk 
om je heen, de een heeft zogenaamd een belangrijker baan dan de ander. De 
een mag of kan niet met de ander praten, want zijn niveau is te laag of is maar 
werkvolk. O jee, moet je die vuile zwerver daar zien lopen! Nee, daar praat ik 
niet mee. En die buurvrouw, dat mens roddelt de gehele dag over iedereen. Nou, 
hij is helemaal niet opgevoed! Zo zijn we dus werkelijk iedereen in een vakje 
aan het plaatsen en kunnen de gestudeerden niet overweg met het werkvolk en 
de zwervers niet overweg met de welgestelde mensen in de maatschappij. 

 Ik had het zonet in het stuk ‘vrede’ ook al over samenzijn en samen 
problemen oplossen. Het accepteren van elkaar zoals elk mens is. Nu kom 
ik daar weer op uit, want weer zul je welk mens dan ook moeten zien als een 
deel van jezelf. Ja, jij bent een deel van die zwerver die jou laat zien dat er 
ook mensen zijn die met niets leven. Ook ben je een deel van diegene die 
het in de maatschappij gemaakt heeft en hoog op de maatschappelijke ladder 
staat. Jij bent een deel van die intellectuele, maar ook van die roddelende 
buurvrouw. Zo zul je in de wereld van energie zien dat je één bent en dat het 
niet uitmaakt waar je op de maatschappelijke ladder staat. Deze ladder is niets 
meer dan mensen tegen elkaar opzetten om hen zo nog meer uit te buiten in 
het werken. Zie je, als je hard werkt heb je meer geld en kun je een dikke vette 
wagen rijden. Nou, die zwerver wil die dikke vette wagen misschien niet. Zo 
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is die maatschappelijke ladder niets anders dan het ophitsen van mensen tegen 
elkaar.

 Mensen op gelijk niveau zie je, als je werkelijk in de wereld van de 
energie bent beland. Wie of wat je ook tegenkomt op je pad, is daar om mee 
te gaan werken en de taak te klaren. Ik haal even aan dat ik, met het volgen 
van mijn idealen en het luisteren naar mijn gevoel, contact heb met zowel de 
zwervers als parlementariërs en politici. Maar ook de hogere personen op de 
ladder zijn regelmatig gesprekspartners en dat alles komt omdat ik hen niet zie 
als een mens in een functie, maar als energie met een bepaalde uitstraling. 

 Door het openstaan voor de vele energieën, zal het makkelijk zijn om 
met alle mensen te praten of te werken. Nu denk je zeker dat het niet zal kun-
nen en dat een gewone burger geen toegang heeft tot de hogere treden in de 
maatschappij. Dat is volstrekt onjuist en is zeker niet zo. Doordat je iedereen 
ziet als een gelijke, zal er niet één persoon zijn die het contact af zal ketsen. 
Wel is het zo, dat ze vreemd vinden dat net jij op hun pad komt en wat jij, een 
vreemde vogel, van hen moet. Er zullen vreemde reacties zijn en ook zullen 
er zich situaties voordoen waar mensen compleet in de aanval gaan. Ook dan 
is het zaak, het open te houden en deze mensen als gelijken te zien. 

 Als je vanuit gaat dat iedereen gelijk is, zul je zien dat alleen al bij 
die gedachte een wereld zal openen.
   

De wereld is energie, zo ook de natuur en al haar wezens

 In de vorige stukken heb ik al aangehaald dat energie alles inhoudt. 
Of het nu de tafel is, je stoel, je hondje of kat of die prachtige bloemen in een 
vaas. Kortom; alles is energie. Energie is werkelijk de bouwstenen van alles wat 
om je heen is. Jij bent een deel daarvan en jij bent ook ontstaan uit diezelfde 
energie als dat die bloem is ontstaan, maar ook waaruit die tafel is gemaakt. 
Nu klinkt dat een logisch denkend mens wel wat vreemd in de oren en zeker 
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wil je niet vergeleken worden met een korreltje zand of een lekkere vette drol 
in het park! Toch, alles wat jij ziet is ontstaan uit diezelfde bouwstenen! 

 Slik, heb je het even moeilijk nu? Och, het geeft niet, het leven is nu 
eenmaal een moeilijke weg, al is die weg ook ontstaan door energie. 
 - Heb je nou niet een vreemd gevoel als je in gaat zien dat je één 
   bent met alles? 
 - Heb je niet een verlossend idee dat je niet meer alles in hokjes 
   moet plaatsen? 
Als je werkelijk op het punt komt dat je in gaat zien dat je één bent met alles 
om je heen, zul je merken dat problemen zullen verdwijnen, maar ook dat alles 
aan te pakken is. Niets is meer bergen zo hoog en er is niets meer om tegenop 
te zien. Het is gewoon je eigen energie wat je voor je hebt! Met dat gegeven 
zul je nu moeten gaan werken. Moeten, nee, je kunt er mee werken. Het is 
een keuze die je kunt gaan maken. Uiteindelijk is het jouw weg, jouw leven 
en jouw manier van het leven zien. Wel wil ik je deze visie niet onthouden 
want het zou werkelijk vele oplossingen kunnen geven in de problemen waar 
je nu mee worstelt. 

 Zo zijn we dus op één van de belangrijkste punten van ons leven beland 
en dat is dat wij niets meer en niets minder zijn dan die zandkorrel, plant of 
stoel voor je. We zijn niets meer, we zijn gewoon diezelfde energie en dat is 
dan een veel makkelijkere manier van leven. Mensen die moeilijk zijn, kijk 
naar hun energie en je ziet wat er gaande is. Mensen die je aanvallen, kijk naar 
hen en je zult merken dat ze veelal leeg zijn en niet meer de weg weten die 
gegaan zou moeten worden. Verdwaald en geheel het spoor bijster, lopen ze te 
schoppen en te tieren om zo anderen mee te slepen in hun onkunde. Maak je 
daar niet te sappig over en stop vooral geen energie hier in, want deze mensen 
weten toch niet mee te werken. Wat je kunt doen is aanhoren, zien en kijken 
waar ze wel voor open staan. Hun energie zal doorgeven waar het om vraagt 
en op die plaats kun je hen bereiken. Een persoon die aanvalt zal altijd een 
aanval terug verwachten, maar weet geen raad met het weglopen daarop of 
het niet reageren. 
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 Ook is dat zo met andere objecten, planten of dieren. Accepteer hen 
zoals ze zijn en geef hen waar ze om vragen. Negativisme is geen optie en zal 
alleen jezelf naar beneden halen in je energie. Ga er vanuit dat elk wezen, elk 
object, kortom alles wat om je heen is, nu bij je is omdat het op dat moment, 
voor welke reden dan ook, jou nodig heeft. Het komt niet voor niets op je pad. 
Wat ermee te doen, is aan jou de keuze en er is geen keuze als jij het gaat zien 
als energie.

 Zo komen we tot de laatste deel van deze paragraaf en dat is;

Hoever gaat de energie of is het misschien het Universum

 Hier zijn we op een punt wat veel dieper gaat in het geheel. Energie 
is er overal en alles wat leeft is gemaakt van energie. Zo zijn alle planeten, 
sterren en alle stelsels een deel van dat geheel. Omdat wij in onze menselijke 
begrippen het allemaal in menselijke waarden zien, is het niet te pakken, maar 
in de wereld van de energie is het verplaatsen van het ene naar het andere. Er 
bestaat geen overgang, geen tijdsverschil en geen afstand! Ja, ik weet dat ik aan 
het ijlen ben volgens jou en dat is allemaal okay. Geloof wat je moet geloven 
in je beperkte denkvermogen. Je kunt niet anders en het wordt inderdaad tijd 
dat ik in het vakje fantasten gegooid word! Ook dat is okay als je, je daar goed 
bij voelt. 

Blijft nog staan de zaken die ik zonet heb aangehaald;
 - Geen overgang.
 - Geen tijd.
 - Geen afstand. 
Juist die principes waar de gehele wetenschap alsmaar mee werkt. 
In de wereld van energie bestaan deze zaken niet, puur omdat ze er niet zijn. 
Energie is vrij van al die beperkingen en in de meest allernieuwste testen 
blijkt dat de energie van één deel op de aarde, exact op de andere helft van de 
aarde ook aanwezig kan zijn. Zonder tijdslimiet en zonder enige vertraging. 
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Natuurlijk, als het niet bestaat is het er ook niet. Door dat principe door te 
hebben, gaat het geheel waar alles in en om draait, namelijk ‘het Universum’, 
ook een makkelijker begrip worden.

 Ja, ja, het is je allemaal even te veel en je ziet het niet meer zitten. 
Klopt, het is moeilijk om met het verstand dit te volgen en daar zit hem nu juist 
de kneep, je moet je verstand lekker thuis laten bij deze reis. Verstand is een 
beperking net zoals een ego en die samen de mens werkelijk zware beproe-
vingen laten doen. Soms lijkt het wel of je een ‘test case’ bent en je alsmaar 
voor de leeuwen wordt gegooid. Natuurlijk, want van nature wil je verder, 
maar je wordt alsmaar voor de gek gehouden door je verstand en je ego; twee 
vriendjes van elkaar die als opdracht hebben jou om de tuin te leiden. In het 
geloof zien ze dat als de duivel en anderen zien het als satan. Och, het beestje 
moet toch een naam hebben in deze maatschappij. 

 Wat gaan we met al die gegevens nu doen? Nog niets, je gaat eerst het 
hele boek goed doornemen. Er is nog veel meer wat er gaande is en ik denk 
dat het belangrijk is dat je eerst doorhebt wat de wereld van de energie kan 
betekenen voor je. De wereld van de energie die het totale Universum laat 
werken op de manier zoals het gaat komen op het moment van NU. Daar gaan 
we verder op in en gaan we verder op door, als we de volgende hoofdstukken 
door gaan nemen. 
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2-4 Leven na de dood

Is de dood het absolute einde

 Dood is een begin! 
Waarom moet dood een einde zijn? 
Nu zijn hier twee zinnen die beide niet in de wereld van de energie passen en 
gebaseerd zijn op gegevens die in de energiewereld niet bestaan. Begin en 
einde zijn woorden die niet in die wereld voorkomen. 

 Zoals ik al in een vorig stuk even belicht heb, weet je al waar ik naar 
toe ga. In de wereld van de energie is er geen start en er is geen eindstreep. 
Alles volgt elkaar op en het zal niet zo zijn dat er ooit een einddoel gehaald 
wordt, omdat dat simpelweg niet bestaat! Het alsmaar wroeten in het diepste, 
hoogste, verste stuit steeds op vreemde andere werelden die na een tijdje weer 
verdacht veel lijken op de wereld waar we nu in zitten. Alsmaar herhalen zich 
situaties en alsmaar zul je zien dat achter een zogenaamd einde weer een begin 
is! Zo is het einde opgeheven en het begin nooit begonnen. 

 Nu begon ik dit stuk met de titel ‘leven na de dood’. We leven nu en we 
doen onze dingen nu. Dan lijkt het dat het ophoudt en is er een dood, althans 
het stoffelijk lichaam heeft het opgegeven. Zijn we dan werkelijk dood? Wil 
ik even een klein voorbeeldje geven.

 In ons leven kopen we aardig wat auto’s en we wisselen nog wel eens 
van die ijzeren roestbak. Zie de wagen even als ons lichaam en onszelf als 
het leven. Na het wegdoen van ons lichaam (wagen) houdt dan ons leven op 
(persoon)? Nee, we gaan door en we gaan verder in een andere wagen. Zo is 
het met ons leven ook. Het lichaam heeft zijn diensten bewezen en heeft ons 
op plaatsen gebracht waar we moesten zijn. Onze zaken zijn gedaan en is het 
zaak om verder te gaan. Het lichaam hebben we niet meer nodig, op naar de 
volgende stap. Ja, wel erg simpel in je ogen maar dan komen we op het punt 
van simplisme. 
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 Het leven is simpel, wij maken er alleen een moordkuil van omdat 
we dat zelf willen! Wij zijn diegenen die ons leven moeilijk maken. Wij zijn 
diegenen die de problemen opzoeken maar ook creëren. Als je dat gaat inzien, 
zie je dat jij het bent die het leven aangenaam of als een hel maakt. Wil je 
moorden en plunderen, dan zal het met je gebeuren. Wil je in vrede leven, zal 
dat ook gebeuren. 

 Zo is het ook zaak om te werken aan de dingen die jij meent te moeten 
doen. Het is niet die ander die voor jou bepaalt en doet die ander dat wel, dan 
is het toch jij die dat wilt! Ook zal het werkelijk eenvoudiger worden als je in 
gaat zien dat na de dood er wel degelijk een voortzetting is van je leven. Nee, 
natuurlijk niet als die bankdirecteur die je nu bent. Ook niet als die zwerver die 
je ook zou kunnen zijn. Nee, dat zijn allemaal voorbijgaande zaken en hebben 
werkelijk	niets	te	maken	met	je	werkelijke	leven.	Dat	is	die	film	waar	je	in	
geleefd hebt, in die opera die je op moest voeren. Dat aardse zul je werkelijk 
niet mee kunnen nemen en neem van me aan, je kunt proberen je aardse leven 
te verlengen maar dat zal niemand ooit lukken. Je tijd is je tijd en je weet, we 
hebben geen tijd, dus…

 Na de dood kunnen we duidelijk stellen dat het leven gewoon door-
gaat zoals hij al grote tijden doorgaat voor je. Omdat tijd niet bestaat is het 
mooi te weten dat een mensenleven, ook de tijd zou kunnen zijn van een 
eendagsvlinder en het leven van vroeger, dat je blij was 35 jaren te worden, 
wel hetzelfde is als nu het gemiddelde van 78 jaren. Wie zegt nu dat we wer-
kelijk langer leven. Als er geen tijd is, is dat ook niet belangrijk en doet dat 
ook niet ter zake. Kennelijk hebben de huidige mensen meer jaren nodig om 
hun levensdoel te bereiken. Wat vroeger gedaan werd in 35 jaren zijn we nu 
78 jaren over aan het rommelen. Ook zo kun je het zien. Dus tijd zouden we 
eens langzaam maar zeker moeten laten verdwijnen uit onze wereld. Zo zou 
het ook niet meer belangrijk zijn als mensen heengaan. 

 Na de dood is leven omdat er geen dood bestaat.
  



231HET ENERGIENIALE LEVEN

Als er geen dood is, waar blijven we dan

 Ja, allemaal in een kamertje bij tante Sidonia! Moest er even uit om 
het wat luchtiger te maken. Kwam zo in me op en ik ben dan zo dat ik het dan 
ook neerzet. Maar terug naar waar we het over gaan hebben, namelijk waar 
we blijven na de dood. Stoffelijk weten we allemaal waar we blijven en dat 
hoef ik je niet verder uit te leggen. Maar waar onze energie blijft, daar zijn 
vele theorieën over. We gaan naar een zielenwereld. We gaan naar de hemel, 
wat bij vele geloven beweerd wordt. We reïncarneren, wat ook aangehaald 
wordt bij vele geloven. En zo zijn er nog enkele theorieën waarbij je denkt 
dat ze het toch allemaal mooi voor elkaar hebben. 

 Toch is het allemaal simpeler dan wat soms in boeken van vele delen 
zo mooi beschreven wordt. We leven toch in een wereld van energie? Nou, de 
wereld van energie is om en in ons, dus waar zouden we blijven als er geen 
vast lichaam meer is? Er zijn mensen die zien geesten, anderen kunnen contact 
maken met het verleden en weer anderen kunnen praten met de doden. Zo zijn 
er allemaal simpele aanwijzingen die dus teruggaan naar een energiewereld, 
een energiewereld die alsmaar om ons heen is. 

 Zelf heb ik eens in een boek uitvoerig beschreven waar de zielen van 
de mens verbleven en stuitte ik uiteindelijk op een wereld die wel erg dicht 
bij ons in de buurt is. Toen ik over deze theorie door ging schrijven, bleek 
dat ook weer, zoals in de gehele energiewereld, het niet ver weg was maar 
erg dichtbij. Onze eigen energie blijft deel van ons eigen al is het een geheel 
van het totale veld. Zo kunnen energieën verder groeien en komen tot hogere 
prestaties. Samen met het hele energieveld is alles mogelijk wat wij willen.

 Maar in deze beredenering is nu wel duidelijk dat we niet verdwijnen 
en ook niet naar een wolkje, ver van deze aarde vandaan, vertrekken. O ja, de 
tunnel want o daar wordt alsmaar over geschreven en alsmaar als o zo mooi 
ervaren. Is overigens een mooie ervaring en is zeker een geweldig gezicht 
om eens mee te maken. Maar die tunnel doet dan lijken alsof we onmeetbare 
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afstanden	afleggen	waardoor	we	getrokken	worden	naar	een	andere	wereld.	
Zoals ik net al schreef ‘lijken af te leggen’, omdat we bij het wegtrekken uit 
dit leven, tijd en afstand al geen partij meer zijn. Je bent al beland in de wereld 
van de energie en zo is dan je eerste kennismaking met wat mogelijk is in deze 
wereld.

 Dat je met een been nog denkt te beseffen dat je grote afstanden af-
legt, is omdat je niet geheel los bent van het aardse denken, want de verhalen 
die verteld zijn en nog gaan komen, zijn allemaal door personen, nog levend 
op deze wereld, verteld aan ons. Met aardse begrippen wordt dan uitgelegd 
wat hun ervaring is. Ook zo die mensen die menen in de zielenwereld te zijn 
geweest en hele aardse verhalen projecteren over simpele gegevens die o zo 
mooi zijn.

 Kortom is het zo, dat bij het uittreden van je lichaam je energie weer 
vrij is van zijn beperkingen die alsmaar opgelegd werden door een lichaam 
van vlees en bloed. Jouw energie gaat weer verder in zijn volgende reis en is 
aanwezig waar het meent te moeten zijn op dat moment. Het kan zijn hier op 
aarde (geesten, stemmen of contacten) maar het kan ook zijn dat je in een stelsel 
ver hier vandaan bent. Maar omdat tijd, ruimte en afstand geen beperkingen 
zijn, ben je ook hier op aarde als het nodig is. Dat je terugkomt kan zijn. Het 
is niet noodzakelijk op deze aarde, maar misschien wel op een totaal andere 
plaats in ons Universum. Ver kan het niet zijn want als energie ben je altijd 
en overal met elkaar verbonden. Zo is het dat we blijven leven in de wereld 
van de energie.

In welke vorm leven wij door 

 Deze vraag is eigenlijk al beantwoord in het vorig stuk. Toch zijn er 
nog misschien wat extra kanttekeningen bij nodig.
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 Energie is overal, we hebben al bij vele testen dus nu gezien dat de 
connectie blijft. Bij het wegnemen van een stukje weefsel van je lichaam zal 
het overal op deze aarde, maar ook in de ruimte, blijven reageren op de prik-
kels van het hoofdlichaam. 

 Dat mensen nog steeds pijn hebben aan hun geamputeerde been is een 
normale zaak. Het been is wel verwijderd maar de energie niet! Het lichaam 
was daar niet meer 100% maar de energie wel. Ook dat speelt in de vele 
transplantaties waar delen van een lichaam weggehaald worden en andere 
delen geplaatst worden. Daar komen energieën van verschillende bronnen bij 
elkaar.	Energie	is	erg	flexibel	en	zal	het	allemaal	wel	accepteren	maar	de	vele	
signalen komen wel van de verschillende energiebronnen. Acceptatie door het 
lichaam is dan niet dat het stuk vlees geaccepteerd of afgestoten wordt, maar 
of deze persoon de gegevens van alle energieën aankan! 

 Na de dood zal onze energie doorgaan en dan niet in de vorm van een 
lichaam maar als een energie wat een geheel vormt met de totale energiebron. 
Energie zal overal werken aan één geheel. We kunnen wel delen verwoesten 
(been amputeren) maar de bron zal blijven. Zelfs het geamputeerde been zal 
nog blijven bestaan in de totale energiebron. Net zoals het blad, wat valt van 
de boom. Ook die zal deel uit blijven maken van het geheel.

Is elk leven een losgekoppeld leven van het geheel

 We stellen de vragen wel als een ketting aan elkaar. Doorgaand op het 
vorig stuk zie je dus dat energie één geheel is. Niet alleen jouw energieveld, 
maar alle energiebronnen, vormen een geheel met het totale Universum. Wij 
kunnen als simpel wezen werkelijk niet gaan zitten spelen met de energieën 
van het Universum en dat blijkt al als we simpel onze eigen energie niet kun-
nen regelen. We gaan dagelijks al in de fout om een simpel leven op aarde te 
leven en als we ons op de ladder van een huidige maatschappij moeten plaat-
sen, maar dan van het geheel Universum, dan zijn wij net op de trede van een 
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stelletje baby’s die met hun luier aan wat liggen te trappelen! Onbeholpen en 
niet wetend wat er nu moet gaan gebeuren. Zo in die staat zijn we als het er 
op aan komt wanneer we over energie spreken en ons aardse leven. 

 We zijn absoluut niet los te koppelen van wat dan ook! Er zijn geen 
vakjes, hokjes of hoekjes in de energiewereld en dat zal ook het grootste punt 
zijn wat je moet overwinnen om weer de draad op te pakken. Nogmaals, de 
energiewereld is één geheel. Mijn energie heeft dezelfde bouwstenen als die 
van jou en die van die tafel voor je en van die boom in de tuin. Alles is gemaakt 
van dezelfde energie. Toch is het aan het object of individu zelf de keuze, hoe 
alles er uit gaat zien. Wij spelen allemaal met die energie en maken onze eigen 
wereld, onze eigen matrix. Om het simpel even uit te leggen; Denk aan die 
eenvoudige bouwstenen van lego, die blokjes waarmee je alles kon maken. De 
ene maakte er een hokje van en de andere een kasteel en er zijn zelfs steden 
mee gebouwd! Nou, die blokjes zijn de energie en wij zijn daarmee aan het 
spelen. Hoe ga jij je wereld om je heen bouwen? Dat is wat je nu aan het doen 
bent.

 Ik denk dat ik het op deze manier het meest simpelste heb uitgelegd 
hoe de wereld van de energie gezien moet worden. Het zijn allemaal bouw-
stenen en daar moeten wij allemaal mee gaan werken. Deze bouwstenen zijn 
van energie en de gegevens van wat jij aan het doen bent, worden opgeslagen 
op een vreselijk grote harddisk wat dan het energieveld is. Zo draagt iedereen 
bij aan het totale leven. Ja, ook die zwerver, moordenaar of pastoor, ze zijn 
allemaal een deeltje van het totale veld. 

 In de huidige wereld hebben we een zeer groot probleem. De mensen 
zien, handelen en denken in hokjes. Hun hele leven is cijfertjes plaatsen in 
hokjes. Zo zijn en denken we allemaal als individuen. Op zich los staande 
wezens, die elk voor zich moeten bereiken wat er te bereiken valt. Daar gaat 
het nu werkelijk heel goed mis mee. Want daar ligt ook de grootste fout in 
onze complete samenleving. 
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 Het zal tijd worden dat we die hokjes af gaan breken en al die afras-
teringen in onze tuintjes weghalen. Ook dat denken in hokjes zal moeten gaan 
verdwijnen want daar ligt onze zwakste schakel. De maatschappij vindt het 
al lang prima want tegen een eenling of een kleine groep is gemakkelijk op te 
treden en neer te drukken. Wordt de groep groter dan zal er met zwaar geweld 
begonnen moeten worden. Zijn we werkelijk een eenheid dan is er niets meer 
over van de macht van een falende maatschappij. 

 De macht van de energie is dat het één geheel is. Een energiebron 
die letterlijk alles aankan omdat het die energiebron zelf is die dit allemaal 
teweeg heeft gebracht. Alles zou op te lossen zijn als we weer één waren met 
die energiebron. Zo zie je dat een enkel individu, al zou hij willen, met deze 
energie niets kan beginnen. Wat heb je aan een bougie als je geen wagen bezit? 
Een simpel voorbeeld maar zo denk ik dat het, het beste bij je overkomt.

 Zo is het zaak om alles om je heen als één te zien maar ook dat je 
werkelijk weet dat alles één is.

Wat gaat er gebeuren met mijn energie na dit leven

 Doordat het veld zo immens groot is of misschien wel minuscuul 
klein, is alles belangrijk. Alle energie wordt verwerkt en wordt weer geplaatst 
in dienst van het geheel. Iemand moet wakker geschud worden op zijn pad 
en net voor hem is er dan die moordenaar die iemand doodschiet. Ja, ook hij 
speelt mee in het spel. Jij wilde het nooit zien of zelfs het tegenovergestelde 
niet meemaken! Want ook dat kan parten spelen. Als je angstig bent voor iets, 
zul je het ook mee gaan maken. Angst is ook een vormgever en is in staat ook 
die beelden te maken en die situaties te creëren die jij net niet wilt zien. Hoe 
dat gaat zal nog ter sprake komen en uitvoerig doorgenomen worden met je.

 Okay, gaan we het even doornemen. Jouw energie is een veld dat 
bepaalde ervaringen moet beleven omdat het totale veld dit nodig heeft in zijn 
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geheel. Waarom jij net bepaalde ellenden aangemeten krijgt is al een verkeerde 
gedachtegang. Jij hebt zelf deze ellenden gecreëerd omdat ze in jouw ogen 
nodig waren in het totale energieveld. Ho, tuut, nu begin je te sputteren. Eerst 
schrijf ik dat het energieveld dit van je verlangt en dan ga ik zeggen dat jij het 
zo ziet voor het totale energieveld. Nou dat klopt, want was je vergeten dat 
alles één is? Jouw energie is die van mij en mijn energie is een deel van mijn 
honden en planten om me heen en zo zijn we een geheel.

 Energie is niet in hokjes te plaatsen. Dit is van mij en dat van jou is 
de bekrompen gedachte in en rond de mens. Zo zie je dat we alsmaar op een 
zelfde probleem stuiten en dat zijn die vakjes met al die ego’s erin.

 Wat er dus met je energie gaat gebeuren en al je ‘know-how’ die je 
hebt opgedaan, is al lang duidelijk. Deze zijn in dienst gekomen van het totale 
energieveld. Niet leuk dat jij je te barsten werkt en je buurman lui in de zon 
aan het strand ligt. Nou, je buurman vindt het wel leuk en jij vindt kennelijk 
leuk om je, je te barsten te werken. Simpel, anders deed je dat niet en creëerde 
je een andere wereld om je heen. Gemakkelijk gezegd! Nou, het is ook net zo 
gemakkelijk uit te voeren maar dan zul je wel eens ietsje pietsje anders moeten 
gaan denken, voelen en zien. Kun je eigenlijk het denken beter helemaal laten 
vervallen want daar komen de meest negatieve dingen vandaan.

 Zaak is, dat je vanaf nu gaat inzien dat alles één is en dat alles met 
elkaar verbonden is. Dan gaan we met dat gegeven verder werken en je ogen 
gaan openen.
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2-5 Energie en stress

Waarom speelt stress zo’n grote rol in mijn huidige leven

 Stress is de grootste boosdoener bij de vele ziekten die onder de mensen 
heersen. Stress is een teken van het leven dat je werkelijk naar de verkeerde 
richting aan het gaan bent. De richting van totale onderdrukking waarvoor jij 
hier niet in dit leven gekomen bent. 

 Nu zul je wel denken dat ik makkelijk praten heb en het wel allemaal 
erg eenvoudig zie terwijl jij je krom werkt om de belastingen, huur en schulden 
te kunnen afbetalen. Maar dat ben jij wel het zelf die dit gewild heeft. Jouw 
keuze was meer, groter en luxer. Niemand heeft je daar toe gedwongen. Dat 
aan al deze zaken een prijskaartje hangt in deze maatschappij wist je ook. ‘Het 
komt allemaal wel goed’ zijn de eerste beredeneringen en gedachtegangen. Als 
we dat maar hebben dan zien we wel. Nou, je hebt het en dan komt de nasleep. 
Mensen verwachten een wederdienst voor de luxe die je van hen hebt. Geld 
zal er moeten zijn en dat is aan jou om dat bij elkaar te krijgen.

 Nu lukt dat niet altijd even soepel en altijd is er een spelbreker. On-
verwachts een kind erbij, andere zaken die het begeven of je baas heeft genoeg 
van jou. En dan komt de stress dat je het niet meer kunt overzien. Ook zijn 
problemen thuis of op het werk een mooie stress bron en zo zit je lichaam 
dagelijks te schreeuwen dat hij het niet meer aankan en de eerste pijnen begin-
nen te komen. Maar je kunt volgens jou niet anders en gaat door. De pijnen 
worden heviger en er komen zelfs wat nare ziekten opduiken. We gaan door 
want we kunnen niet anders. Dan word je geveld, je lichaam vindt het nu wel 
welletjes en laat een of andere stop springen. Helemaal uit de roulatie ben je 
en je wereld stort in want je kunt aan alle verplichtingen niet meer voldoen. 
Weer, voor de zoveelste keer, word je voor keuzes gezet. Stap terug of een 
volgende heftigere waarschuwing van je lichaam. Je bent hardleers en meent 
de baas te zijn van alles. 
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Weer geeft je lichaam jou een hardere klap en je komt voor een tijd plat te 
liggen. Dan gaat er een belletje rinkelen. Weer een keuze; Ik ga door en zal 
niet lang meer hier zijn of ik ga stappen ondernemen om zaken op orde te 
stellen.

 Een doorsnee verhaal wat je in elk gezin kunt projecteren. Alsmaar 
is er het patroon van de zorgen om geld, macht of hebbedingetjes. Daardoor 
komen de stress situaties die verergerd worden doordat de mensen in je om-
geving ook dingen gaan doorzien en je gaan laten voelen dat je de verkeerde 
weg bent ingeslagen. Alsmaar datzelfde en alsmaar is het einde van het ver-
haal, het afhaken van je lichaam of een complete omwenteling in een geheel 
andere wereld. Keuzes die je alsmaar aan het maken bent maar jou wel die 
wegen in laten slaan die soms zeer grote consequenties hebben in je leven. 
Drastisch zaken omgooien is een moeilijke keuze, maar je hebt vele kansen 
gehad om eerder in te grijpen. Erg genoeg willen we niet luisteren, zeker niet 
naar onszelf. Jammer, want als je tijdig zou luisteren dan zouden vele zaken 
makkelijker te verwezenlijken zijn.
  

Is er in de wereld van energie stress

 Nee, zoals ik al aanhaalde in het vorige stuk, stress is wat jij zelf 
veroorzaakt. Jij bent diegene die meer wil en alsmaar een ego achterna holt. 
Bang dat je iets tekort komt, je niet in stand kunt houden of dat je minder 
hebt dan die ander. Allemaal zaken die in de energiewereld niet voorkomen. 
Er is geen jaloezie naar andere toe en er is geen ego die alsmaar meer eist. In 
de wereld van energie is ook een nauwe samenwerking tussen je lichaam en 
je energie. Als je lichaam signalen doorgeeft dan wordt er naar geluisterd en 
wordt er ingegrepen. Door die samenwerking is een lichaam optimaal omdat 
het net niet die overbelastende inspanning hoeft te doen. Manoeuvrerend tus-
sen, wat met een lichaam mogelijk is en wat met je energie, is veel tot stand 
te brengen. Wel blijft het zaak, dat je naar beide luistert, want dat maakt het 
‘team’ optimaal.
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 Doordat er geluisterd wordt naar de signalen, zul je geen rare fratsen 
uithalen om je, je in de nesten te werken. Zeker niet voor luxe of voor nog 
meer materialisme! Deze dingen zijn in een energiewereld absoluut niet van 
belang. Dat wil niet zeggen dat je onder een boom op een houten bankje moet 
leven en koken op een kampvuur. Nee, iedereen zou een menselijk bestaan 
hebben als ze zouden luisteren naar wat ze door krijgen van de energiewereld. 
Voor iedereen zou er dan genoeg voedsel zijn en ook een normaal dak. Luxe 
is niet nodig om een goed leven te leiden. 

 Ik begreep van oudere mensen in mijn omgeving dat men in het ver-
leden al zeer somber leefde. Ik was eens bij hen en dan dacht je werkelijk dat 
deze mensen onder de armoede grens zaten, honger hadden en zielig waren. 
Nou, ik had het dus goed mis want ze lieten me zien dat ze niets van dat alles 
waren. Ze waren veel verder in het leven dan, in mijn ogen, de rijkere men-
sen. Ze straalden ook wat uit wat toen nog moeilijk was te verklaren voor een 
jongeling op deze wereld. Wel was er iets dat me zeker aantrok, de rust en de 
manier hoe ze je benaderden. Je was een gelijke en je was een van hen. 

 Dat gegeven heeft me tot denken gezet en heeft me laten inzien dat 
je werkelijk twee kanten in je leven op kunt gaan. Hollend achter luxe en je 
ego aan, of het leven zo leven waar je hier voor bent gekomen. Voor mij was 
de keuze niet moeilijk, maar was het wel moeilijk een weg te vinden in deze 
maatschappij die me op dat punt zou brengen zoals mijn oudjes. Nou, de weg 
in de maatschappij heb ik nooit gevonden en ben toen mijn eigen weg gaan 
volgen. Warempel heb ik daardoor mijn weg gevonden, zoals die oudjes me 
als teken al meegaven in het verleden. Het ging niet van een leien dakje. Nee, 
helaas waren, en zijn er nog, meerdere oudjes die me moesten opzoeken in 
mijn leven om me weer even aan mijn weg te laten herinneren.

 Stress heb ik dus ook mee mogen maken, maar meer in de vorm van 
dat ik nog steeds niet kan begrijpen dat mensen zo met elkaar omgaan. Wezens 
van dezelfde bron die werkelijk elkaars leven onmogelijk maken. 
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Gelukkig is de energie in me erg sterk en blijf ik luisteren naar wat me door-
gegeven wordt. En ja hoor, het is de werkelijke oplossing voor stress.

 In de energiewereld is stress duidelijk te vervangen door een rust en 
een eenheid. Wel is het zaak, dat je er voor openstaat en dat je gaat luisteren 
naar wat er van binnenuit in je opkomt. 

  
Als energie de bron is waarom dwalen wij zo af

 We zijn mensen, mensen die moeten leren en je kunt onmogelijk leren 
als alles gladjes verloopt. Om te leren brengen we onszelf in bepaalde situaties. 
Deze situaties zijn overigens net wat je kunt hebben en zo bepaald dat jij er 
van kunt leren. Klopt, soms lijkt het een onmogelijke opgave maar als je het 
even weer opnieuw bekijkt zie je dat het wel te halen is. Maar we moeten met 
meer factoren onderhandelen en die zijn niet zo puur. Hebberigheid, koppig zijn 
en ons eeuwig maatje meneertje ego, zijn veelal medespelers. Deze factoren 
maken het geheel even weer een fractie spannender en moeilijker. 

 Nu ligt het aan jou in hoeverre dat je die factoren mee laat spelen en 
je kunt ze ook heel simpel langs de kant laten staan. Maar o, wat is dat een 
moeilijke opgave. Want waarom nu net niet dat eventjes iets meer? Waarom 
mag ik niet zo zijn als mijn buurman/-vrouw? En zo is het dat je allereerst 
moet proberen deze factoren af te handelen en ze te weten op een zijspoor te 
zetten. Daar ligt de grootste opgave in het geheel van het terugkomen in de 
wereld van de energie.

 Het afdwalen en het alsmaar toch blijven lonken naar die luxe, macht 
en bezit is de grootste verslaving die je moet gaan overwinnen. Mensen menen 
werkelijk dat drugs de grootste vijand is naast ziekten, maar de werkelijke 
vijand in je leven is je ego dat je alsmaar in situaties brengt waar je niet in 
hoeft te komen. Toch is het redelijk simpel om hier aan te gaan werken en dat 
doe je door je open te stellen voor je gevoel. Het denken is je ego, het op je 
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geweten spelen is veelal je ego en zo is puur naar je gevoel leven de manier 
om je ego te laten vallen. Niet makkelijk, dat kan ik je verzekeren maar dat 
is elke verslaving waar je van af wilt komen. Het luisteren naar je gevoel, 
wat vreemde wegen je ook in gaat slaan, is de ware weg om de bijgekomen 
factoren af te laten vallen. 

 Elke keer als je werkelijk je gevoel volgt, zul je zien dat je weer iets 
dichter naar je doel gaat. Inderdaad, soms denk je dat je er juist verder van 
weggaat, maar na verloop van tijd zie je het grote plaatje en dan merk je dat, 
dat net nodig was om je de goede pad te laten nemen. 

 Niet alle wegen naar je doel zijn gladgestreken en lopen recht!
 

Het inzien van je eigen oplossingen

 Nu denk je, dat ik je het onmogelijkste voorschotel, maar uiteindelijk is 
je eigen oplossingen vinden iets, wat je als baby al kunt, maar langzaam maar 
zeker lijkt te verleren. O ja, je regelt wel het huishouden en de problemen met 
man en kinderen. Manlief weet zware zaken op te lossen op de zaak. Maar het 
oplossen van je eigen problemen lijken toch altijd weer net iets te zwaar. 

 Velen gaan naar een arts en vragen om een pilletje. Anderen vergrijpen 
zich aan drugs. We hebben de groep die de hele dag op een bank liggen bij 
een psychiater. En zo hebben we wel ergens een oplossing buiten ons liggen. 
Maar luisteren we wel werkelijk wat we van binnenuit te horen krijgen? On-
zin! Natuurlijk onzin! Hoe kan ik of die ander de oplossing vinden voor jouw 
problemen in jouw matrix? Wat een achterlijke bewering!

 Daar gaan we dan, we gaan maar een potje achterlijk doen. De oplos-
sing van elk probleem zit in je zelf. Naar welke arts, specialist of therapeut je 
ook gaat, ze kunnen werkelijk niets doen dan je alleen geld afhandig maken. 
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Ze kunnen je aanhoren en af en toe eens een vraagje stellen, in de hoop dat je 
het licht zult vinden. 

 Dan moet je de lichtknop niet gaan zoeken want die zijn er genoeg maar 
daar schiet je werkelijk niets mee op! Ook licht gaan zoeken in je omgeving 
heeft geen zin, als je niet inziet dat jij het zelf bent, die de wegen bepaalt en 
de wegen kunt veranderen door af te slaan.

 Het beste is om eens zaken op een rijtje te zetten waarom jij in een 
bepaalde situatie bent beland. Pak een stuk papier en ga, vanaf het begin van 
je ellende, de zaken op schrijven. Stap voor stap schrijf je wat je actie was en 
de daaropvolgende reactie. Je blijft schrijven van toen naar nu en laat het dan 
voor enkele dagen rusten.

 Pak je blaadjes op na enkele dagen en ga het weer lezen. Voor 100% 
zeker zul je zien wat er fout is gegaan. Als je dat weet, weet je de oorzaak en 
dan is het zaak, om je gevoel te laten spreken wat de oplossing is. Nee, niet je 
hersenen	die	over	een	herfinanciering	gaan	praten	of	het	wegstoppen	van	het	
probleem. Dat is weer het ego dat je zit te overtuigen. Luister nu puur naar je 
gevoel en ga vanaf daar handelen.

 Een andere manier is dat je gewoon een boek gaat schrijven. O wacht, 
niet beginnen te sputteren dat je geen boek kunt schrijven. Goed, dan zeg ik 
het op een andere manier. Ga naar je computer en begin in een of ander pro-
gramma je levensloop te typen. Ga er tijd voor maken en begin. Noem het ‘mijn 
leven’ en ga daar alles inzetten wat je te boven komt. Je zult verschieten wat 
er allemaal speelt in die hersenen. Na enkele dagen of weken zul je al aardig 
wat bladzijden getypt hebben en je gaat door totdat je weet dat je zo goed als 
alles daar voor je hebt staan. Sla het op en laat het even enkele dagen of we-
ken rusten. Maak het document dan open en ga het nalezen. Je zult zien wat 
er naar boven gaat komen en je zult ook doorhebben waar de foute afslagen 
zijn geweest. Lees het en laat het op je inwerken en ga dan een doel zetten. 
Niet denken of het kan, mag of mogelijk is. Alles is mogelijk, alles mag en 
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alles kan! Daar moet je vanuit gaan. Pak een blaadje en zet in het kort waar 
je nu bent in je leven en wat je doel gaat worden. Dan pak je de hoofdpunten 
wat er zal moeten veranderen. Dat kan er al een zijn die een compleet leven 
om zou kunnen gooien. Als je dat ene punt weet te vinden, dan ga je daar aan 
werken met in je achterhoofd je doel.

 Denk niet dat je dat doel dan in enkele weken zult bereiken. Maar 
je kunt er wel nu aan gaan beginnen. Er zijn zaken waar de energiewereld je 
zeker niet direct een oplossing op geeft, maar dan zul je vertrouwen moeten 
hebben dat die oplossing wel gaat komen. Door dat vertrouwen word je geleid 
door een wereld die je weer terug gaat brengen naar je werkelijke doel.

Waar komt stress vandaan en hoe kunnen we die beheersen in 
de wereld van de energie

 Waar stress vandaan komt is al enkele malen beschreven en ik ga daar 
niet meer op in. Iedereen weet waar het vandaan komt en ook velen weten de 
oorzaak. Maar, we willen er niet aan werken of durven de stap niet te nemen. 
Soms zijn de stappen radicaal. Je zegt je werk op en gaat totaal iets anders 
doen. Je gaat scheiden want je partner heeft het in jouw ogen te bond gemaakt, 
maar toen wel onder jouw goedkeuring (waar twee vechten hebben twee 
schuld). Of je gaat verhuizen en in een compleet andere omgeving wonen. Nu 
zijn deze extremen en zijn ook niet allemaal nodig om je stress onder de knie 
te krijgen. Het kunnen ook kleinere oorzaken zijn, bijvoorbeeld ergernissen 
of een slechte communicatie. Dat laatste is bij zeer veel gevallen de eerste 
oorzaak bij stress. Mensen die langs elkaar af praten, druk doende hun ego op 
te hemelen. Maar ook op het werk of thuis waar je dan te moe bent om nog 
fatsoenlijk je mond te openen.

 Zo zijn er vele factoren waardoor we in een stress situatie kunnen 
belanden. Wat er in de wereld van de energie daar aan gedaan kan worden 
is veel. Als je werkelijk al de connectie hebt met de energiewereld dan zal 
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er veel minder of geen stress meer zijn! Mooi toch! Stress is een gevolg van 
miscommunicatie en ego. Als je in de energiewereld bent, communiceer je 
niet alleen met woorden of op schrift, maar de hoofdcommunicatie is je gevoel 
voor de veranderingen in je energieveld. Zo kan ik doorgeven aan iemand aan 
de andere kant van de wereld wat ik voel of wat ik wil zeggen. Daar heb ik 
geen telefoon, MSN of andere zaken voor nodig. Als je dat door gaat krijgen 
en je werkt met het gevoel dan zul je merken dat je stress buiten houdt want 
het is een negatieve energie die niet meer thuishoort in jouw veld. 

 
Luisteren naar je gevoel, iets wat ik al vele malen heb geschreven, zal de 
hoofdzaak gaan worden in je nieuwe leven. Je gevoel geeft werkelijk alles 
aan en je kunt er zeker van zijn dat, wat die doorgeeft het beste voor je is. Ik 
weet dat daar veel vertrouwen bij nodig is en ik heb zelfs ook wel eens mijn 
bedenkingen. Ben kennelijk, en gelukkig, toch nog een mens. Maar in het 
geheel is het belangrijk dat je gaat vertrouwen op wat je doorkrijgt. Door het 
aanvoelen en de wereld om je heen te zien als energie, zal het je alsmaar mak-
kelijker worden. Let wel, het duveltje ego zal altijd via je verstand zeggen dat 
je het weer eens goed fout doet! Laat die gedachten en zo ook die denkwijze. 
Ga op je gevoel af en je zult gaan bereiken wat jij als doel hebt gesteld, hoe 
onlogisch het ook allemaal zal gaan verlopen.
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2-6 Energie en voeding

Wat heeft een lichaam nodig

 Eenvoudig, voeding zou en is het antwoord. Doch, het grootste voeder 
van ons leven is energie. Iets wat wij mensen nog wel eens vergeten. In de 
huidige wereld menen we, met enkele maaltijden per dag, dat we er zijn en 
dat het lichaam het dan wel aankan. Als je ziet dat mensen met veel minder 
voeding het net zo goed doen in het leven en er zelfs mensen zijn die menen 
zonder voeding te kunnen leven dan moet je, je toch afvragen of er misschien 
niet iets anders meer nodig is dan alleen wat door je mond gaat. Inderdaad, een 
lichaam van vlees en bloed heeft tastbare voeding nodig, want het moet ergens 
zijn bouwstoffen vandaan halen. Maar we vergeten in de huidige wereld dat 
het niet alleen vlees en bloed is wat ons lichaam maakt. Het is maar zelfs een 
klein deel van het geheel en het is dan ook belangrijk dat we zeer regelmatig 
aan energie denken. Denk ik even aan een accu. Voor het maken van dat ding 
zijn diverse stoffen nodig en door dan, nog eens water met zuur erin te gooien, 
gaat er een energie ontstaan. Maar als we die energie niet alsmaar door onze 
oplader van de wagen laten opladen, zal de batterij na verloop van tijd op zijn 
en niets meer doen. 

 Datzelfde hebben we ook als mensen. We kunnen eten als varkens en 
zo dik zijn als een ballon maar dan nog zul je veelal horen dat we niet meer 
kunnen, moe zijn en het allemaal te veel is. Natuurlijk, geen wonder, we 
zijn dan wel goed doorvoed en lopen als Michelin poppetjes erbij, maar we 
zijn al die tijd vergeten om de stekker in het stopcontact te steken voor onze 
energiebron. Nou weet ik dat je weer zit te glimlachen en dat je meent dat ik 
weer wat wijsheden uit mijn neus gehaald heb, maar is het niet zo dat je na 
verloop van tijd niet alsmaar moe bent? Dan zijn je baas, werk, kinderen enz. 
almaar de boosdoeners. Die doen al dat onheil aan jouw lichaam. Nou, ik kan 
je zeggen, jij bent het zelf die je lichaam verwaarloost en alsmaar meent dat, 
dat knap stukje vlees en bloed het maar moet doen met een Mac Donald! 
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Wat zijn we toch werkelijk kortzichtig bezig en denken we alsmaar dat we 
kunnen leven op enkele pillen en wat ‘junk food’. 

 In het verleden waren de oudere generaties, maar ook oudere stam-
men, alsmaar bezig met rituelen. Nu zijn deze rituelen ook weer uitgegroeid 
tot een markt op zich en zijn er allemaal vreemde zaken aangekoppeld. We 
hebben zeer veel organisaties en groepen die werkelijk als paddestoelen uit 
de grond schieten en allemaal hebben ze de connectie met het absolute. Wel 
is er altijd een kleine bijdrage aan verbonden, net zoals het grotendeel van de 
kerken werkt. Met het juiste bedrag kun je, je opwerken naar ‘master’ of zelfs 
tot een God. 

 Maar we gaan terug naar de oerbeginselen van de verschillende rituelen 
die op de wereld werden uitgevoerd door de diverse boden van de energie. 
Het waren heelmeesters, heksen, medicijnmannen of -vrouwen, kwakzalvers 
en zo kun je wel even doorgaan. Allemaal mensen die een bepaalde connectie 
hadden met een vreemde en onbekende energie. De een speelde met kruiden, 
de ander met symbolen, weer andere werkte met objecten en het waren stuk 
voor stuk dingen die de aandacht moesten weghalen voor hetgeen waarvoor 
je kwam. Er waren en zijn bij deze mensen allemaal rituelen om zo de mensen 
weer zover te krijgen dat ze eens in hun binnenste gingen kijken. Een contact 
krijgen met iets waar ze al lang niet meer het bestaan van wisten. 

 In de moderne tijd is er geen tijd meer om ergens een uur te zitten en 
je aandacht ergens anders op te vestigen dan alleen maar je werk of je gezin. 
Er waren geen dagelijkse bijeenkomsten of gezamenlijk eten en overleggen 
meer bij. Tijd is geld en geld is het leven! Zo verdwenen vele rituelen, kwamen 
de pillen en poeders tevoorschijn en was het met een beetje water en een pil 
ook op te lossen. Daar zal ik later nog verder op ingaan.

 Terug bij de rituelen, want daar zat duidelijk meer achter. Deze dames 
en heren waren soms uren bezig een ritueel voor te bereiden en je was zelf 
snel uren verdwenen van deze aardbodem als je meedeed aan deze rituelen. 
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Uren, soms dagen duurden deze rituelen en daar zat de kracht van het geheel 
in. Het zijn niet die symbolen, drankjes of geurtjes die het doen maar het is 
de stemming die gaat hangen als je daar zit, staat of leunt en actief meedoet 
aan zo’n ritueel. Vele mensen willen niet mediteren want dat is zo’n zweve-
rig geheel maar ze vergeten dat bij een ritueel of meditatie de kracht uit de 
energie geplaatst wordt in hun lichaam. Energie die je nodig hebt om verder 
te kunnen. Het is zaak dat we weer gaan inzien dat we tijd uit zullen moeten 
trekken voor te mediteren en dat hoeft echt niet op dat na, na, na gedoe uit 
te lopen of in vreemde houdingen te gaan zitten, hangen of zweven. Nee, dat 
alles is een show die opgelegd is door een stel fantasten, die menen het inte-
ressant te maken om allerlei wetten en regels te verbinden aan iets simpels 
als mediteren. 

 Mediteren kan altijd en overal, bijvoorbeeld als je moet wachten bij de 
bakker	of	in	een	file	staat.	Het	kan	ook	als	je	thuis	wat	naar	een	tv	zit	te	gapen.	
Mediteren kan overal, mits je, je kunt afsluiten van de wereld op dat moment. 
Op het moment van mediteren is het zaak, dat wat er ook om je heen gaande 
is, geen vat heeft op jou. Dan is het ook zaak om die vloedgolf van informatie 
die je elke seconde naar je toegesmeten krijgt, te stoppen. Hersenen zijn meer 
hoofdpijn dan een hulp in je leven. Het is zaak dat je, je weet terug te trekken 
en zowel je hersenen als je lichaam kunt plaatsen in een oase van rust. Zelfs 
op de snelweg is het te doen met de vele claxonnerende wagens om je heen, 
het is een kwestie van één zijn met jezelf en niet met de buitenwereld. 

 In dat één zijn ga je de connectie aan met de pijnlijke of negatieve 
energie en die ga je inwisselen voor gezonde positieve energie. Je kunt je totaal 
vernieuwen in enkele seconden, mits je werkelijk verbonden bent met deze 
energie. Meestal zal het wat langer duren, bij bv een hoofdpijn, waar je dan 
bv op bed de pijn aan de aarde teruggeeft en er positieve energie voor terug 
plaatst. Enkele minuten kunnen al genoeg zijn maar dat hangt af in welke 
vorm je verbonden bent. 
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 Even nog de rituelen, alle hulpmiddeltjes, zalfjes, reukjes en voorwer-
pen hebben net zoveel kracht als dat jij het er aan geeft. De grootste kracht 
ben je zelf en er is geen steen, plant of object wat dat kan overtreffen.

 Zo komen we op het punt van geloven. Geloven in je eigen kracht. Niet 
in een kerk of een man, vrouw of God. Dat alles is een bijzaak en is een linke 
manier om je zo geld afhandig te maken en je in te palmen. Geloven is alleen 
maar het geloven in jezelf en de kracht die je kunt halen uit je eigen energie. 
Mits, mits je die energie op pijl houdt en er voor zorgt dat je regelmatig de 
stekker in het stopcontact steekt (mediteren) om op te laden.

 Ik verklap je bij deze, dat ik ook niet geloof in dat na, na, na, gedoe, 
ook niet in een kerk en ook niet in al die spirituele groepen die alsmaar donaties 
vragen. Nee, het ware geloof en de ware kracht van de energie is vrij te krijgen, 
vrij te nemen en is voor iedereen aanwezig. Bij een juiste manier van geloven 
en door op de juiste manier te werken met energie, zal je lichaam veel meer 
energie hebben, niet meer ziek zijn en je zult alles wat je wilt bereiken ook 
gaan vervullen. Het is een kwestie van geloven, net zoals al vele duizenden 
jaren mensen met rituelen proberen te verwezenlijken. Geloven in die energie, 
meer niet.

Zijn de pillen, drankjes en poedertjes de werkelijke oplossing

 Denk je? Ik geloof van niet en ze zijn er alleen om je nog meer afhan-
kelijk te maken van een ziek systeem. Maar waarom zul je mij geloven, het 
is toch allemaal wetenschappelijk bepaald en nog wel bewezen dat het wel 
kan helpen. Goed, dan heb ik gewoon een simpele vraag aan je waar je over 
na kunt denken. Waarom praten we bij deze middelen altijd over, hoe duurder 
hoe beter? 

 Alle hulpmiddelen zijn overbodig en zullen niet werkelijk bijdragen 
tot een gezonder of langer leven. Het uitgeven van veel geld om langer gezond 
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te zijn is een mythe en is alleen gecreëerd om nog meer geld binnen te halen. 
Als je, je immers gezond voelt heb je toch geen pillen nodig! Maar ja, er zijn 
firma’s	die	beweren	dat	als	je	pilletjes	inneemt	en	dure	apparaten	gebruikt	dat	
je langer aanwezig mag zijn op deze wereld. Belachelijke redenering en zo 
trekken ze ook geld uit die mensen die als een gezond mens geen geld uitgeven 
aan een farmaceutisch bedrijf. Het is zo ingeburgerd en al voor duizenden jaren, 
spenderen rijken onder ons kapitalen om hun leven te verlengen. Gezondheid 
is niet te koop en is voor elk mens zo te nemen uit de energie die wij allemaal 
bezitten. MITS, ja mits je die energie toelaat in je leven. Dan komen we even 
terug op de vorige paragraaf die zegt, dat het belangrijk is dat je tijd voor 
jezelf moet nemen, mediteren en energie moet opdoen. Simpel, even ergens 
je terugtrekken en even de energie de kans geven om je weer op te laden, zal 
je leven meer veranderen en aangenamer maken dan al die pillen, zalfjes en 
gezondheidszaken bij elkaar.

 Het vreemde in het geheel is, dat we over ‘drugs’ praten bij medi-
cijnen, maar deze ‘drugs’ worden wel toegelaten door het systeem! Als je 
ziet wat er jaarlijks aan rommel voorgeschreven wordt is het niet gek dat we 
zoveel ongezonde mensen hebben op deze wereld. Het pilletje of die spuit 
is niet meer voor zware ziekten te bestrijden, maar is in de loop van tijd een 
commercie geworden waarbij groot geld gemaakt moet worden. Kijk wat er 
onder de rijken niet allemaal gedaan wordt, om maar zo gezond mogelijk te 
blijven. Er worden kapitalen verspeeld terwijl in de zeer arme landen een 
eenvoudig ouderwets serum niet voorhanden is omdat de politiek dat niet 
toelaat! Daarnaast is bij zo’n onderontwikkeld land weinig geld te halen en 
geen geld betekent sterven. Toch weten deze mensen, zelfs met de ziekten die 
opgelegd zijn door de farmaceutische wereld, zich te handhaven en enkelen 
zelfs te overleven door hun manier van leven. Juist naar die manier van leven 
moeten wij teruggaan.

 Pillen, spuiten en drankjes zijn een modegril, hoe rottig het ook klinkt 
en als je ook goed ziet, is de gehele medische wereld net een modeshow! 
Een modeshow die niets anders is om zo hun artikelen te verkopen, let wel, 
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dan onder het mom dat het ‘gezond’ is. Dat zijn dan wel de ‘gezonde’ drugs 
en die andere drugs zijn illegaal en moeten aangepakt worden! Over scheef 
gesproken.
 
 Het is een gegeven in de energiewereld, dat grotendeels van de mens-
heid vergeet zich op te laden en zo zal daar, de nieuwe arts van de toekomst 
gevonden moeten worden. Dokter kunnen we zelf zijn als we ons gevoel, hart 
en ziel volgen. Dan zal je lichaam aangeven wat je moet doen om je weer goed 
te voelen of op te laden. Denk eraan, het is de connectie die je nodig hebt om 
alles aan te kunnen. Zo gaan we naar het nieuwe hoofdstuk van dit boek.
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2-7 De absolute energie

Wat staat er voor de absolute energie

 Absolute energie is wat je om je heen hebt, maar er is een probleem, 
want velen weten niet het bestaan ervan. O ja, natuurlijk weet iedereen het maar 
net niet diegenen waar ik het over wil hebben. Mooi, slaan we dit hoofdstuk 
over want de mens is toch een allesweter. Absolute energie zullen we niet 
vinden als we daar niet voor openstaan. Het is een energie waar je mee aan de 
slag kunt als je weet hoe je het moet ervaren en als je weet wat kan en wat niet 
kan. Nee, ik ga hier geen schooltje spelen en als een strenge meester je even 
vertellen hoe alles moet. Zo werkt de energiewereld niet. Deze energiewereld 
zal zich openbaren als je ervoor klaar bent. Dat wil zeggen, als je weet deze 
energie te respecteren en het niet te misbruiken. Doch, dat laatste kan nog 
altijd gebeuren en daar zijn grote gevolgen aan verbonden. 

 De absolute energie waar we het hier over hebben, is een energie die 
je gezond houdt, vele dingen laat ervaren maar ook vele dingen laat doen. Kijk 
naar de mensen die, in hun ogen, een topprestatie neerzetten of iets doen wat 
je voor onmogelijk zou houden. Er zijn gevallen die je werkelijk niet kunt 
pakken, hoe een mens dat kan. Nou, dat kunnen is iets wat voor 95% aan je 
verstand ligt. Vele mensen leggen zichzelf beperkingen op uit gemakzucht of 
zelfs uit luiheid. Waarom zal ik me druk maken als ik me op een gemakkelijke 
manier vanaf kan maken? Zo redeneren vele mensen. Kijk maar hoe snel je 
de wagen pakt als je net om de hoek een pakje boter moet halen. Zo zijn wij 
als mens luier en luier geworden en zijn ook onze hersenen daar aan mee 
gaan doen. We kunnen dit niet, daar worden we moe van en nee hoor dat is 
te moeilijk, lawaaierig of te zwaar. Aan de andere kant staat dan diegene zich 
wel weer uit te sloven in een gymlokaal. Natuurlijk want daar kan iedereen 
hem zien. Dat noemen we dan ons ego strelen. 

 Terug naar de absolute energie. Deze heeft de mogelijkheid dat je 
veel meer zou kunnen dan dat je verstand kan pakken. We denken dat we alle 
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techniek nodig hebben en dat we de telefoon en computer niet kunnen missen. 
Dat is een van de beperkende gedachten waar de mensheid langzaam maar 
zeker aan ten onder zal gaan. Wel eens bij stilgestaan hoe de wereld verder zal 
moeten gaan als er geen elektriciteit zou zijn voor enkele dagen? Wij wonen 
op een eiland en we hebben wel wekelijks een uitval van enkele uren. Lastig, 
want dan ben je net bezig met een of het ander en dan, weg stroom. IJskast, 
vriezer, kortom alle elektrische apparaten zijn dood, morsdood en kunnen niets 
omdat hun toevoer van stroom is afgeknepen. Vele mensen raken dan geïr-
riteerd want hoe moet dat als de airco het niet doet? In de niet juist gebouwde 
huizen wordt het bloedheet. Ja, daar had de architect ook geen rekening mee 
gehouden. Mensen zijn diep ongelukkig als de stroom wegvalt. Dat is dan nog 
maar een klein voorproefje waar we nog voor kunnen komen te staan. We zijn 
letterlijk slaven aan het worden van de techniek en van de elektriciteit waar 
alles om draait. De absolute energie waar ik over praat, is een energie die niet 
weg kan vallen omdat dat het leven is. Onze gehele wereld of beter gezegd 
Universum is verbonden aan deze energie. En dan ga ik meteen door naar de 
volgende paragraaf.

Is het de energie zoals wij hem nu kennen

 De energie is net zo oud als dat het gehele leven bestaat. Er is in het 
Universum geen tijd en zijn er ook geen afstanden, maar om het in menselijke 
begrippen uit te drukken zal ik maar zeggen dat het al eeuwig bestaat. De 
energie is namelijk de moeder van alles wat leeft en bestaat. Dus we kunnen 
wel stellen dat we deze energie kennen en mooier nog, wij zijn ook een deel 
van die energie en we zijn zelfs daarmee gebouwd. Wij zijn allemaal deel van 
deze energie en als je dat weer weet op te pakken en weer weet in te zien kun je 
er dus ook mee werken. In de voorbijgaande tijden, al voor eeuwen miljoenen 
jaren, zijn we steeds verder van deze energie getrokken door een macht wat 
meent, langzaam maar zeker, de alles heerser te zijn in ons menselijk bestaan. 
We leven momenteel in een maatschappij/systeem wat werkelijk alle mensen 
tot slaaf terugbrengt. Net zoals in het leger, mogen we niet meer vrij denken, 
handelen en leven. Alles wordt bepaald door een handjevol mensen op deze 
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wereld. Nu zul je zeker zitten gniffelen en denken dat ik wat te ver ga maar 
ik kan verzekeren dat er, zeer weinig mensen geen slaaf zijn van het systeem. 
Diegenen die niet meedoen worden uitgehongerd, vermoord of vastgezet als 
terroristen bijvoorbeeld. Datzelfde systeem heeft ons elk maal wat van onze 
macht afgenomen, een kracht die we allemaal bezitten. Al voor duizenden 
jaren wordt ons voorgehouden dat enkele mensen zeer machtig zijn en dat zij 
alleen weten hoe een wereld te laten draaien. Ik heb slecht nieuws voor je, zij 
weten het ook niet want de wereld draait op de kracht die wij allen bezitten.

 Alsmaar wordt ons voorgehouden dat zij het regelen, maar het enige 
is, dat er dagelijks koortsachtig gewerkt wordt om de miljarden zielen in te 
dammen en te onderdrukken. Het zal niet lang meer gaan duren en er gaan te 
veel mensen komen die doorhebben dat ze ook die oneindige krachten bezitten. 
Deze mensen zullen die energie gaan gebruiken om elk mens, elk dier en elke 
plant weer dat bestaansrecht te geven wat er voor staat in  het Universum.

 De energie kennen we dus al van de eerste seconde, alleen, we zullen 
hem weer opnieuw moeten leren beheersen en allereerst zien te vinden.

Waarom zie ik deze energie niet

 Eigenlijk weet ik hier niet zo een zinnig antwoord op te geven want 
energie is wat we moeten voelen en beleven en is niet werkelijk te zien zoals 
een mens denkt dat te moeten zien. 

 Energie kun je niet zien als je er niet klaar voor bent. Het is bewezen 
dat mensen dingen niet kunnen zien als ze niet weten wat ze moeten zien. De 
eerste indianen die naar zee stonden te kijken toen Columbus aanmeerde wisten 
niet waar ze naar moesten kijken, ze zagen de boten niet want ze wisten niet 
wat boten waren! Dat is een grote tekortkoming van de mens. Ze kunnen niet 
waarnemen wat ze niet kennen. Uit verschillende testen blijkt, en onderzoekers 
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zijn nu er over eens, dat er werkelijk een groot gat valt als je mensen uit een 
rimboe dingen laat zien die ze niet kennen. 

 Zo weten we nu dat ook wij vele dingen niet kunnen waarnemen waar 
we niet klaar voor zijn. Dat is hetzelfde voor de energie. Als ik even terug naar 
mezelf kijk, weet ik nog goed dat ik elk voorwerp zag als een materie. Sinds 
ik werk en toegelaten ben in de wereld van de energie zie ik alles als energie 
en is de wereld voor mij veranderd. In energie is te werken omdat het geen 
gewicht en geen obstakels opwerpt. Toen was een betonblok een heel gewicht 
nu is het energie waarmee te werken valt. 

 Dus energie is te zien door diegenen die er klaar voor zijn en weten 
met die energie om te gaan. Voor alle duidelijkheid en geruststelling, ga nu niet 
forceren om energie te zien. Het zal zich openbaren als de tijd zich aandoet. 
Twijfel niet als dit lang op zich laat wachten of pas laat openbaart. Het is jouw 
weg, jouw manier en jouw leven.
   

Wat is er gaande in deze energie

 Leven, het gehele leven is in deze energie. Als je in de energiewereld 
kijkt zul je zien dat alles gemaakt is uit dezelfde bouwstenen als wat deze 
energie is. Als je weet te schuiven met die bouwstenen dan is het dan een 
mens, dan een dier en dan een plant. Wat je ook voor je ziet, het is gemaakt uit 
dezelfde elementen, alleen zijn de structuren anders zodat een mens een mens 
wordt en een plant een plant. Het opvallende is dat als je de energie werkelijk 
ziet, dan zie je alles als een soort matrix. Daarmee wil ik zeggen dat het een 
soort illusie is die wij zelf creëren. Begrijp me goed, niet de energiewereld 
is	een	illusie	maar	ons	leven,	ons	bestaan	is	een	film	die	we	zelf	creëren.	Er	
zijn al testen naar buiten gekomen dat leven niets meer is dan een hologram. 
In een hologram zitten duizenden kleine beelden die allemaal hetzelfde beeld 
bevatten als de totale hologram en die beelden blijf je zien hoe dieper je ook 
in een hologram kijkt. Het is het principe van energie, want hoe diep je ook 
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gaat, er zit altijd wel weer dezelfde wereld daarachter. Ook, hoe verder we 
de ruimte ingaan, het einde zullen we niet vinden omdat het domweg niet 
bestaat. 

 Door de vele beperkingen die wij, als mensen, onszelf en elkaar 
opleggen zijn we werkelijk alsmaar in de dode richtingen aan het kijken. We 
beperken ons met het invoeren van tijd, afstand en in het denken, puur omdat 
dat ons voorgekauwd wordt. Wetenschappers die naam willen maken, hebben 
theorieën gelanceerd die eigenlijk nergens op slaan. Hele universiteiten lopen 
dood en stompen af omdat ze blijven vasthouden aan oude geleerden, die onder 
veelal grote druk, stellingen plaatsten om zo de mens weer een trapje lager te 
plaatsen. 

 Gelukkig zijn tijden aan het veranderen en zo ook onze kinderen. 
Kinderen die lak hebben aan regels, wetenschap en huidige stellingen. Steeds 
meer komen opzienbarende uitspraken in de open wereld en ook is er steeds 
meer barsten in het bolwerk van ons systeem. Zo zal ook, langzaam maar 
zeker, de wereld van de energie zich laten terugzien en steeds meer zich laten 
doen gelden.

Hoe kan ik leren deze energie te ervaren

 Het leren is een proces wat al op zich bijzonder is. Nee, je kunt het 
niet in de schoolbanken leren omdat het geen wetenschap is en ook niet een 
of andere leer. Inderdaad hebben we vele goeroes, priesters, snelle babbelaars 
en meesters die het wel weten te brengen zolang je, je beurs maar opentrekt. 
Maar helaas gaat dat om geld en ego en daar zul je dan ook niet de poort tot 
de energiewereld vinden. Er zijn inderdaad van die personen die je wel de 
ervaring even laten proeven en dan word je weer in de rimboe van het systeem 
terug geplaatst. Zo ben je weer bij af.



257HET ENERGIENIALE LEVEN

 Deze energie zal tot je komen als je er voor klaar bent. De levenser-
varingen, die we allemaal mee moeten maken, zullen je daar naar toe leiden. 
Zelf zul je ook werkelijk open moeten staan voor alles wat volgens de normale 
ogen als abnormaal gezien wordt. Ook is het belangrijk dat je, je verstand thuis 
in een la laat liggen. Verder is het erg belangrijk dat je zeker niet vanuit gaat 
om macht te krijgen of om anderen te gaan domineren. Zo vallen al vele van 
bovengenoemde personen door de mand. Personen die werkelijk niets met de 
energiewereld te maken hebben bieden zich aan. 

 Door dit boek te lezen zal er zeer waarschijnlijk een deur opengaan 
en dan is het belangrijk de zaken om je heen compleet anders te gaan zien en 
voornamelijk te voelen. Voelen door je ogen. Hoe raar dat ook mag klinken. 
Om in de wereld van energie te komen zul je werkelijk vanuit je gevoel moeten 
gaan handelen. Iets wat vroeger veel gedaan werd en nu taboe is. Zo zul je 
de eerste stap maken in deze wereld. Wel kan ik je vertellen dat er vreemde 
zaken op je pad gaan komen en het kan zelfs zo extreem zijn dat je, je huis, 
wagen en werk kunt verliezen. Maar dan zul je zien, dat het allemaal maar 
goederen zijn die je niet nodig hebt. Door het loslaten van alle materialistische 
zaken ga je in een kompleet andere wereld komen. Wees gerust, je zult altijd 
te eten hebben en een dak boven je hoofd. Het wil ook niet zeggen dat ik nu 
hier op een sinaasappelkistje zit! Het is het afsluiten van een tijdperk en het 
wil niet zeggen dat je dit zult overkomen maar er zijn extreme gevallen waar 
inderdaad mensen totaal het roer omgooien om in de wereld van de energie 
te leven.

 Bang zijn en vasthouden aan het oude bekende, zijn de grootste vij-
anden om deze energiewereld te ontdekken. Loslaten en laten komen wat er 
op je pad komt zal je in de wereld van energie brengen.
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Zijn er beperkingen in deze energiewereld

 Beperkingen, wat zijn beperkingen? De energiewereld kent dat niet 
en weet niet wat dat is. In de wereld van energie is alles mogelijk zolang jij er 
zelf in gelooft. Wat jij wilt bereiken zal bereikt worden mits je in het geheel 
je overgeeft aan de wereld van energie. 

 Het is niet zo dat je maar moet gaan zitten met een waanidee in je 
hoofd dat je wilt vliegen want dan kun je lang blijven zitten. Nee, het gaat 
wel een beetje anders. Ook zal er alleen dat toegelaten worden wat jij aan 
zult kunnen en niet wat jij meent even te moeten bereiken. Zeker als het om 
macht, domineren en geld gaat, zal er zelden een medewerking zijn vanuit de 
energiewereld. Want aan de vele negatieve, dominerende zaken wordt zeker 
niet meegewerkt. Zo zie je dan ook dat grote imperiums als kaartenhuizen in 
elkaar zakken na verloop van tijd. Zaken verdwijnen steeds van de kaart als 
ze op macht gebaseerd zijn. Zaken die gaan via de energiewereld zullen geen 
einde meer kennen zolang als je, je daar aan overgeeft. De wereld van energie 
ondersteunt alleen die dingen die goed zijn voor je en die bij zullen dragen 
aan je ontwikkeling. Alle zaken die niets bijdragen of waarde aan het leven 
toevoegen zullen niet ondersteund worden door de wereld van deze positieve 
energie.

 Uit eigen ervaring kan ik zeggen dat ik geen beperkingen ken in 
de energiewereld. Alles wat er gedaan moet worden in mijn gevoelswereld, 
gebeurt en er zijn geen zaken die onmogelijk zijn. Een opmerkelijke zaak is 
dat al de wensen werkelijkheid worden mits je er honderd procent aan gaat 
werken. Bij de zaken waar je aan wilt werken gaan wegen voor je open en 
zullen opgelost of vervuld worden. Geloven, geloven in de kracht van deze 
energie wat de energie is van jou en van iedereen. Geloven dat jij alles aankunt 
en dat jij kunt bereiken wat je ook wilt. Geloven in het goede wat de energie 
voor je klaar heeft staan. Want een ding is absoluut zeker, de energie zal jou 
geen ziekten, pijn en vernederingen toesturen. Dat is wat jij zelf toelaat vanuit 
het dominant systeem.
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Als iedereen deze energie heeft, waarom is hij momenteel niet 
bij mij aanwezig

 Denk je? Denk je werkelijk dat deze energie niet ook bij jou aanwezig 
is? Nou, ik kan je zeggen dat elk levend wezen op deze aarde in het Universum, 
deze energie bij zich  draagt. Nog duidelijker, wij zijn allemaal deze energie 
en gemaakt van deze energie. Als je het idee hebt dat jij deze energie niet hebt, 
is er wat anders aan de hand. En dat is dat je de connectie met deze energie 
verloren bent geraakt omdat je door het systeem zo afgedwaald bent dat je niet 
meer weet te werken met deze energie. Iedereen kan weer connectie vinden 
mits hij/zij gaat inzien dat het leven van geld, domineren en oorlogen niet de 
juiste weg is in een leven. 

 Mensen die werkelijk connectie hebben met de energiewereld geloven 
niet in het materialisme en alle pijn die door andere mensen veroorzaakt wor-
den. Zodra je op het punt belandt dat je in gaat zien dat je meer een onderdrukte 
slaaf bent van een systeem, zul je, je intrede gaan doen in de ‘nieuwe’ wereld 
van de energie. Dan zul je zien, dat je al die tijd niet geluisterd hebt naar je 
eigen gevoel en je eigen energie. Dan pas merk je waar je in zijn geheel naar 
afgedwaald bent. Dan is het alleen een kwestie om deze energie zijn werk te 
laten doen en zul je, je weer gaan bevinden in de wereld van de onbegrensde 
mogelijkheden.

 Geloof kun je het noemen, maar dan geen geloof in een kerk, priester, 
heilige of God. Nee, geloof in jezelf en de kracht van een energie die alleen 
maar goeds met je voor heeft. Want een ding is duidelijk in de wereld van 
energie; Er zal geen haat of nijd, pijn of domineren zijn. Simpelweg omdat dat 
een menselijke tekortkoming is. Mensen vervallen snel in de wereld van een 
ziek systeem. Ze menen aan deze maatschappij mee te moeten doen, anders 
vallen ze buiten de boot en zo worden velen opgeslokt in een wereld die niets 
te maken heeft met het werkelijke leven. 
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 Om de energie eens even te voelen raad ik je aan om naar een afgelegen 
plaats te gaan waar je niets anders hoort en ziet dan de natuur om je heen. Zoek 
een plaatsje en ga daar zitten. Luister naar de natuur, de wind en de vogels. 
Zie de dingen om je heen gebeuren. Ik kan je zeggen dat je zeker de eerste 
keer je werkelijk onbehaaglijk voelt, puur omdat je de drukte gewend bent. Je 
wilt alsmaar praten maar er is niemand die je aanhoort en er is in jouw ogen 
niets om je heen. Dan zul je merken dat er meer is, je zult gaan voelen dat er 
iets gaande is om je heen en dat er meer is dan alleen die stadse drukte. 

 Daar maak je dan je eerste entree in de wereld van de energie en het 
is die ingang die je kunt aangrijpen om verder te gaan. Vele mensen vinden 
het	zeker	in	het	begin	geen	fijne	ervaring,	die	stilte,	die	wind	en	de	vogels	die	
alsmaar om je heen zijn. Het zal even vreemd zijn en je weet niet wat er met 
je gebeurt maar dan, dan zul je de connectie gaan voelen. Ja, voelen want dat 
zal je nieuwe wereld zijn. Je hoeft niet alles te zien en op papier of scherm te 
hebben, nee alles is te voelen want het is energie die ook jij kunt ontvangen.

De wereld in de energie, hoe ziet deze eruit 

 Wat jij daar van maakt. Tjee, wat ben ik kort van antwoord en ik kan 
beter een boekje maken met vragen en antwoorden. Ben ik zo klaar! Goed, 
alle gekheid op een stokje. Het is in de wereld van energie belangrijk dat je 
gaat luisteren naar je gevoel. Als voorbeeld: Als jij voelt dat je ontslag moet 
nemen dan moet je dat doen. Hoe moeilijk ook dat het door je verstand wordt 
verwerkt en je alsmaar zegt dat je gek bent om zo’n goede baan op te geven. 
Je zult merken dat na het ontslag nemen, er een betere baan voor terugkomt! 
Je gelooft me niet, nee natuurlijk niet want je zit weer als een slaaf van je 
hersenen, alles te analyseren. Daar gaat alsmaar het meeste bij mis, namelijk 
door te luisteren wat je hersenen (ego) je voorschotelen en je gevoel alsmaar 
onderdrukken. Daar komen de meeste ziekten ook vandaan en dat is ook een 
van de redenen waarom je dan nooit zult bereiken wat je werkelijk graag 
wilt. 
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 Maar hoe ziet er dus die energie uit, is eigenlijk de vraag van deze 
paragraaf. Het ziet er uit zoals jij het wilt zien. Er is geen plaatje wat ik je voor 
kan houden en dan zeggen: ‘Kijk dit is het.’ Vergeet dat want zo werkt het ook 
allemaal niet in de energiewereld. Het is een vreemd menselijk gedrag dat we 
graag dingen willen zien, vasthouden en ook nog het liefst willen weten hoe 
het er van binnen uitziet. Als je om je heen kijkt zul je merken dat vele mensen 
enkel en alleen maar geloven, wat werkelijk tastbaar is. Al het andere wordt 
weggewimpeld als zijnde hekserij, fantasie of zwevend. Nou het mooie is, ik 
kan deze energie aangeven zijnde hetzelfde als elektriciteit wat je niet ziet en 
wel voelt. Ja, want ook de energie waar ik het alsmaar over heb is duidelijk 
te voelen. Ook zijn er wetenschappers in geslaagd om het te zien, maar dan 
in vorm van schema’s en getallen. Iets waar wij mensen o zoveel waarde aan 
hechten. 

 Dus, ik kan u geruststellen dat binnenkort er wel een schema ergens 
opduikt die dan de energie laat zien. Of je daar nu werkelijk beter van wordt 
als je dat schema ziet, betwijfel ik en het is ook nog dat het verder ook niets 
verklaart. Maar goed, als heerlijk eigenwijs schepsel en vasthoudend aan de 
bewijzen die alles verklaren, kan ik ook die mensen dus geruststellen.

Als ik mijn ogen sluit waar ben ik dan

 Nou, dat is duidelijk, nog steeds op een planeet die mensen ooit eens 
‘aarde’ heeft genoemd. Bij het sluiten van je ogen is er een duidelijk gegeven, 
‘het is zwart’, geen licht dat je beeld vervalst of aanpast. Gewoon simpel, het 
is zwart en dat is wat je ziet als je dus je ogen dicht hebt. Waar je bent is ook 
duidelijk want dat is op de plaats waar jij je ogen gesloten hebt. 

 Nu weet ik dat dit erg droog en ontactisch geschreven is, maar zo 
zou een simpel mens de vraag van deze paragraaf beantwoorden. Ik weet 
beter en wie weet, weet jij ook al meer van dit geheel. Bij het sluiten van de 
ogen gebeurt er meer als je in de wereld van de energie bent. Ik kan alleen uit 
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mijn eigen ervaring praten en laat elke ervaring van een ander in het midden, 
omdat het zeer persoonlijk is en afhankelijk in hoeverre je in de wereld van 
de energie terecht kunt.

 Dus houd ik het op mijn ervaring en die is als volgt: Bij het sluiten 
van mijn ogen zijn er geen limieten meer, ik kan gaan en staan waar ik wil en 
ik kan me begeven op de plaatsen waar ik denk aanwezig te moeten zijn. Dat 
hoeft niet altijd de andere kant van de wereld te zijn of ergens op een onbekende 
planeet verder in ons systeem. Nee, ik ben zelf erg veel op plaatsen in mijn 
lichaam wat al een zeer groot Universum is op zich. Vele mensen zoeken de 
oplossingen verderop, maar de meeste oplossingen liggen in je. Ook eventuele 
lichamelijke problemen kunnen gemakkelijk gezien worden en zo aangepakt 
worden. 

 Verder is het mogelijk om dus op plaatsen te gaan waar je lichaam 
vele capriolen uit moet halen. Zo ben ik aan de andere kant van de wereld en 
dan ben ik op een andere planeet, allemaal afhankelijk waar ik denk te moe-
ten zijn. Het mooie is dat ik daarbij niet altijd mijn ogen dicht heb omdat er 
situaties zijn waar ik op meerdere plaatsen moet zijn. Nu denk je misschien 
dat ik een dromer ben en dat is dan weer een van die menselijke gedachten 
die graag alles in een hokje wil plaatsen. 

 Dromen doe ik veel en ik ben inderdaad met veel dingen bezig maar 
dat staat geheel los van de connectie die ik heb met de energiewereld en de 
plaatsen waar ik dan ben. Door deze ‘reizen’ weet ik ook, zoals ik al eerder 
beweerde, dat de wetenschappers op een dood spoor zitten en velen alsmaar 
tegen een muur aanlopen. Zo kom ik achter dingen die nog lang niet ontdekt 
zijn of mee gewerkt wordt en dus geen kans van slagen hebben, omdat de mens 
van nature gewoon een conservatief wezen is dat zeker niet van veranderingen 
houdt. Dat verklaart ook dat veel van mijn geschreven werk nog niet begrepen 
wordt en afgewimpeld wordt met een of andere titel.
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 Als ik mijn ogen sluit, ga ik in de wereld van de energie vanwaar ik 
boeken schrijf en alles wat me doorgegeven wordt, opgeschreven wordt voor 
diegenen die menen het te kunnen gebruiken. Als ik mijn ogen sluit…..

Is de energie te zien

 Toch wil ik even doorgaan in het zien van de energie. We hebben het 
net gehad over dichte ogen en een zwart, wat er dan als een donkere massa 
op je afkomt. Nu is het zo dat ik al van begin af aan gefascineerd ben geweest 
door de kleur zwart. Ja, ik weet dat velen beweren dat het geen kleur is, maar 
dat is weer die misstap van een of andere geleerde die meende dat te moeten 
stellen. Zwart is een mengelmoes van kleuren en alle kleuren bij elkaar maakt 
uiteindelijk de kleur zwart. 

 Nu de gesloten ogen en de energie die we zien in het zwart. Want ja, 
de energie zien we zelfs in het diepste van het heelal en zo ook in het zwart 
van onze ogen. Hoe meer je gaat voelen met je ogen, ja voelen, niet met je 
handen maar met je ogen, dan zul je merken dat er steeds meer te zien valt. 
Klinkt allemaal zweverig en ik weet dat het even moeilijk te pakken is maar 
ik ga hier even verder op in. 

 Als je, je ogen sluit dan is het donker. Toch zie je dat er dingen gaande 
zijn en dat er activiteit is. Als je even daarop concentreert dan zie je bewegin-
gen maar ook kleuren en zelfs daar gaan wegen open die je naar verschillende 
plaatsen leiden. Nee, ik ben niet van de trap gevallen en ik schrijf dit ook niet 
vanuit een gekkenhuis! Als jij je werkelijk gaat concentreren dan zul je merken 
dat er dingen zich gaan voordoen. Zaak is dat je er voor openstaat maar ook dat 
je, je door je gevoel laat leiden. Dit zal voor jou de eerste kennismaking zijn 
met de energie. Een energie die zichtbaar wordt omdat jij er voor openstaat. 
Probeer het en je zult versteld staan. 
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Het ‘licht’ waar veel over wordt gesproken, is dat de energie

 Het licht, waar vele geloven maar ook mensen het over hebben, is 
even een stapje anders dan de energie die ik net beschreven heb. Licht is 
inderdaad een deel van de energie maar het is niet ‘de’ energie. Licht is wat 
vele, pas begonnen, zielen een start in zien, in hun beginnende weg naar de 
andere wereld. Begrijpelijk omdat in vele culturen en geloven zwart gezien 
wordt als de duivel en de duistere wereld. Dan is licht een mooier begin en is 
een veiliger gevoel. Toch zullen zielen die verder zijn merken, dat ze steeds 
meer in een wereld belanden afgeleid van de kleur zwart. Niet dat ik alles 
zwart zie, zeker niet want wat ik je al eerder vertelde, zwart is het absolute in 
de	kleurenreeks	en	is	een	samensmelting	van	alle	kleuren.	Door	licht	filteren	
zich kleuren en zien we de vele schakeringen en dat is voor vele van ons een 
veilig gevoel. Doch, als we verder zien in het Universum zie je dat alles bijeen 
gehouden wordt door de kleur zwart, met hier en daar een lichtpuntje wat weer 
staat voor een start. 

 De ware energie bevat alle kleuren en alle kleuren bij elkaar vormt 
zwart. Het is goed te starten in de wereld van wit licht en daarom dat vele 
mensen verschijningen zien in een zee van wit licht. Het is rustgevend en 
vertrouwelijk, wat logisch is want als je alleen maar zwart ziet dan zou het 
een werkelijk depressief geheel worden. Door licht is leven gekomen en zo 
is licht leven maar dat leven komt vanuit een energie die bestaat uit werkelijk 
alle kleuren die we kennen en nog niet kennen. Bij het sluiten van mijn ogen 
zie ik werkelijk deze energie. Ook door het zien van wat voor mij leeft, bloeit 
en	aanwezig	 is,	 is	 duidelijk	de	 energie	 te	 zien.	Gefilterd	door	het	 licht	 en	
werkelijk fenomenaal in elkaar gezet. Doch, alles wat om ons heen is wordt 
opgebouwd uit dezelfde elementen. Zo is ook te verklaren dat jij ik bent en 
hij zij. Misschien even moeilijk te pakken maar het is de moeite waard om 
daar eens verder over te denken. Daarom gaan we in het volgende hoofdstuk 
maar eens dieper op in wat energie is.
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Hoofdstuk 3

- Wat is nu energie -
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3-1 Waar vinden we en zien we energie

Energie is een zijn met alles wat leeft en bloeit

 We hebben het over energie puur omdat het boek ook zo heet en omdat 
die werkelijk de core is in het bestaan van het gehele Universum. Zoals ik al 
eerder aanhaalde hebben we vele vormen van energie waaronder elektriciteit 
die we zo uit de muur halen maar nogmaals, dat is niet de energie waar ik het 
over heb. Dat is maar een fractie waar ik je kennis mee wil laten maken en 
waar wij kennelijk maar weinig weet van hebben.

	 Er	worden	eindeloos	boeken	geschreven,	films	gemaakt	en	op	internet	
gebracht, allemaal onder de noemer ‘spiritueel zijn’. Nou, het is weer niets 
anders dan een benaming voor een rage die momenteel speelt op deze wereld. 
Ben je in staat om in onmogelijke standjes te zitten, ben je al snel een meester 
en als je dan ook nog mooie verhalen kunt ophangen dan ben je opgestegen tot 
een godheid. Iets wat nu al duizenden jaren speelt en waardoor de mensheid 
steeds verder afzakt en afglijdt in het lege. 

 We weten allemaal dat we andere gaven hebben. De ene meent mil-
jonair te moeten worden en een andere zou graag microsoft 2 willen zijn, 
maar er zijn ook velen die menen het ware licht gezien te hebben. Mensen 
die dagelijks boeken verslinden en leven van de gezegden die op internet 
verschijnen. Mensen die werkelijk menen het systeem ontvlucht te zijn, maar 
wel ondertussen lamgeslagen achter een of andere goeroe aanlopen. Steunend 
op wijsheden sleuren ze zich door het leven en aan alles wat leven inhoudt 
voorbij schietend, want ze hebben geen tijd meer om daar aandacht aan te 
besteden.

 Het dagelijkse leven is voor velen maar weer een dag en zo gaan we 
voorbij aan het ware leven van een energiewereld. Energie is overal aanwe-
zig en dat maakt het leven bijzonder. Als je werkt, woont en leeft volgens de 
normen van een energiewereld zul je merken dat je in zijn geheel in andere 
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wereld verkeert. Soms lijkt het een matrix of een droom en dan is aan jou de 
vraag: Leven we eigenlijk niet dagelijks in een wereld die niet bestaat? Want, 
geloof je echt dat de wereld, zoals jij hem nu leeft, werkelijk zo is? Hoe is het 
dan mogelijk dat je, je eigen leven kunt manipuleren, kunt sturen en dus kunt 
leven zoals jij dat wilt? Hoe is het mogelijk dat het soms lijkt alsof het al eens 
was en dat tijden terugdraaien? En zo kan ik een boek vol vragen stellen wat 
heel langzaam aan zal tonen, dat wij werkelijk in een kunstmatige wereld leven 
die bepaald wordt door enkele machtige mensen en hun industrieën. Waarom 
zoveel tegenstand, als je zegt dat je uit het systeem stapt en een eigen weg 
wilt gaan bewandelen? Logisch, want de kans is groot dat je in gaat zien, dat 
je jarenlang misbruikt bent geweest als een slaaf voor een ziek systeem. Dat 
maakt het interessant om eens te bedenken in welk soort leven je wel werke-
lijk leeft. Ik weet dat het heerlijk kan zijn als je in de huidige wereld de volle 
aandacht krijgt en dat je het middelpunt bent, maar daarna zul je zien dat het 
een deel was van het inpalmen van ook jouw persoonlijkheid, je eigen ik. 

 In het verleden heb ik al geleerd dat je niet mee moet gaan met het 
huidig systeem. Bij het uitstappen bleek duidelijk waar het heen zou gaan en 
werden me allerlei doem scenario’s voorgehouden. Scenario’s die geen van 
allen uitgekomen zijn omdat ik de wereld van de energie ingeslagen ben, waar 
al dat aardse, menselijke poppenkast totaal geen invloed heeft. Nu je een klein 
beetje weet wat energie is, weet je ook waar je het kunt vinden. Toch is het 
mooi als je op het punt gaat komen dat je deze energie gaat herkennen in elk 
object, dier of plant. De meest zuivere energie kun je vinden in moeder natuur 
en ook vandaar uit zul je gemakkelijk de connectie krijgen met deze energie. 
Komen we vanzelf op de volgende paragraaf.

Energie staat boven de huidige maatschappij

 De energie waarmee de huidige maatschappij gebouwd is zijn de 
meest simpele bouwstenen in de wereld van de energie. Ego, macht en pijn 



269HET ENERGIENIALE LEVEN

zijn bouwstenen die elk gezond mens kan vervangen door andere stenen. Toch 
is het moeilijker dan dat ik het hier stel. 

 We leven momenteel in een maatschappij die de touwtjes niet meer in 
handen heeft, puur omdat nu duidelijk naar buiten komt dat het systeem een 
complete farce is waar niets anders gaande is dan de mensen als slaven in het 
gareel te krijgen. Dit doet het systeem door wetten en regels te stellen en dat 
de mensen daar maar naar moeten leven. Kan niet anders want anders zou 
alles uit de hand lopen. Nog erger dan dat het nu uit de hand aan het lopen is, 
is bijna niet voor te stellen, maar inderdaad alles kan nog erger. Toch is in de 
vele jaren bewezen dat het systeem nergens anders naar toe leidt dan alleen 
ziekte, pijn en verdriet. Naarstig zijn we op zoek naar oplossingen en ook velen 
zoeken hun heil in een geloof of in een of andere meester en godsdienst die 
het licht gezien heeft. Nu weet ik dat mensen van nature zich vastklampen aan 
strohalmen, blindelings achter mensen aan hobbelen en als schapen een dood 
spoor volgen. Mensen zijn nu eenmaal een kuddevolk en dat is in de tijden 
zo gecreëerd om op die manier meer macht te krijgen over anderen. 

 Nu denk je zeker: Maar ik ben een dergelijk schaap niet. En dan vraag 
ik je alleen even rond te kijken. Zie je geen huisje, boompje, beestje en alles 
geregeld tot aan een pensioen toe en je, je vastklampend aan die laatste jaren 
die je nog moet gaan om een ‘beter’ leven te gaan beginnen? Is het niet zo dat 
je eerst dit en dat nog even moet regelen voordat je verder wilt gaan? Mensen, 
99.9% van de wereldbevolking is slaaf van het systeem en ook jij bent daar 
een van. Misschien ben je wat rebels, draag je rood, geel of paars haar en ben 
je tegen vlees. Maar, ook jij danst naar de pijpen van enkele heersers. 

 Pijnlijk, is het niet? Pijnlijk om door te krijgen dat ook jij een slaaf 
bent. O ik weet het wel, zo voel je het niet en jij bent gelukkig. Kan niet an-
ders, want zo staat het in jouw matrix geprogrammeerd. Natuurlijk, want wat 
kun jij nu nog veranderen? ALLES kun je veranderen als je zou vertrouwen 
op een energiewereld die vele miljoenen jaren oud is. 
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 Ja, ik weet dat het hier iets te zwart op wit staat en ik weet ook dat er 
nu veel tegen stribbelingen zijn want wie wil nu slaaf zijn? Jammer dat ik je 
wakker heb geschud en nu zie je misschien je kaartenhuisje in elkaar vallen, 
maar erger nog, ook nog wegwaaien. En, toen was je bang. Je hebt niets en je 
bent verstoten. Je dient nergens meer voor en je bent een eenling. Eenling in 
een wereld waar je zoveel en zo’n mooie positie had. Weg, alles weg en diep 
ongelukkig slenterend over de straat weet je niets meer te doen. Nou, stop met 
dat zielig doen want je bent niet alleen. Je bent energie en kunt alles aan. Je 
zult een weg zien die je kunt inslaan. Elk mens op de wereld creëert wat hij 
zelf wil.

 Klinkt inderdaad hard, maar zelfs diegene die in de grootste ellende 
leeft heeft het zelf gecreëerd. Ik weet dat ik hiermee misschien aardig wat 
mensen op de kast jaag, maar ik weet ook dat in de wereld van de energie geen 
mens in zijn nadeel behandeld wordt. Wat je ook op je pad tegenkomt, kun je 
aan en alles wat je werkelijk wilt bereiken zal gebeuren en vervuld worden. 
Ook zo met alle ziekten op deze aarde, wij doen dat ons zelf aanpraten en doen 
dat zelf uitzaaien. In de wereld van de energie bestaat geen negativisme, want 
dat kan niet omdat energie zichzelf niet zal benadelen. Er is geen pijn, geen 
ziekte, geen domineren of welke vorm van negativisme dan ook bij hem. Zo 
kun je duidelijk aan gaan nemen dat de gehele maatschappij niet opgebouwd 
is uit de oerenergie, maar puur uit de mens die alsmaar meer wil bezitten.

 Dan komen we zo op het volgende deel in de energiewereld.

Energie is liefde en begrip

 Energie is, zoals ik al eerder stelde, opgebouwd uit positivisme. In-
derdaad, plus bestaat niet als er geen min is. Maar weer is dat een menselijke 
gedachte. Waarom moet overal iets tegenover staan? Ik ben meer op dit onder-
werp blijven steken en dat is gewoon omdat het moeilijk is om een mens hier 
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op aarde enkele zaken anders te laten zien. Er is geen tijd, er is geen afstand 
en er is geen plus en geen min. 

 O jee, nu heb ik de poppen aan het dansen, want de wetenschap-
pers hebben zo hun best gedaan om alles te bewijzen. Wat dan de Noord- en 
Zuidpool en wat dan het plus en de min in elektriciteit? Zo zul je me zeker 
overdonderen met duizenden vragen en rapporten en ik kan alleen zeggen: 
Lieve mensen, spaart jullie de moeite. Ik heb deze zaken ook allemaal moeten 
leren en ingestampt gekregen, zelfs tot verveling toe omdat ik beter wist. Soms 
leek het wel een geloof wat jou ingeramd werd of zelfs opgelegd werd, maar 
ik kan jou verzekeren dat in de wereld van energie geen ja en nee, geen plus 
en min en geen onder en boven is.

 Zo, nu heb ik alles op stelten gezet en velen zullen het boek dichtslaan 
en niet meer opendoen totdat ze gaan beseffen dat er misschien toch een waar-
heid achter kan schuilen. 

 Voor diegenen die wel benieuwd zijn hoe het verder gaat, ga ik verder 
op in wat energie allemaal doet en is. Energie is een kracht, een veld wat geen 
beperkingen kent en dat is omdat het een kracht is die zichzelf in stand houdt. 
Wij mensen hebben ons in de laatste miljoenen jaren aardig wat beperkingen 
opgelegd en deze beperkingen brengen ons steeds verder in het nauw. Kijk 
maar eens in de natuur, een gedeelte van het veld wat geen beperkingen kent; 
Dieren en planten komen en gaan. Ze gaan door en door en elke boom sterft af 
en heeft voor meerdere nakomelingen gezorgd. Een grassprietje is uitgegroeid 
tot een gras pol, sterft af en een grasveld komt terug. Zo zie je in elk deel van 
de natuur dat het zich handhaaft en vermenigvuldigt. In dat vermenigvuldigen 
zijn we wel altijd goed gebleven maar het handhaven niet, want het merendeel 
van de mens leeft onder een menswaardig bestaan. Kunstmatig worden ziek-
ten en armoede in stand gehouden en de mensen houden niet werkelijk meer 
van elkaar. Dat houden van zien we nog wel in de natuur waar elk onderdeel 
met respect voor elkaar leeft, zoals het in de gehele energiewereld bepaald is. 
Daarnaast kent men in de natuur geen tijd. Men leeft en gaat dood maar men 
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leeft verder in een andere vorm van de energie. Zo is het dat wij, mensen, 
elkaar niet meer begrijpen. Wat niet verwonderlijk is, want er is in alle jaren 
zoveel haat en nijd gezaaid dat je werkelijk niet meer van elkaar houdt. Haat 
en nijd zijn gecreëerd door de maatschappij, want anders zouden we met z’n 
allen nog eens tegen de alles belovende maatschappij kunnen keren. 

 Nu had ik al gesteld dat er geen plus en min was en geen tegenstel-
lingen. Dat heeft voor mij al veel doen opwaaien want dat zijn beweringen 
die niet rijmen in het geheel van ons menselijk denken. Ik denk niet menselijk 
en dan zie je al snel dat er geen tegenstellingen nodig zijn als je werkelijk in 
de energiewereld leeft. Alles is aan elkaar gekoppeld en dan is het niet nodig 
dat iets het andere opwekt. Er is inderdaad in een mensenleven een plus en 
een min nodig, puur omdat de mens handelt en leeft naar deze wetten. Zelf 
haal ik ook regelmatig negatief en positief aan, daar het anders werkelijk niet 
te doorgronden is voor de mens. Maar als ik puur naar mijn wereld kijk van 
energie dan praat ik niet meer over deze tegenstellingen en daardoor vallen 
vele zaken als tijd en afstand weg. Zaken die alleen ons, mensen, alsmaar 
vastpinnen en in hokjes plaatsen, terwijl we een zijn en een met een groot 
energieveld waar iedereen gebruik van zou kunnen maken.

 Ik heb in de kop van dit stuk ook het woord liefde genoemd en dan zou 
je kennelijk verwachten dat ik een boek vol ga schrijven over liefde. Vergeet 
het, want de liefde waar ik het over wil hebben is niet de liefde tussen twee 
personen maar de liefde voor het leven. Het lijkt wel dat vrijwel niemand meer 
het leven liefheeft. Diegenen die het leven zogenaamd liefhebben zijn, bij het 
vragen over die liefde, alsmaar bezig over hun bezittingen en hoe goed ze het 
hebben. Ook dat is geen liefde en is alleen maar een drang naar bezit en om 
boven anderen uit te steken. 

 Maar, waar wil ik het dan over hebben, zal jouw vraag zijn. Nou, de 
liefde dus voor het leven wat inhoudt, de connectie met je eigen energie en zo 
met de energie van alles wat leeft op aarde en het Universum. Nou, dat klinkt 
zwaar want hoe kun je nu een heel Universum liefhebben als je niet weet hoe 
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dat ding daar uitziet. Ja, mooie gedachte en ik wil er nog aan toevoegen; Hoe 
kun je iets liefhebben wat je niet meer kent? Elk wezen, elk schepsel had de 
connectie. De natuur met zijn planten en dieren zijn nog duidelijk met elkaar 
verbonden. Alleen wij, mensen, hebben ons daar van losgetrokken, omdat we 
menen dat we ‘meer’ zijn dan het geheel. Nu weten we allemaal dat als je, je 
gaat afzonderen je werkelijk in de problemen gaat komen en dat is nu dan ook 
duidelijk waar te nemen. Vele mensen zijn doelloos bezig en zijn zwervers in 
hun eigen leven. Ze klampen zich vast aan geld en bezitting of zelfs aan een 
plastische chirurg die hun uiterlijk moet gaan verbouwen. Allemaal zaken 
waarom wij mensen werkelijk zoekende zijn naar iets wat in een matrix ge-
creëerd is. Wat wil je zoeken als je het al hebt? Alles in je leven is er al in de 
wereld van energie, alleen jij moet het liefhebben, koesteren en er zacht mee 
omgaan. Net zoals je een pasgeborene behandelt, zou je ook je leven moeten 
benaderen.

 Liefde voor het leven is een belangrijke zaak en is eigenlijk de weg 
die je behoort te gaan. De minuut dat je het leven ziet als een mooi geheel, 
als een energie, gaan er vele wegen open en daar ga ik later nog zeker op 
terugkomen. Liefde voor het leven is het liefhebben van alles wat groeit en 
bloeit om je heen en daar zal meer aandacht aan besteed moeten worden.

Energie is verstoken van ziekten

 Misschien een harde stelling en zal zeker door velen ontkend worden. 
Waarom ontkend is duidelijk, want wat heeft de farmaceutische wereld aan 
een gezond systeem. Vele artsen zouden kunnen gaan vissen en er was weinig 
of niets meer te verdienen aan ziekten.

 Met deze uitspraak word ik regelmatig geconfronteerd met een voor-
beeld; ‘Maar als ik mijn been breek hoef ik niet dood te gaan’. Kijk, deze zijn 
de meest belachelijke uitspraken die dan op je pad komen. Ik beweer ook 
niet dat een arts niet nodig is, maar dan puur voor de gevallen die zich voor 
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kunnen doen zoals bij breuk enz. Voor de rest zijn er andere oplossingen. 
Ziekten zoals aids, kanker, hartinfarct en infecties zijn te voorkomen als we 
ons leven anders zouden gaan leiden. Ook zijn vele klachten maar ook andere 
medische indicaties zoals snede te genezen zonder een arts. Ik weet dat de 
medische wetenschap een heiligdom is en dat er velen voor mij al veroordeeld 
zijn geworden omdat ze ook dit soort dingen beweerden, maar dat weerhoudt 
mij niet om nogmaals aandacht te besteden aan de ziekelijke wereld van vele 
medici. Een medische wereld die om astronomisch veel geld draait en daarom 
alsmaar zijn deuren sluit en voor alles, wat eventueel gratis te verhelpen is, 
als ketterij ziet.

 De medische wereld staat aan de top van de meest verdiende tak in 
deze maatschappij. Natuurlijk, want het wordt als een soort heiligdom gezien 
die zelfs door wetten beschermd wordt. Dat er miljoenen mensen sterven door 
het gif, wat gepompt wordt in de vele mensen, praten ze niet over. Lees de 
bijverschijnselen maar eens en ga maar eens na wat bepaalde stoffen doen 
met je lichaam. Alsmaar beschermd door een systeem dat ook veel mee pikt 
in deze handel. Zo is het een feit dat we allemaal, langzaam maar zeker, 
vergiftigd worden samen met het vele vergiftigde voedsel wat we dagelijks 
innemen. Je hebt pijn, hier een pilletje. Dan komt er een andere pijn op, een 
drankje daarvoor en zo leven vele mensen dagelijks op een kast vol pillen, 
poeders en drankjes. Maar we hebben ook de gezondheidsfreaks die alsmaar 
medicamenten innemen om er gespierder uit te zien of zelfs jonger menen 
te worden door dat gif. Na vele jaren zie je dan de wandelende lijken en is 
hun gezondheid ver te vinden. Zo kunnen we alleen hierover al een boek vol 
schrijven en ik wil het hier bij laten, want we weten allemaal dat de gezond-
heid niet zo gezond is als dat het zich voorspiegelt.

 In de energieniale leven is er wat anders aan de hand. Niemand is van 
nature ziek. Alle mensen die geboren worden zijn gezond voor de buitenwe-
reld maar zijn dragers van alle ziekten die op je pad kunnen komen. Ik weet 
ook dat er mensen zijn die ongelukkig, mismaakt of ziek geboren worden. In 
de wetten van de natuur hebben deze mensen geen overlevingskans en velen 
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zouden direct sterven. Ook dat zien we in de planten- en dierenwereld. Alleen 
de sterken gaan door. Dat klinkt erg hard als het over mensen gaat, maar het 
zou veel beter zijn geweest als we niet alsmaar mensen zouden manipuleren 
en kunstmatig in leven willen houden. Het heeft totaal geen doel in de ener-
giewereld en hoe hard het ook klinkt, het zet totaal niets bij in het geheel van 
de energiewereld. Diegenen die werkelijk sterk zijn weten een weg te vinden 
om bij te dragen, maar velen zouden volgens de wet van de natuur afvallen 
en al lang niet meer aanwezig zijn. Nogmaals, het is hard te lezen maar dat is 
een van de zaken waarom deze wereld werkelijk achteruit holt.

 We worden vanuit de energiewereld gezond afgeleverd, zo niet, dan 
val je af. Met het spelen van de energie kan zeker wel eens wat mis gaan. Er 
kan ook door de vele giffen en de vele manipulaties mensen geboren worden 
die niet gezond zijn.  De wereld van de energie wereld geeft dan duidelijk aan 
dat deze vaders en moeders niet capabel zijn om een nageslacht op de wereld 
te brengen. We doen het nu toch en we gaan door, verder en dieper. Daardoor 
krijgen we steeds meer zwakkere mensen.

 Terugkomend op de energie en het gezond zijn. Er is een wet dat je 
jezelf aardig kunt genezen. Vele ziekten zijn in toom te houden en zijn zo 
lang tegen te houden als je leven lang is. Van nature uit is elk mens met alle 
potentiële ziekten geboren. Ieder mens bevat kankercellen en alle ziekten zijn 
aanwezig in je lichaam maar dan komt het, wat ga je ermee doen? Hoe ga je 
dat managen? Uit de vele gesprekken die ik met mensen heb gehad is een ding 
duidelijk. De mensen die kanker willen, krijgen het. Degenen die aids willen, 
krijgen het ook want het is niet zo, dat het gebeurt als je alsmaar zegt ‘ik wil 
aids’. Nee, ook de gedachte en de angst dat je het eens zou kunnen krijgen is 
genoeg om het aan te wakkeren. In de energiewereld is namelijk alles mogelijk 
en als jij zo graag ziek wilt zijn dan kun je dat krijgen.

 Er zijn kasten vol aan bewijzen waar je op uit kunt maken dat mensen 
die iets vrezen het mee zullen maken in hun leven. Mensen die hun lichaam 
niet accepteren zoals het is, is ook zo’n categorie. Deze mensen hebben buiten 
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een psychisch probleem nog een ander groot probleem en dat is, dat ze zich 
werkelijk schamen voor hun uiterlijk. Bij alle gevallen zie je dat deze mensen 
dan eindeloos blijven verbouwen en zo verder en verder van hun eigen ik af 
gaan. Verdwaald in hun eigen identiteit zijn ze zoekende en zullen het nooit 
meer vinden. O ja, er zijn er zeker die pretenderen dat ze nu gelukkig zijn 
met hun verbouwing. O ja? Denk je dat echt? We spreken elkaar nog wel over 
enkele jaren.

 Dan komen we nog op de ziekte dat je geheel niet met jezelf kunt 
leven of meent dat je als een verkeerd geslacht geboren bent. Nou, laat ik je 
vertellen dat de energiewereld wel degelijk weet of je een mannetje of een 
vrouwtje moet zijn. Dat je hersenen menen wat anders te zijn is een probleem 
wat dan opgelost moet worden tussen je hersenen en je hart en ziel wat de 
connectie is met het Universum. In de huidige materialistische wereld zie je 
meer en meer dat de hersenen de overmacht hebben gekregen en daarom wordt 
er meer en meer geschreeuwd dat hij of zij geen man of vrouw is. Het ergste 
is dan ook nog dat ze hun lichaam werkelijk zo gaan verminken om ook zo te 
lijken. Spelen met de wetten van het Universum heeft al meerdere malen tot 
grote veranderingen gebracht en weer zijn we in dat tijdperk beland. Mensen 
zijn ontevreden met wat ze zijn, mensen menen geen mensen meer te moeten 
zijn en ook menen ze dat ze God kunnen spelen. Zo zijn we werkelijk beland 
in een tijd waar we beter niet in kunnen zijn.

 Gelukkig is de pure energiewereld voor diegenen, die daarmee verder 
willen, aanwezig en is het ook voor die mensen die weten dat er weer een 
ommezwaai zal komen naar het pure leven. Een leven waar we weer naar het 
Universum gaan luisteren en gaan werken met zijn energie en dat als vrouw 
of man, dier of plant. Dat alles in een gezonde staat waar de ziel weer de 
touwtjes in handen gaat krijgen en waar de hersenen weer geplaatst worden 
op de plaats waar die thuishoren. Dan kunnen we weer, gezond en wel, ons 
verder concentreren op de weg die we zouden moeten volgen. 
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Energie is de bron van het leven

 De titel van deze paragraaf zegt werkelijk alles. Eigenlijk hoef ik 
daar niet zoveel over te schrijven want in die zin zit alles verweven. Jammer 
genoeg zijn er veel mensen die deze grondbeginselen alsmaar blijven ontken-
nen of negeren en dat maakt dan ook dat we zo ver aan het dwalen zijn. Zoals 
eerder al eens geschreven, zijn er zoveel wetenschappers bezig om die zaken 
te bewijzen die niet te bewijzen vallen. Wetenschappers die hun hele leven 
vergooien om maar stellingen neer te zetten waar anderen weer een leven voor 
vergooien om die omver te werpen. Allemaal, om maar te bewijzen hoe ons 
leven in elkaar zit. Bewijzen, wat bewijzen want alles is al bewezen anders 
lopen wij nu niet over deze aarde. Dan nog de oorsprong, die we alsmaar wil-
len weten want dan zouden we veel verder kunnen komen in het leven. Door 
al die dwalingen zijn we alsmaar aan het afdwalen en vergeten we, kennelijk 
met opzet, waar we vandaan komen en wat we zijn.

 Als we de oerbron weer op zouden nemen en weer zouden gaan le-
ven volgens de waarden en normen van de energiewereld, dan zouden we al 
veel verder zijn in onze reis in het leven. Door de vele beperkingen die we 
ons opgelegd hebben blijkt dat we niet verder komen. O ja, de wetenschap 
beweert dat er grote sprongen gemaakt zijn en kort geleden kreeg ik te horen 
dat de mens steeds sneller leert. Maar wat leren ze? Allemaal de bijzaken die 
werkelijk NIETS bijdragen aan het leven. Leren over materialisme en over 
egoïsme. Dagelijks in boeken zitten spitten en op je nemen wat enkelen be-
weren wat je moet weten. Dagelijks in een schoolbankje en aanhoren wat de 
almachtige leraar te zeggen heeft. Net zoals in de communistische landen wor-
den langzaam maar zeker de hersenen gespoeld met een materialistisch beeld 
van het leven. Je moet goed leren want dan kun je later veel geld verdienen! 
De lijfspreuk van vele ouders en een lijfspreuk die ingestampt is vanuit een 
ziek systeem. We zetten ons af tegen het communisme want dat zou bepaalde 
idealen opdringen, maar wat doen de kerk en de westerse scholen? Niets beter 
en dat blijkt ook wel als je ziet hoe alles zich aan het ontwikkelen is.
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 Het is werkelijk jammer om het afdwalen van de oerbron van het 
leven te zien gebeuren. Gelukkig zijn er veranderingen gaande en dat is zeer 
duidelijk te merken onder de huidige jongeren maar ook wel bij een klein 
deel van de oudere generatie. Bij de jongeren zien we duidelijk dat ze zich 
afzetten tegen het huidige systeem, de huidige manier van leven. Er is zelfs 
een extreme groep die Indigo heet en die een stapje verder gaat en zelfs alle 
regels aan de kant zet. Even voor alle duidelijkheid, in deze gevallen praat ik 
niet over gewelddadige groepen en kinderen die zich in een criminele sfeer 
begeven, al is dat ook weer een afzetten van de gevestigde orde die bepaald 
is door een falend systeem.

 De Indigo kinderen zijn een groep kinderen die weten dat veel, wat 
we nu als belangrijk zien, niet belangrijk is! Ze zijn meer verbonden met de 
ware energiewereld dan menig ander schepsel op deze aarde. Ze kennen ook 
de kracht van deze energiewereld en weten dat in werkelijkheid de huidige 
maatschappij hen niet aankan. Dat merk je ook wel omdat ze proberen deze 
kinderen met allerlei medicijnen in het gareel te krijgen. Gelukkig zal dat 
niet slagen en zij zullen ons later zeker duidelijk de weg wijzen waar we aan 
moeten werken. Ze zijn de grotere groep voorboden die nu overal verschijnen 
en langzaam maar zeker vele zaken weer terug gaan brengen. Deze kinderen 
weten werkelijk weer te werken met de energie, een energie waar ik het hier, 
in dit boek, met je over heb.

De deur naar een nieuw leven

 Ik zie het al letterlijk voor me, sta je voor een deur, klopt daar aan, 
maakt hem open en neemt een stap in het nieuwe leven. O wat simpel en te 
mooi om waar te zijn. Helaas, zo simpel is het niet omdat wij, de oudere ge-
neratie, maar tot nu toe ook de jongere generatie, zo ver verdwaald zijn in het 
leven dat we niet zo gemakkelijk de deur terug zullen vinden naar het oerleven 
en de wereld van de energie. Velen zijn letterlijk afgestompt en zelfs verlamd 
gemaakt om maar deze deur nog zo ver mogelijk te houden. Het is erg dat er 
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vele	mensen	en	vele	spirituele	figuren	er	nog	eens	een	schepje	bovenop	doen	
en bij het betalen van grote sommen geld zullen zij je wel eens de deur wijzen. 
Er wordt ook alsmaar gepraat over een onder- en een bovenbewustzijn en dat 
het een, het ander niet kan bereiken enz. ‘Alles zo complex mogelijk maken’ 
lijkt de slogan die velen hanteren. Met veel tamtam en show worden je dingen 
voorgehouden en verdwaal je letterlijk in een doolhof van informatie die ner-
gens op slaat. Maar ze houden je voor, jou de weg te wijzen. Ondanks die weg 
ben je nog op zoek! Geen wonder, want die weg eindigt ook voor een gesloten 
deur, puur omdat deze mensen jou ook niet werkelijk de toegang kunnen geven 
omdat ze domweg niet weten waar die te vinden en hoe te behouden. Als je 
geld gaat vragen om de toegang tot deze deur te geven, zal de wereld van de 
energie deze niet prijsgeven! Vreemd is dat zeker niet, daar deze wereld niet 
met geld werkt. Als hij niet aangevoeld kan worden of gezien kan worden, 
puur omdat hij op een materialistische basis is gedragen zal het een matrix 
zijn die je schijn voorhoudt en geen werkelijkheid laat ervaren. 

 Even op het onder- en boven bewustzijn terugkomend, wil ik nog 
even kwijt, dat het allemaal hokjes zijn waar je dan naar toe moet leven en in 
geloven. Maar de minuut dat je in gaat zien dat je direct contact kunt krijgen 
met de energie van het Universum, wordt het je duidelijk dat er geen trappen 
zijn die je moet beklimmen. Achter die open deur is geen doolhof, geen trap 
of een volgende stap. Nee, na die ene deur is de ingang en contact met de 
oerenergie waar jij van kunt nemen wat jij op dat moment nodig hebt.

 De deur van een energieniale leven en een leven zonder ziekten en 
onbeperkte mogelijkheden is gratis te vinden, mits je er voor openstaat en 
de basis waarop je het aanvaardt niet aan enig materialisme gebonden is. In 
de wereld van energie zul je merken dat geld en bezittingen werkelijk geen 
waarde hebben en dat, die dan ook onder ‘aards’ bestempeld worden. In alles 
wat ik zelf heb ondernomen, want daar kan ik alleen over praten, merkte ik 
dat het zaak is dat je de vele aardse principes moet laten vallen. Nu menen 
nog vele burgers op deze wereld geld nodig te hebben om te leven, maar is 
dat zo? Leven kun je zonder geld maar laat ik het even anders stellen want dat 
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is gemakkelijker te begrijpen. Als je vertrouwt op de wereld van de energie 
zul je nooit en te nimmer met een tekort zitten van wat dan ook. Je zult altijd 
dat om je heen hebben wat je nodig hebt. Ook dat is het geval met geld. Als 
je als een gek tekeer gaat om geld te verzamelen dan zul je op den duur alles 
verliezen. Als je laat komen wat je nodig hebt op dit moment, zal er altijd op 
je pad dat komen wat er nu nodig is.

 Je hebt al enkele malen het woordje NU gelezen en daar zit een groot 
deel van het leven in verscholen. Als je leeft in het nu dan heb je geen verleden 
en geen toekomst, alles speelt zich af in dit nu. Maar als je het verleden en je 
toekomst bij trekt, waar vele mensen een meester in zijn, dan zul je merken 
dat je leven een zwaar leven is. Vele tegenslagen, vele pijnen en vele dingen 
waar je aan twijfelt. Waarom al deze bagage meedragen als die werkelijk niets 
kan doen voor je dan alleen het leven onmogelijk maken?

 Het is belangrijk dat, wil je in de energiewereld de deur vinden, je in 
het NU gaat leven. Het is belangrijk dat je niet alsmaar terug gaat vallen in wat 
er geweest is of wat er gaat komen. Dat heeft geen zin en het zal je werkelijk 
niet helpen in de wereld van energie.

 De deur naar de wereld van energie zal in het NU gezocht moeten 
worden en daar zal ik zeker verder in dit boek nog op terugkomen.

Het verwezenlijken van je dromen en je levensverwachting 
achtervolgen

 Elk mens heeft dromen en een ideaal wat hij wil behalen in zijn leven. 
Ik kan wel zeggen, dat vele idealen en vele dromen niet uitkomen omdat ze 
totaal niet passen in je leven, maar ook omdat je niet gelooft in je eigen kun-
nen. Uit verschillende testen blijkt dat alles wat je werkelijk wilt bereiken zal 
slagen als je, je gevoel volgt en met de volle 100% overgave aan werkt. Ook 
zijn	er	vele	bewijzen	dat	mensen	tot	ongelooflijke	lichamelijke	prestaties	kun-
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nen komen omdat ze dat willen. Zieken die genezen en records worden gezet 
omdat er een sterke wil of geloof is in wat ze doen.

 Ik blijf even bij dromen en dan kan ik je zeggen dat alle dromen in mijn 
leven alsmaar uitkomen. Zaken die ik wilde bereiken werden werkelijkheid 
en zo ook in de gezondheid. Wel is het zaak dat je vertrouwt in de situaties 
waar je in gebracht wordt en ik kan je wel verzekeren dat je werkelijk wel eens 
denkt of dat nu wel allemaal zo moet. Het eindresultaat is toch dat je, je droom 
werkelijkheid ziet worden en dat je weer aan een nieuwe droom moet gaan 
denken. In het verleden is mij enkele keren voorgevallen dat ik geen wensen 
en geen dromen meer had. Ik had alles wat ik me kon wensen maar kennelijk 
was de wereld van de energie nog niet klaar met mij. Na het begrijpen van de 
kracht van de positieve energie blijkt dat je gewoon alles kunt doen wat jij 
denkt dat nodig is. 

 Jammer genoeg maken weinig mensen van deze mogelijkheid ge-
bruik en dat komt omdat er te veel gedacht wordt in het materialisme. Het 
zou veel verandering teweeg kunnen brengen als we meer contact zoeken met 
de energiewereld. Hoe dat te doen zal ik in een andere paragraaf uitvoerig 
met je doornemen en dan is het aan jou of je werkelijk daar gebruik van wilt 
maken.

Energie, het veld met onbegrensde mogelijkheden

 Inderdaad heeft de energiewereld ongekende mogelijkheden. Energie 
is, zoals ik schreef, de bouwsteen van het leven. Als jij als mens in gaat zien 
dat wij energie zijn en dat alles om ons heen ook opgebouwd is uit diezelfde 
stenen, alleen in een andere opzet, kun je, je misschien een voorstelling maken 
hoe de energiewereld eruit kan zien. Zelf heb ik me deze techniek meester 
gemaakt om zo dieper in het geheel te kunnen begeven. Als je een mens als een 
mens ziet en een dier als een dier of plant als plant, dan ben je al snel beperkt. 
Zelfs met voorwerpen als een stoel, tafel of wat dan ook is het mogelijk de 
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bouwstenen te zien in de energiewereld. Als je dat inziet is het een kleine stap 
om in die energiewereld te werken. Een voorbeeld; Als ik door te veel tillen, 
pijn in mijn rug heb, ga ik kijken wat er in mijn energie mis is. Ik focus me 
dan op dat punt en haal letterlijk de aangetaste energie weg en vervang die 
door energie die mijn rug weer normaal laat functioneren. Zo doe ik dat met 
alles wat er in en om me heen gebeurt. 

 Meerdere malen heb ik dit toegepast en ben toen verder gegaan. Bij 
het aanhoren van een klacht van iemand anders zie ik meestal de klacht zit-
ten en dan is het mogelijk dat weg te halen en daar gezonde energie terug te 
plaatsen. Nu praat ik even over de bouwstenen die te veel te verduren hebben 
gehad in het verleden. Nu begrijp je misschien ook toen ik het er over had, dat 
je niet je uiterlijk moet laten verbouwen want dat, dat niets uitmaakt aan je 
innerlijk. Je innerlijk is de motor van het geheel, niet dat vel wat er overheen 
getrokken is. 

 Wel wil ik voorop stellen dat ik niet aan genezing doe want daar 
zijn al genoeg mensen mee bezig. Waarom niet, is de volgende reden. In alle 
eeuwen door zijn er mensen geweest met dezelfde zienswijze als ik nu heb. 
Deze mensen hielpen vele mensen en daardoor kwamen ze in grote problemen 
omdat de maatschappij en de farmaceutische wereld dat niet toestonden. Het 
is in hun ogen onmogelijk dat mensen anderen kunnen genezen. Dat is nog 
niet de reden waarom ik daarmee niet aan de slag ga. De werkelijke reden is 
dat je een mens gemakkelijk kunt genezen maar als hij of zij niet klaar voor 
is om deze genezing te verwerken, er weer een andere ziekte voor in de plaats 
gaat komen. Als je iemand geneest van kanker of aids en alles is goed maar die 
persoon gaat weer op de oude voet door met zijn leven, zal er een nog ergere 
ziekte opduiken. Men heeft dat al in de duizenden jaren mogen ervaren dat 
genezen personen na verloop van tijd weer terugkeerden naar de genezer. Het 
is werkelijk dweilen met de kraan open als je ongemotiveerde mensen gaat 
genezen. Dat zie je werkelijk overal. Mensen krijgen een pil voor het een, 
gaan gewoon met hun levensstijl door en vervallen dan in een andere ziekte. 
Het komt de huidige medici en ‘peptalkers’ goed uit, anders zouden ze eens 
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overbodig worden. Helaas, ze hoeven daar voorlopig niet bang voor te zijn.

 Ik vroeg me in eerste instantie af waarom dit verschijnsel zich bleef 
herhalen in de geschiedenis en bij het werken met de energie werd het me 
duidelijk. Als ik iemand genees, maar hij ziet niet in dat hij verder moet gaan 
in de wereld van energie en zijn instelling en de manier van leven daar aanpast, 
zal deze persoon weer snel in het oude terugvallen. Geen wonder want als je 
zijn energie ziet is deze geheel aangetast door pijnen en ziekten. Zijn connectie 
met de energiewereld is grotendeels afgesloten en is daarom een dood spoor 
wanneer je wel aanpassingen doet maar hij geen vervolg aan geeft.

 Daarom pak ik dat op een andere manier aan, namelijk de manier zoals 
ik het van de energiewereld doorgekregen heb. En die is als volgt: Mensen ge-
nezen heeft alleen een kans van slagen als je de mens weer terug kunt brengen 
zodat hij contact kan krijgen met de wereld van de energie. De gedachtegang 
en de manier van leven maakt dan vanzelf de connectie met deze oerwereld en 
zo kan elk persoon zichzelf genezen. Die kracht is vrij verkrijgbaar en is een 
kwestie van vertrouwen hebben in je eigen energie. Vertrouwen dat jij jezelf 
kunt genezen maar ook vertrouwen dat de weg die je inslaat, de juiste weg 
is waarvoor je in werkelijkheid hier op deze wereld bent geplaatst. Als je die 
connectie hebt ben jij een van diegenen die met de wereld van de onbeperkte 
energie kunt werken. Met die energie is alles mogelijk en kun je werkelijk 
alles bewerkstelligen. Wel is het zaak dat je dit weer niet gaat (misbruiken) 
gebruiken om geld te maken of toch mensen te binden. Het is geen gemak-
kelijke zaak om je geheel in te leven in deze energiewereld. 

 Hopeloos? Nee, zeer zeker niet want meer en meer zijn er mensen die, 
die richting uit gaan. Ook de jeugd heeft het door dat je mensen kunt helpen 
MITS, ja mits deze persoon de regels accepteert die gelden in de energiewe-
reld. En deze regels zijn eenvoudig; Je kunt en mag er geen geld of macht 
aan koppelen. Want dan zullen je krachten, heel simpel, afnemen of tegen je 
keren wat we regelmatig meemaken om ons heen.
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Hoofdstuk 4

- Het leven zonder nummers en regels -
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4-1 Geen regels, niet te begrijpen in een huidige 
maatschappij

Een mens heeft wetten en regels nodig

 Een stelling die we al door de eeuwen heen horen en zo moet vrij-
waren dat we vastgepind worden aan een of andere maatschappij. Als je het 
complete verleden van de mens ziet, is er in een groep altijd een leider die 
zich opwerpt. Iemand die weet wat goed en fout is voor ons allen. We zien dat 
ook in de dierenwereld maar ook in een plantenwereld waar de sterke planten 
de minder sterke overheersen. Toch is dat alles een puur ‘aards’ gedrag en 
lijkt een duidelijke ‘stempel’ te zijn die alsmaar doorgaat in de geschiedenis. 
Een enkel persoon kan een geheel volk onderdrukken of leiden met wat dan 
ook voor bedoelingen. Steeds meer duiken ook regels op want de mens wordt 
opstandiger en dat moet je toch op een of andere manier onderdrukken. Zo 
zijn er wetten ontstaan en zijn deze onderhand jaarlijks aangescherpt om alles 
in nog nauwere banen te leiden. Als je ziet in Amerika maar ook Europa met 
wat voor belachelijke wetten gewerkt wordt, dan weet je als buitenstaander 
meteen dat deze mensen werkelijk hersendood gemaakt worden en als schapen 
precies doen wat hun maatschappij hen oplegt.

 Alles is onder het mom dat wij, mensen, regels nodig hebben en 
daar zit nu het grote knelpunt van het geheel. Als je een volk loslaat zonder 
regels die er al eeuwen geheerst hebben, dan kun je nagaan dat, dat zeker mis 
zal lopen. Het gaat een ‘free for all’ worden en iedereen meent niets meer 
te hoeven betekenen voor een andere. Natuurlijk, want je hebt dat compleet 
afgestompt in de hersenen van de huidige mens. Kijk maar eens op school als 
je een klas even alleen laat, het gaat in een zeer korte tijd een janboel worden 
en hebben we in een keer nieuwe leiders aan de macht. Zo is het al gegroeid 
in het bestaan van de mens, dieren- en plantenwereld. Toch is het zo dat in de 
energiewereld absoluut geen leider is en dat er geen meerderen zijn die bepalen 
hoe of wat er moet gebeuren of nog gedaan moet worden. Het is niet nodig 
omdat we in de energiewereld al een geheel zijn en net zoals het binnenste 
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van ons lichaam weet elke bloedcel, elke molecule en elk deel wat te doen om 
die wereld in stand te houden. Het is frappant dat vrijwel alles op aarde met 
commando’s in stand gehouden moet worden en daar zijn de mensen wel een 
duidelijk bewijs van. Zelfs als het gaat om het verdedigen van een land waar 
je, je letterlijk op commando de dood wordt ingestuurd! Een van de meest 
belachelijke voorbeelden die ik aan kan halen. Je kunt merken dat de hersenen 
van de mens steeds meer onder druk komen te staan en dat de indoctrinatie 
verre gevolgen heeft op de huidige wereld. Steeds meer zie je dat mensen het 
‘schapengedrag’ vertonen en zijn de mensen zo afgestompt dat er werkelijk 
weinig eigens overblijft in hun leven.

 Ik hoor je nu al denken ‘gelukkig ben ik anders’. Ben je wel anders? 
Want, laten we eerlijk zijn, ook jij bent een van die schapen die blindelings 
meegaat in deze maatschappij. O ja, natuurlijk wel wat sputterend en af en toe 
werkelijk hard overkomend maar uiteindelijk toch zwichten voor het huisje, 
boompje, beestje gevoel. We hebben wel wat rebellen onder ons en zelfs 
raddraaiers die het systeem het werkelijk moeilijk maken, maar dat is nu het 
uiterste waar we werkelijk geen snars aan hebben. Geweld zal niets oplossen 
en geweld lokt meer geweld uit. En zo zijn we nu in deze tijd beland met veel 
geweld en oorlogen die er wereldwijd heersen. Allemaal uitgelokt door mensen 
die menen de macht te hebben over andere mensen.

 Een mens is al een geheel met het Universum en is ook een geheel met 
zichzelf en met al het leven om zich heen. Als de mens gewoon zijn gevoelens 
zou volgen dan was iedereen bezig om van het leven een interessante tijd te 
maken. Momenteel maken we van ons leven alsof we het moeten overleven 
en vergeten waar we eigenlijk mee bezig zijn.

 Een van de moeilijkste opdrachten die we hebben momenteel op deze 
aarde is het stoppen van die onderdrukking en je leven te laten bepalen door 
anderen. Het heeft een kans van slagen als we zouden gaan handelen in de 
vorm zoals in de wereld van de energie gewerkt wordt. Ook is het zaak om 
daar doorheen te kijken want tenslotte ben jij het die deze wereld creëert! 
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Daarom komen we nu op het punt van hoe verschillend vele mensen hun leven 
zien. Velen weten niet beter en zien het niet als een onderdrukking, anderen 
zien de beperkingen die opgelegd worden en zijn uit deze wereld gestapt. Dus 
hebben we een groot probleem, want hoe openen we de ogen en het gevoel 
van die mensen die als schapen achter hun leider aan lopen.

Een mens heeft houvast nodig anders verdwaalt hij

 Dat klopt, maar dan praat ik wel over een ander houvast dan waar 
jij misschien momenteel aan denkt. Je ziet dat mensen merendeels slaafs de 
orders van hun meerdere volgen en ze houden zich ook aan alle wetten en re-
gels. Moeten ze wel, anders is er altijd wel een soort ‘straf’ die hen te wachten 
staat. Houd je, je niet aan de wet, dan volgt een boete of erger nog, je wordt 
opgesloten en als je niet naar je baas luistert dan volgt ontslag. Maar er zijn 
meer slaafse vertoningen, want wat denk je van de o zo vele geloven waarbij 
dagelijks zich weer een nieuwe groep meldt. Allemaal door schreeuwende 
geestelijke leiders of priesters die menen het ware geloof te verkondigen. Ook 
daar zijn straffen en wordt er op je geweten gespeeld namelijk dat je in de hel 
komt als je niet dit of dat aanneemt. Nou, de hel zijn zij zelf want zij leggen 
wel al hun wil op deze mensen. Toch blijven mensen als schapen deze leiders 
en het systeem volgen. Waarom?

 Daaruit is af te leiden dat een mens het liefst alles volgens een leien 
dakje wil laten verlopen. Weinig tegenstribbelen en weinig tegengas. Lekker 
mee dobberen op de golven van een systeem of geloof. Dat lukt niet altijd 
maar er zijn ware kunstenaars bij die werkelijk overal tussendoor weten te 
glippen en het leven dan ook ervaren als een groot feest. Tot op een bepaald 
moment, want dan zullen ook zij met de neus op de feiten gedrukt worden en 
is er een systeem of een kerk die hen even wakker schudt. Toch wil de mens 
alles voorgekauwd hebben en daar steunen een systeem en een geloof op. 
Slaafse schapen die maar volgen, ja en amen roepen op commando van de 
grote heer.
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 ‘Ik ben niet zo’, denk je nu al weer. Jij bent ook zo, alleen je hebt het 
niet door! Wees wel gerust, want 99.999% van de mensen zijn zo, dus je valt 
niet op in de kudde.

 Maar we gaan terug naar het houvast want dat heeft een mens inderdaad 
nodig. Jammer dat, dat houvast alsmaar gezocht wordt bij anderen, systeem of 
kerk. Dat laatste strohalmpje wat je leven kan redden. Velen hangen daaraan en 
durven dat werkelijk niet meer los te laten. Stel dat je uit het systeem gestoten 
wordt of dat de kerk je laat vallen! Wat dan? Nou, daar gaat deze maatschappij 
er vanuit en weet dat je toch weer bij hem terug zult komen. Je bent werkelijk 
die slaaf. Toch is er een ander wereld waar je een houvast aan hebt en dat ben 
jij! Ja, jij! Jouw lichaam, jouw hart en jouw ziel! Waarom ben je die helemaal 
vergeten? Waarom werk je niet meer met je gevoel en dat je erop vertrouwt 
dat wat je doet, goed is? Waarom? En zo kan ik je eindeloos vragen stellen die 
je alsmaar laten zien dat je niet meer jezelf bent. Totaal hersendood hobbel je 
maar mee, want die vóór je doet dat ook. O, ze laat zich opspuiten want dat 
is mode, dan moet ik het ook doen. O, hij loopt in dat merk kleren, okay ook 
even andere kleren kopen. O, de dokter wil dat ik die spuit haal, snel vliegen 
naar die goede man, want hij zegt dat het moet. En zo zijn velen vergeten dat 
er ook een eigen leven is, een eigen wil maar nog belangrijker, dat er een eigen 
weg bestaat.

  Komen we op de volgende paragraaf, hokjes.

We houden van hokjes

 Een logisch gevolg van een schapenwereld is dat er hokjes zijn, anders 
weet je toch niet waar je bij hoort en waar je mag slapen. Goed, dat was even 
met de deur in huis vallen. 

 Wij mensen zijn werkelijk meesters in één ding en dat is hokjes te-
kenen! Alles in onze maatschappij zijn hokjes en het ene hokje mag wel met 
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elkaar praten en het andere niet. Je denkt dat dit een kinderlijke voorstelling 
is, maar ga maar eens in je eigen omgeving kijken. Je zult opmerken dat je 
werkelijk in een hokje leeft, dat je in een hokje beweegt en dat je enkel maar 
een hokje mag en kunt zijn. Dat is niet alleen in het leven van elke mens. Nee, 
het wordt verder doorgetrokken in het complete systeem. Het gehele systeem 
is onderverdeeld in hokjes en daar mag je in werken, wonen en leven. Maar 
het gaat dieper, want ben je nu een wetenschapper, professor of welke titel 
dan ook (weer hokjes), dan merk je dat de wetenschap die dan alles denkt te 
kunnen verklaren ook alsmaar met hokjes werkt. Het mooie is dat alsmaar 
bewezen is dat de wetenschap werkelijk dood aan het lopen is, want die scha-
pen hebben kennelijk nog niet door, dat na elke deur weer een andere deur is. 
Ze gaan verder in het heelal, dieper in zee, hoger op de bergen en dieper in de 
mens en wat komen ze tegen? Een ander deurtje wat hen weer onderaan laat 
beginnen! Nu kun je aan die ezel denken die zich maar een keer stoot, maar 
dan denk ik, wat zijn dan onze wetenschappers dan wel niet? 

 O, nu is er weer een groepje van een hokje op de kast beland, want 
daar gaan alle miljarden aan onderzoeken en daar gaan de titels die ze daar 
meenden te moeten behalen. Pijnlijk, want je voelt de wereld onder je voeten 
wegzakken! Ik kan je geruststellen, mijn wereld zakt dagelijks weg, puur 
omdat ik meen dat er geen wereld is waarop je vaste grond hebt. 

 In de wereld van hokjes zie je duidelijk dat het werk is van de mens 
met al zijn beperkingen die opgelegd zijn door de mens zelf. Dat allemaal 
om	alles	onder	controle	te	houden.	Het	is	daarom	fijn	als	je,	je	beweegt	in	de	
energiewereld waar geen beperkingen zijn en zeker geen hokjes. Je doet wat 
je aankunt en je hebt dan geen behoefte om hoger te grijpen. Je komt waar 
je wilt zijn omdat niets van elkaar los is, omdat het één is en omdat alles met 
elkaar verbonden is. Zo zou het al een grote stap vooruit zijn als we al die 
hokjes gingen afbreken en dat we elkaar als gelijke zouden zien. Net zoals 
het in de energiewereld aan toe gaat.
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Formules, symbolen, heilige geschriften; we kunnen niet zonder

 Ik heb het al meerdere malen aangehaald dat we als slaven behandeld 
worden in dit systeem. Nu zul je wel denken ja, ja, ja, ‘and so what?’ Doordat 
we zo goed als hersendood worden gemaakt zijn we niet meer in staat om de 
werkelijke connectie aan te gaan met ons leven. O jee, haal ik ‘hersendood’ 
aan waarbij je wellicht gaat denken dat je dom bent of niet kunt denken. Nee, 
nee, daar gaat het niet om. Het systeem pakt dit slim aan. Even uitleggen; 
Momenteel leren onze kinderen in een sneltempo om een baan te krijgen 
want we moeten en zullen allemaal moeten gaan werken. Want we willen toch 
blijven leven, niet waar? Op de scholen wordt er momenteel bij deze kinderen 
zoveel informatie in de hersenen gestampt dat er werkelijk geen tijd en ruimte 
is om nog verder te denken. De opleidingen worden steeds moeilijker en het 
onderwijs weet van gekkigheid niet wat ze nog meer voor fratsen uit moet 
halen om de jongeren te overladen met informatie. Zinloze informatie die je 
na verloop van tijd voor 95 % weer vergeten bent, omdat er weer een nieuwe 
lading zich heeft aangemeld! Dit fenomeen is al langer aan de gang en als we 
terugkijken in onze oude tijd, dan zien we dat ook vele informatie soms met 
de harde hand in je werd geslagen. Als toetje was er dan ook nog een kerk 
die meende, dat je stukken uit de bijbel uit je hoofd moest leren, of in andere 
geloven, het eindeloos opdrammen van een koran of ander heilige geschrift. 
Niet om je wijzer te maken zoals je ouders van heel vroeger dachten, maar 
om je af te stompen in het denken. Want al die tijd dat je bezig was met dat 
onzinnig van buiten leren, kon je niet denken wat er werkelijk op de wereld 
gebeurde! Dat idee is nog steeds gaande in het systeem; we overladen onze 
jongeren met onbelangrijke onzinnige informatie.

 Je ziet dat we steeds meer afwezige jongeren krijgen die zich dan ook 
nog eens verschuilen achter een computer. Ook daar zie je het slaafse van de 
mens, gedomineerd door programma’s. Ook is er bedacht om daar symbolen 
in te voeren. Tekentjes getekend door mensen die dan de connectie moeten 
geven naar een heiligheid of simpel naar een afdeling in een regeringsgebouw 
waar je eigenlijk niet mag zijn, zelfs in niet een virtuele wereld. De mythe 
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die gebouwd is om deze symbolen is werkelijk een lachertje. Er zijn zelfs 
symbolen die wij stervelingen niet mogen zien want wij kunnen die kracht 
niet aan! Mooi, geweldig, maar wat kan een symbool meer zijn dan de mens 
die hem gemaakt heeft? Zo is de mythe in en rond de symbolen werkelijk nog 
een stapje verder beland in de wereld van hokjes en plaatsen.

 Je kunt werkelijk een gevoel hebben bij een symbool en dat kan omdat 
het een plaatje is wat iets kan betekenen. Verder kan het niets meer doen dan 
een coca cola embleem op een blikje. Symbolen zijn zo ook weer een toevoe-
ging om de mens verder te onderdrukken of hen op hun plaats te wijzen.

De huidige mens, slaaf van wat en wie

 Eigenlijk heb ik deze vraag al meerdere malen beantwoord en ik wil 
het even nog eens herhalen omdat dit wel werkelijk het belangrijkste punt 
is waar we aan moeten gaan werken, mits je natuurlijk dat wilt. De huidige 
mens is in principe een slaaf van het geld. Geld is banken en banken zijn het 
systeem. Daarnaast heeft zich nog een andere slavendrijver opgeworpen en 
dat zijn de geloven en hun kerken. Dit omdat het geld in vele landen nog niet 
werkelijk als een machtig middel gezien wordt en daarom is het geloof daar 
zeer subtiel op ingesprongen. Ook is de geldelijke macht onstabiel en kan bij 
een oorlog wegvallen en dan is het toch mooi meegenomen als er een strohalm 
is waar je, je aan vast kunt houden. 

 Er zijn landen waar het net andersom gaat, daar is het geld wel stabiel 
maar meent de kerk dat ze meer macht moeten hebben en gaan dan heilige 
oorlogen aan tegen een ander geloof. Ook daarmee zaai je zo verdeeldheid en 
dat is net wat systeem en kerk nodig hebben. De grote winnaar is het systeem 
dat van twee walletjes eet, namelijk van de oorlogsindustrie maar ook nog 
eens van de nog grotere farmaceutische industrie die werkelijk, net onder de 
banken, de gehele wereld in de tang hebben.
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 Alles op een rijtje gezet en zeer kort dus uitgelegd is het zo, dat de 
medische wereld samen met de banken de wereld bezitten. Alles in stand ge-
houden door een oorlogsindustrie die alle takken uit elkaar rukt, maar wel op 
die manier om zo alle macht te bezitten die nodig is voor te domineren. Alles 
onder politici die de marionetten zijn van het systeem en de show moeten 
draaien om zo de aandacht af te leiden van de werkelijke wereld. De werkelijke 
wereld die letterlijk alle burgers ook zo machtig zou kunnen maken, maar ze 
krijgen niet de kans ervoor omdat ze door wetten en regels, met aanvulling 
van een geloof, werkelijk onderdrukt worden.

 Het zou kunnen zijn dat je vraagtekens zet onder deze uitleg en mijn 
zienswijze en dat kan. Toch ben ik al zeer veel jaren bezig om uit te zoeken 
waarom de wereld is zoals hij nu is. Met de connectie die ik heb met de ener-
giewereld, zijn er beelden verschenen waarbij je het ‘geheel’ duidelijk kunt 
zien. Alsof ik boven de aarde hing en alle levenslijnen kon volgen, maar ook 
de groten der groten op deze wereld die een duidelijke lijn lieten zien waar ze 
mee bezig zijn. Toen ik dit overzicht kreeg, vielen veel zaken als een puzzel 
in elkaar en werd het me duidelijk waar de vele negatieve energie voor nodig 
was. Werkende in die wereld werden alsmaar wegen duidelijker en het is nu 
dat ik de gehele matrix aardig heb weten te doorgronden. Van daaruit kan ik 
werken aan veranderingen en komen de wegen open om die te bewandelen.

 Het is een ballon en ik weet dat ik de speld al heb en dat ik alleen nog 
moet prikken. Als je zo het systeem ziet, zie je hoe wankel het geheel is en dat 
hebben we weer eens mee mogen maken door een recessie die kunstmatig en 
moedwillig gecreëerd wordt en zo vele mensen in problemen brengt, keer op 
keer. Laten we het maar houden op enkele slechte kinderen met een ballon in 
de hand, trots dat ze die bezitten. Dan een speld erin en de ballon klapt en de 
slechte kinderen lopen huilend en verslagen weg.
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Tijd

 Er is geen tijd dus kan ik daar niets over zeggen. In ieder geval niet 
in de wereld van de energie. Tijd is weer een van die aardse beperkingen die 
de mens zichzelf moedwillig heeft opgelegd. Tijd is de beperking die weten-
schappers weerhoudt oplossingen te vinden, want gekoppeld aan behalve tijd 
is er ook nog afstand. Deze samen misleiden de complete wetenschap en nu 
pas beginnen wetenschappers door te hebben dat het geheel misschien een 
hologram is. Kijk, we willen weer een naampje opprikken en daar gaan we 
weer, maar er begint zich in de duistere massa van de wetenschap toch wat 
cellen te ontwikkelen. Door alles erg gecompliceerd af te handelen en te smijten 
met ellen lange formules en beweringen, hebben ze toch nog niet echt door 
dat, dat niet werkelijk de oplossing zal brengen. 

 O ja, we hebben toch o zoveel successen geboekt en kijk eens, we 
kunnen	al	fietsend	naar	de	maan	en	golven	op	mars!	Maar	zijn	we	dan	al	ver?	
Is dat waar mensen hun leven mee vullen en waarin miljarden gestoken wordt? 
Nee, we zijn geen snars verder gekomen in het totaal gezien en we zullen later 
werkelijk spijt hebben dat zoveel energie verloren is gegaan aan doodlopende 
zaken zoals de wetenshap zich nu presenteert. Gebaseerd op vertrouwde stel-
lingen en technieken moeten de hypermoderne beweringen bewezen worden 
die totaal niet samengaan. Daarom is de wetenschap een doodbloedende tak. 
We zullen in de toekomst meer hebben aan die jongeren die geen techniek nodig 
hebben om zaken te verklaren en niet in een ‘high tech’ wereldje moeten leven 
en werken om zaken te bewijzen. De ommezwaai is er gekomen en daarom 
verwelkom ik dan ook echt de nieuwe generatie die zich stilletjes ontwikkelt tot 
een nieuwe wereld, gebaseerd op de oerprincipes van het leven in een wereld 
van energie. Deze kinderen worden nu nog zoveel mogelijk onderdrukt, maar 
dat zal niet lang meer duren dat ze zich werkelijk los kunnen rukken van de 
wereld der medicijnen die hen nu nog moeten onderdrukken.

 Toch is het allemaal vreemd dat, kost wat kost, dingen verzwegen 
worden. Zoals de vele oude geschriften die maar iets tegen het ene of andere 
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geloof zouden kunnen bevatten. Alsmaar worden dingen verzwegen want 
wij , gewone burgers, mogen het niet weten. Wij zouden die informatie niet 
aankunnen. Natuurlijk niet, want dan zouden we achter komen dat we syste-
matisch onderdrukt en geïndoctrineerd worden. Er zijn vele dingen die onder 
staatsgeheim vallen en zo hebben we niets meer dan een afgezaagde mening die 
nog net kan binnen de spelregels van een maatschappij. Door de beperking tijd 
is veel komen te vervallen en doen we onszelf werkelijk zwaar in het nadeel. 
Tijd is hier een zware beperking waar we alsmaar niet omheen kunnen. Dan 
sluit je, je ogen en ga je naar de energiewereld waar tijd wegvalt.

 Nogmaals, tijd en afstand zijn menselijke beperkingen en als we die 
door gaan strepen komen we in een energiewereld die veel prijs zal geven en 
vele wegen zal openen. 

 Om deze paragraaf te eindigen wil ik een uitspraak van Einstein 
aanhalen, een wetenschapper die na al zijn rekenwerk een wonderbaarlijke 
ontdekking deed.

“Space and time are not conditions in which we live. 
They are modes in which we think.” 

Albert Einstein
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4-2 De wereld achter deze wereld

Virtuele wereld of de werkelijke wereld

 Er zijn in het verleden al veel boeken geschreven over de wereld, 
achter de wereld. We praten over spirituele wereld of de wereld in een of 
ander geloof, waar mensen zich dan helemaal in terugtrekken. Toch zijn er 
wetenschappers, als men die dan moet geloven, die een andere versie op 
nahouden. Een versie waar ik zelf ver in mee kan gaan omdat die wel aardig 
verklaart waar het om draait en hoe vele dingen in elkaar zouden kunnen zit-
ten. Ik heb het in het verleden al aardig gehad over een eigen wereld creëren 
en we praten dan over een matrix waarin we leven. Opvallend is, dat wat we 
ook werkelijk willen hebben om ons heen is te verwezenlijken. Ook de vele 
ziekten waar we alsmaar mee bezig zijn en zo hebben we ook de mogelijk-
heid dingen om ons heen aan te passen zoals wij het graag zouden zien. Hoe 
komt dat allemaal? Er is een energie die ons dat toelaat en een energie die het 
mogelijk maakt om een eigen stempel te zetten in dit huidige leven. Terugko-
mend op de wetenschappers, die een duidelijk voorbeeld hebben gegeven dat 
de	wereld	een	holografisch	geheel	is,	komen	verschillende	stukken	van	een	
leven	duidelijker	uit	hun	schuilkelder.	Een	holografisch	beeld	heeft	overal	zijn	
identiteit vastgelegd. Je kunt het in stukjes trekken (een mensenleven) toch 
is het een geheel in een geheel. Dat wil zeggen dat elk mens een kopie is van 
het grote geheel. Het grote geheel wat we nog steeds het Universum noemen. 
Ieder mens heeft het Universum in zich en daar komt bij dat ook elk levend 
wezen een deel is van datzelfde Universum.

 We gaan wat dieper hier op in en dan zie je dat zo de connectie met 
elkaar te verklaren is. Ook doordat we een en hetzelfde plaatje, het Universum, 
zijn, kunnen we zien wat gaat komen en zelfs bepalen wat we zelf willen. 
Verder is het zo, dat doordat we een geheel zijn geen tijd hoeft te bestaan. 
Alles gebeurt bij iedereen in het nu. Zo zijn er testen geweest dat weefsel ver 
van de persoon, bij wie het afgenomen is, toch reageerde op de prikkels die 
dat persoon kreeg. 
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Kan ook niet anders, want het is met elkaar verbonden in dat ene plaatje wat 
door de wetenschappers een hologram wordt genoemd en in onze taalgebruik 
als Universum wordt aangeduid. Zo is de totale connectie met alles te verklaren. 
Een connectie die overigens aardig verstoord is door een negatieve energie, 
ego, die zeker geen goed doet aan het geheel. 

 Illusie is dus werkelijkheid en illusie is wat jij ziet en hoe jij het be-
leeft. Als een persoon iets waarneemt, waar hij niet eerder de beelden ervan 
gezien heeft en de betekenis daarvan niet kent, zal hij het ook niet zien. Puur 
omdat het voor hem niet bestaat. Vele voorbeelden zijn er die dat bevestigen. 
Je kunt zien wat je hersenen kunnen pakken en zo zien we veel dingen nog niet 
omdat we het bestaan ervan niet kennen. Het is niet in beeld te brengen door 
onze hersenen. Ons speeltje, de techniek, is een klein hulpmiddeltje dat soms 
dingen registreert wat niet te verklaren valt. Vreemde getallen reeksen komen 
er tevoorschijn en dan is het aan de mens om in te zien wat daar gaande is. 
Het spelen in een matrix dus. Interpreteren is een deel wat onze hersenen bij 
lange na nog niet pakken. Daarom hebben we gevoel, hart en ziel gekregen, 
die duidelijk verder zijn dan onze hersenen. Al duizenden jaren worden er 
geschriften geschreven dat er meer gaande is dan dat wij zien. Andere we-
relden worden losgelaten als hele fantasieën. Maar zijn het wel fantasieën? 
Want het is een gevoel wat op papier wordt gezet. Net zoals ik hier nu mijn 
hart en ziel op papier aan het zetten ben, hebben dat velen voor me gedaan. 
Veelal wordt het afgedaan als fantasie, of dat deze persoon aan het ijlen is en 
in het verleden werden deze mensen zelfs als gek verklaard. Puur omdat er 
te veel vrijkwam van de werkelijke wereld. Ook zijn wij, mensen, duidelijk 
niet klaar om het grote geheel te beheersen. Grote culturen zoals de Maya’s, 
Romeinen en verdere culturen zijn ten onder gegaan aan de kracht van de 
werkelijke wereld der energie. In die wereld die duidelijk aanwezig is, waar 
alles mogelijk is en werkelijk alles te verkrijgen is waar jij in gelooft. Geloof 
is niet in een of andere God, maar geloof in de kracht van de energie die we 
allen bezitten.



298 HET ENERGIENIALE LEVEN

 Zo is langzaam maar zeker duidelijk aan het worden, dat we werkelijk 
in een matrix leven die elk mens, elk levend wezen zelf om zich heen creëert. 
Het zijn wij zelf die ver kunnen gaan, mits je maar inziet hoe de wereld van 
de energie werkt en te werk gaat.

Zou het je ziel kunnen zijn die spreekt

 De ziel is de connectie tussen het Universum en ons eigen leven. De 
ziel zal de weg bewandelen die nodig is in het grote geheel. Het grote geheel, 
Universum, is de motor achter het geheel. Deze is een ‘self supporting’ geheel 
waar alles met en in elkaar draait om zo het leven verder op te bouwen. Waarom 
en hoe het gebeurt is niet aan mij nu daar over te hebben, wel kan ik zeggen 
dat we nog maar in een pril begin zijn, daar we alsmaar in een verval geraken 
en nog steeds niet willend zijn om mee te doen in het grote geheel. We willen 
niets ervan weten dat er meer is naast ons. We menen de slimste te zijn, terwijl 
we werkelijk erg onderaan staan op de gehele ladder der levenswijsheden. 
Verder zijn en willen we nog steeds niet afwijken van wetten en regels, die 
gemanipuleerd en opgelegd zijn door de vroegere heersers en wetenschappers. 
De ziel heeft een grote klus om dat te doorbreken. Alsmaar zal de ziel blijven 
proberen en zal de ziel elk moment aannemen om ons verder te brengen, zo 
ver als jij zelf voor openstaat. Jij moet zelf willen inzien dat er meer om je 
heen is dan je eigen matrix die je o zo angstvallig alsmaar vasthoudt. 

 De ziel is een aanhouder die tot de laatste minuut van je leven jou zal 
laten zien dat er meer te doen valt dan alleen vergaren en druk maken over 
wat geweest is en nog gaat komen. De ziel is puur en is het diepste wat wij 
mensen allemaal in ons hebben. Deze ziel weet de connectie tussen jou en 
het grote geheel en weet precies hoe en waar jouw weg heen zal gaan. Dat 
wordt meegenomen in het grote geheel waar alles wat leeft en bloeit ervan 
zal leren. 
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 Voorbeeld; De ellende die je om je heen ziet zal jou tot acties kun-
nen brengen en het kan zo zijn dat jij een deel zult zijn om die ellende aan 
te pakken. Uiteindelijk werk jij dan mee om de matrix, die jij ziet, ook aan 
te passen. Zo heeft alles om je heen een doel. Een sterfgeval, ongeluk maar 
ook de liefde om je heen, zijn allemaal prikkels die jou naar iets toe leiden. 
Ik schreef eens dat elke actie een reactie nodig heeft, wil het succes hebben. 
Deze uitspraak werd in zoveel manieren uitgelegd dat ik gewoon versteld van 
stond, dat mensen maar niet de gedachtegang achter deze uitspraak wilden 
pakken.	De	vele	zielen	zagen	al	kogels	om	mij	heen	fluiten	en	dat	ik	ook	deze	
kogels kon stoppen. Doch, de werkelijke gedachtegang was dat jij in actie zult 
moeten komen als je werkelijk iets wilt bereiken wat in jouw ogen belangrijk 
is. Je kunt ook totaal niets doen en dan zal daar, in dat deel van de matrix, niets 
gebeuren. Nu werd ook door Newton aangehaald, dat elke actie een reactie 
heeft. Waarom moet ik Newton geloven? Niet elke actie creëert reactie, ook 
dat heb ik al meerdere malen bewezen. Jij doet niets, er gebeurt niets! Zo is 
bij ‘niets’ de reactie niets en is niets tegenover niets, dus niets.

 Zo zie je dat de ziel overal bezig is en in vele hoeken om ons, mensen, 
in te laten zien dat er meer is en dat niet alles al bij voorbaat vaststaat in wetten 
en regels, gesteld door heersers en wetenschappers. Er is nog zoveel meer en 
door te luisteren naar de ziel zouden we allemaal tot zeer grote hoogten kunnen 
komen in een leven. Helaas, we luisteren naar een gemanipuleerd verstand 
en vergeten naar ons gevoel te luisteren en zo blijven we op een laag niveau 
hangen. De ziel is onze toekomst, mits je in tijd gelooft. Ik wil het anders stel-
len: De ziel is ons leven en de weg door de matrix die wij behoren te creëren 
in dienst van het Universum.

De wetten van het Universum

Met deze paragraaf ben ik snel klaar. 
Er zijn geen wetten, geen regels en niets moet. 

Okay volgende paragraaf.
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 Goed, zal ik daar wat dieper op in gaan. Het Universum is een ener-
gieveld waar alles met elkaar verbonden is. Wij mensen zijn allemaal met, 
zo goed als, dezelfde stenen gebouwd. Zo heeft elk levend wezen zijn eigen 
structuur. Dat alles maakt het geheel Universum en maakt dat we met elkaar 
verbonden zijn als een matrix. Als jij iets negatiefs doet zal dat ook invloed 
hebben op andere mensen, maar in het grote plaatje zal het nergens raken 
omdat het gehele energieveld voor alles wat negatief is, positief tegenover 
stelt. Iemand kan een ander het leven onmogelijk en ondragelijk maken maar 
in het grote geheel zal het niets doen. Dat negatieve is louter en alleen daar 
voor die twee personen waar het om gaat. Toch dragen we ook op die manier 
allemaal bij aan een totaal energieveld maar wel werkend vanuit ons eigen 
wereldje. 

 Omdat wij mensen zo koppig zijn en menen opperwezens te zijn, 
menen we ook dat het Universum met wetten en regels werkt. En dat is al 
een van de scheve gedachtegangen die wij mensen projecteren naar andere 
werelden of energieën toe. We vergeten dat we maar een simpele schakel zijn 
in het geheel. Het Universum is veel te ‘krachtig’ om zich te laten beïnvloeden 
door de negatieve prikkels van enkele mensen. Net zoals het gaat in een men-
selijk lichaam als er een ontsteking is omdat er wat vuil is binnengekomen en 
het lichaam laat het eruit etteren. Dit is een simpel en gemakkelijk voorbeeld 
om het even duidelijk te maken. Het Universum is zo sterk in zijn geheel en 
als wij, de aarde, zouden ophouden te bestaan met alle mensen en wezens 
daarop, zal het Universum werkelijk daardoor niets minder werken. We zijn 
in werkelijkheid maar zo’n klein deel van het grote geheel.

 Het wil niet zeggen dat we niet bijdragen aan het geheel. Zeker doen 
we mee in het geheel Universum, alleen het is duidelijk dat we onszelf over-
schatten en menen ‘het’ te zijn. Even terug plaatste ik het woord ‘krachtig’ 
tussen aanhalingstekens. Dat heb ik bewust gedaan omdat het niet om de 
kracht gaat waar wij mensen aan denken. Omdat de energie een veld is en 
alles met elkaar verbonden is kun je niet van een kracht spreken wat vanuit 
een macht gaat, maar het gaat om die kracht die voor ons, mens, belangrijk is 



301HET ENERGIENIALE LEVEN

om door te gaan. Deze kracht is oneindig en is door een menselijk verstand 
niet te begrijpen. Hoeft ook niet want wat heb je aan dingen waar je niet mee 
kunt werken. Daarom dat de energiewereld dat vrijgeeft, wat jij nodig hebt in 
dit leven. Zo liggen bij elk mens de krachten verschillend en eist de ene veel 
van zijn leven en de andere vindt het allang goed als hij het maar overleeft. 
Dat verklaart dan ook dat mensen tot verschillende prestaties kunnen komen. 
De ene kan dat wel en de andere ziet daar totaal het nut niet van in en laat het 
voor wat het is.

 Kracht is overal uit de energiewereld te halen maar je zult zelf daar 
wel de motor achter moeten zijn. Als je, je laat beperken door je hersenen dan 
zal de kracht van het Universum zeker niet dat brengen zoals bij een ander die 
er wel voor openstaat. Het Universum zal je werkelijk geven wat jij aan wilt 
gaan maar ook wat jij wilt in het leven. Er is een regel in het geheel en dat is 
dat je moet geloven. Nee, niet in een geloof maar geloven dat jij dat kunt en 
dat jij die weg kunt bewandelen. Geloven in jezelf is het belangrijkste in de 
wereld van de energie.

Is er een Opperwezen, een ‘Core’

 In werkelijkheid zijn er geen opperwezens zoals wij ze zien als God 
of wie/wat dan ook.

 Het Universum is een groot energieveld wat zich alsdoor aanpast 
aan de omstandigheden van het geheel. Het past zich aan met wat er alsmaar 
in hem gebeurt. Momenteel is een compleet planetenstelsel weggevallen en 
dat wordt weer netjes opgevangen door de rest. Nieuwe stelsels komen weer 
en oudere vallen weg en zo zal dat ook met ons vergaan. Om je daar druk 
over te maken heeft totaal geen zin want weet jij wanneer dat zal gebeuren? 
Zelfs het Universum weet dat niet. Het zal pas gebeuren als we niet meer in 
het geheel passen. Een energieveld heeft geen harde kern zoals we zouden 
vermoeden maar ergens moeten toch de opdrachten vandaan moeten komen. 
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Alweer  menselijke gedachten want we praten hier over een veld wat in zijn 
totaal weet wat goed en slecht voor hem is. Het ene zal het andere opvangen. 
Toch is het menselijkerwijs moeilijk te pakken dat ons leven afhangt van een 
soort wolk die alles kan bepalen en regelen. Ik heb in het verleden geschreven 
over een ‘Core’, een harde kern die dan alles zou regelen. Je kunt het zien als 
een geloof maar je kunt ook de Core zien als het gehele veld. En daar doel ik 
dan op, als ik over de Core heb. Laat het Universum een geheel zijn, de Core 
is dan de intelligentie in dat veld. De Core is werkelijk het brein achter alles, 
zover als je van een brein kunt spreken. De Core is het deel in het Universum 
dat alles dirigeert. Het is zeker geen opperwezen omdat die niet bestaat in de 
energiewereld. Ook in een matrix, waar je gemakkelijker het Universum maar 
ook de Core kunt omschrijven, praten we niet over een opperwezen. Nogmaals, 
een opperwezen is wat jij maakt in jouw matrix, maar zal geen invloed hebben 
in het geheel. Het Universum en zijn Core zijn dus niet te manipuleren maar 
ook niet van hun pad af te brengen. Het pad is namelijk ook nog niet bepaald 
voor deze Core omdat het zich elke seconde weer aanpast in het Universum. 

 Beetje eng zijn deze gedachten hè? Och, maak je daar niet druk om. 
In al die periode dat ik werk met deze energie en de Core, is er nog niet een 
ding nadelig voor mij gebeurd. Puur omdat daarmee het geheel niet geholpen 
is. Het geloof in de goede weg die voor je opengaat, als je in deze energie 
gelooft en mee weet te werken, is een enorme ervaring. Wegen waarvan ik 
vroeger niet durfde te dromen zijn nu onderhand als normaal te ervaren.

 Nogmaals voor alle duidelijkheid, er valt niets te aanbidden en ook 
niet te verafgoden omdat daarmee het Universum en zijn Core niet gediend 
worden. Al de tijd die gestoken wordt om te verafgoden is een verlies in het 
geheel. En zo wordt er momenteel veel waardevolle energie verspeeld aan 
verafgoding maar ook aan zinloos geweld voor een of ander geloof of maat-
schappij.
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 Toch wil ik nog iets dieper hier op ingaan want de Core is meer en 
dat is wel het meest belangrijke gegeven wat we nodig hebben. In de huidige 
wereld proberen we alsmaar het ontstaan te vinden. We willen de Core vinden 
van elk voorwerp om ons heen. We wroeten steeds dieper in de vele moleculen, 
structuren wat ons brengt in wat we nu weten. Maar hebben we werkelijk iets 
ontdekt van de oorsprong? We blijven dieper gaan en verder maar steeds gaat 
er, natuurlijk, een andere wereld open. Dus de Core moet iets meer zijn dan 
een oorsprong en dat is ook zo. De Core is, zoals ik je al eerder in dit stukje 
aangaf, het brein achter het Universum. We hadden het al over een wolkje dat 
alles weet en alles bepaalt! Zo zou je het dan kunnen voorstellen. Maar nu kom 
ik op het volgende. Het Universum zie je als het oneindige: Miljarden sterren 
en stelsels en het is nog groter, want het omvangt alles wat we nog niet weten. 
Dus het Universum is alles. In dat Universum is er een intelligentie die dan 
alles bepaalt. Opgelet, want nu komt het belangrijkste van het gehele boek. 
Waarom zie je alles zo groot, zo immens groot met getallen van duizenden 
nullen? We weten ook nu dat er geen tijd en geen afstand zijn. Dus we strepen 
alles weg en wat blijft er over? Een Universum wat jouw lichaam is! 
Ja, jij bent het Universum gekoppeld aan het geheel. In dat Universum is een 
Core. Ja, in jou is de Core en die Core bepaalt jouw leven wat via de ziel in 
jouw lichaam gebracht wordt.

 Okay, het is niet gemakkelijk om alles zo te zien en we zijn alsmaar 
geneigd om dieper, hoger en verder te kijken en te zoeken, maar we vergeten 
de eigen energiebron en dus het leven wat vanuit ons komt. Nu zul je mis-
schien beter begrijpen wat de Core is en dat die Core niet een wolkje is wat 
een Universum aandrijft vanuit een heelal! Als je alles om kunt zetten naar je 
binnenste, zullen op alle vragen antwoorden komen, grote getallen verdwij-
nen en je gaat merken dat alles NU vanuit je binnenste gecreëerd wordt. Die 
matrix, weet je nog wel? 

 De grootste fout die we als mens maken is dat we alles ver van ons 
vandaan zoeken en dat, hoe verder het is des te mysterieuzer en dus beter. Een 
God die boven ons hangt en vreemde ruimtewezens die ons in de gaten houden. 
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Daar verderop is het ook altijd beter dan om je heen en zo zijn wij, mensen, 
werkelijk gespleten geworden. Sinds ik begrepen heb dat de kracht niet van 
buiten kwam maar vanuit mijzelf, veranderde alles. Alles werd mogelijk en 
ik vond ook alle oplossingen om me heen. Wereldproblemen zijn op te los-
sen vanuit jezelf en niet door een wereld te veranderen. Misschien even een 
raar voorbeeld, maar je zult merken dat de oplossingen van al je problemen 
te vinden zijn in je eigen woorden en vanuit je binnenste. 

 In de afsluiting van dit boek zal ik alles netjes op een rijtje zetten voor 
je, zodat je kunt zien en kunt gaan werken aan de kracht in je eigen Universum, 
aangestuurd door jouw Core wat de Core is van het gehele leven. 

 

Wat zou het nut zijn van ons leven

 Waarom moet ons leven nut hebben? 
Waarom menen we dat we altijd iets moeten betekenen naar andere toe? 
Waarom is ons ego alsmaar op zoek om gestreeld te worden? 
En waarom menen wij dat we ergens voor moeten dienen?

 Enkele vragen waar ik even vol van zat, want soms wordt het me even 
teveel waarom mensen alsmaar over ‘waarom’ praten en vergeten te luisteren.
Ik ga deze vragen even in het kort doornemen.

 Waarom ons leven nut moet hebben is puur omdat we o zo bang 
zijn dat we nergens voor dienen. Dat we een leven weggooien of dat we niet 
onze strepen hebben gehaald voor de gemeenschap. Alsmaar menen we iets 
te moeten doen, waarvan anderen dan zeggen dat het goed is dat het gedaan 
werd en het liefst nog beloond wordt met een lintje. Ego? Nou, geloof het 
maar. Meneertje ego is overal aanwezig en meent alsmaar zich ergens mee 
te moeten bemoeien. Een simpele actie van enkele seconden in heel je leven 
kan de reden zijn, dat je hier voor 80 jaren hebt rondgehangen. Het hoeft dui-
delijk niet die dingen te zijn die door een maatschappij zo belangrijk gezien 
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worden. Het kan net die ene handreiking zijn naar iemand in nood. Maar het 
kan ook dat ene moment zijn met je kind. Het hoeft geen grote dingen te zijn 
zoals een geheel leger te redden of alsmaar brandweerman uit te hangen of 
rare kapriolen uit te halen. Veelal zijn die dingen aangewakkerd door het ego 
en zijn niet wat jouw doel is in het leven.

 Dat we menen alsmaar voor anderen iets te moeten betekenen is ook 
heertje ego en is weer om je eigen te strelen. De seconde dat je op deze aarde 
begint te leven ben je al een grote betekenis voor het geheel en dan is de rest 
bijzaak. Toch willen wij als mens alsmaar horen wat we allemaal goed doen, 
hoe geweldig en belangrijk we zijn. Weer kom ik dan terug op het vorige 
stukje, want het kan werkelijk zijn dat 2 seconden van je leven, dat 80 jaren kan 
duren, de belangrijkste seconden zijn waarom jij hier op aarde bent gekomen. 
Wat de drang is om alsmaar iets te willen betekenen, is terug te brengen in de 
wereld van het ego. Ja, dat heertje ego toch!

 Meneertje ego is de keerzijde van ons leven. Je weet dat alles een voor 
en een tegen heeft volgens ons menselijk bestaan en zo ook onze gedragingen. 
Daarin speelt ons ego een grote rol en zo is het ook het ego die alsmaar jou 
in twijfels hult en alsmaar in je hersenen aan het stoken is wat er mis is en 
mis kan gaan. Ego is werkelijk een van de grootste tegenstanders in het leven 
zoals het zich afspeelt. In vele geloven noemen we het ook wel de duivel, al 
is dat nog een ernstigere vorm waar men in kan geloven. Ego is werkelijk de 
tegenpool van een menselijk leven wat puur door de mens zelf vervaardigd 
is. Zoals we al even over gehad hebben, buiten tijd en afstand bestaat er in 
de energiewereld ook geen plus en geen min. De plus en de min die in stand 
gehouden worden door een menselijk denken en een menselijk creëren, omdat 
we menen dat voor alles een tegenpool moet zijn. In een mensenleven is er 
inderdaad een tegenpool wat de Chinezen onder Ying en Yang zetten. Wat we 
zien in de Noordpool en de Zuidpool, maar ook in ons menselijk gedrag waar 
we aan de ene kant zeer sociaal kunnen zijn en aan de andere kant meneertje 
ego, als asociale, om de hoek komt kijken. Zelfs in de huidige wereld is ons 
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ego de baas over het geheel en dat kun je aan alles merken. De huidige wereld 
wordt werkelijk bepaald door meneertje ego.

 De laatste vraag waarom we ergens voor moeten dienen is werkelijk 
een overbodige vraag in de wereld van de energie. Elk voorwerp, elk leven 
en alles, wat we om ons heen zien, heeft nut. Het is er omdat het ergens toe 
bijdraagt in het leven. Het is nooit voor niets gemaakt en zelfs het grootste 
jacht wat gebouwd is, is nog een speeltje en een ego streling voor die persoon 
die meent dat hij dat nodig heeft! In de wereld van energie is duidelijk dat 
we werkelijk niets nodig hebben en daarin liggen de grootste lessen die wij 
mensen op deze aarde moeten leren. Nu lijkt het erop dat ik even tegenstrijdig 
bezig ben want aan de ene kant zeg ik dat alles nodig is en aan de andere kant 
zeg ik dat we niets nodig hebben. 

Goed ga ik daar even wat verder op in. 

 In de wereld der energie zie je dat alles één is. Wat je ook om je heen 
neemt, je zult zien dat het eenheid is. Alles is met elkaar verbonden en ben je 
zowel een plant als een dier, als stof of als mens. Alles is een en alles is dus 
gewoon heel simpel; een energie.

 De mens komt op aarde en dan komt meteen meneertje ego om de hoek 
kijken. Hij meent dat vergaren de belangrijkste opdracht is van het leven. Hoe 
meer je bezit, hoe belangrijker je bent en hoe meer macht je kunt uitoefenen. 
Een gouden regel die van de eerste dag geldt als je op deze aarde komt. Door je 
ego word je in de meest onmogelijke situaties geduwd omdat je moet vergaren. 
Je moet je gaan bewijzen en ga je dus de meest vreemde dingen uithalen om 
het maar te verkrijgen. Zo zijn dus ook de eventuele bezittingen die je vergaart, 
op dat moment belangrijk en worden die door de energiewereld gecreëerd om 
jou in je weg verder te laten gaan. Dan komt de periode dat je gaat verliezen 
en hoe meer je hebt, hoe meer je verliest. Elk mens zal dat meemaken, zijn het 
geen materiële verliezen dan wel persoonlijke verliezen. Dat zijn dan de lessen 
die je voorgehouden worden, namelijk dat je werkelijk niets nodig hebt dan 
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alleen je eigen lichaam dat alles bezit wat je nodig hebt in een mensenleven. 
Veel mensen menen van nut te zijn als ze in de materiële wereld alsmaar op de 
voorgrond komen. Hoeveel krantenberichten, reportages en ga zo maar door, 
hebben we niet dagelijks van mensen die o zo belangrijk zijn of o zo goed 
zijn voor de gemeenschap. Dat is nu net niet wat nodig is als je één bent in 
de energiewereld! Als je werkelijk werkt naar de regels van de energiewereld 
doe je, je zaakjes in alle stilte. Je bent er gewoon als iemand met een verhaal 
komt en neem even de tijd of hoor aan wat er gaande is. Je laat je gevoel de 
rest doen en dan heb jij bijgedragen aan het gehele energieveld. Op de manier 
zoals het energieveld het zelf ook doet. Ik heb nog nooit en te nimmer een 
reclame, tv spot, artikel of wat dan ook gezien waar de energiewereld loopt 
te verkondigen hoe goed hij is. Zal ook nooit gebeuren want dat zijn zulke 
typische aardse dingen die totaal wegvallen in een wereld die veel verder is 
dan het bekrompen mannetje ego wat alsmaar vooraan wil staan.

 Wij zijn al nuttig de seconde dat we verwekt worden, niet door alsmaar 
de zogenaamde helpende hand te reiken maar door er te zijn in het leven van 
de totale energiewereld. Die bijdrage is al belangrijk en is nodig de wereld te 
maken zoals hij nu is. Die ene seconde kan de belangrijkste zijn van een 80 
jarenlang leven en jij hoeft zelfs nog niet te weten welke seconde dat is!

Zijn wij de oorsprong vergeten en is die verloren

 In het dagelijks leven zijn we inderdaad ver van de oorsprong geraakt 
en zijn we ook ver van ons doel verwijderd. Verloren zijn we het niet omdat 
we een deel blijven van het Universum en in ons ‘printplaatje’ staat nog steeds 
onze weg uitgestippeld. Jammer genoeg is die weg voor velen ver te vinden, 
maar niet verloren. Zelfs mensen die geheel afgedwaald zijn, kunnen in een 
zeer korte tijd weer terugkeren op het pad van hun leven. Daarom blijft de 
ziel alsmaar openstaan voor elk signaal wat de mogelijkheid kan geven om 
deze weer verder te openen. Het is o zo belangrijk dat we vaker gaan luiste-
ren naar wat er vanuit ons binnenste aangegeven wordt. In het huidige leven 
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is alles materialistisch bepaald. Een huisje, wagen, bankrekening en enkele 
snuisterijen	zoals	een	flat	screen	en	een	super	de	luxe	telefoon	en	dan,	ja	dan	
pas denken we aan kinderen en een leven wat daaraan is gekoppeld. Eerst de 
zekerheid en dan pas de rest. Er is in het leven op die manier geen zekerheid. 
Je baan kan ophouden te bestaan of je wordt zo ziek dat je ook alles om moet 
gooien. En dan, dan valt je hele wereld in elkaar als een kaartenhuisje. Weg 
zekerheid en welkom in de wereld van dag tot dag.

 Groten hier op aarde hebben dat door, het zal hen een zorg zijn wat er 
over een uur zal gebeuren want het is belangrijker wat er nu gebeurt. Werken, 
spelen in de matrix van het heden is het enige wat je verder zal brengen. Deze 
mensen vallen in diepe gaten, raken failliet, staan weer op en gaan weer door. 
Hebben lak aan regels omdat deze er ook niet zijn in het Universum. Het 
leven in het NU is daarom o zo belangrijk. Zekerheid heb je dat je, je leven 
mag leiden zoals jij dat nu wilt. Jij bepaalt de dag, tijd en moment dat jij iets 
aanpast in jouw matrix, in jouw wereld. Zo zul je merken, dat er nooit dingen 
op je weg komen waarvoor jij geen oplossing weet. Een grote fout in ons leven 
is momenteel dat we alsmaar luisteren naar anderen. Wat anderen zeggen of 
schrijven is de waarheid voor jou. Daar gaan we dus goed de mist mee in, 
omdat NIEMAND kan bepalen wat voor een ander goed is. Niemand kan in 
de energie werken van een ander persoon als hij dat niet wil. Niemand kan 
andermans leven leiden. Iedereen heeft zijn eigen leven, eigen energie, eigen 
Universum met een eigen Core. Iedereen is een God, het hele Universum en 
zo zal het ook ieder voor zich moeten zijn, die de wegen op zijn eigen manier 
leeft, schrijft, creëert en bewandelt!

 Pijnlijk wat hierboven staat? Kan zijn maar het is niet anders. We kun-
nen geen antwoorden ontvangen van anderen omdat we zelf onze antwoorden 
al weten, maar helaas er niet naar luisteren. We kunnen duizenden malen naar 
een doktor gaan of naar een ‘peptalker’ luisteren, maar als je de essentie van 
het leven niet pakt en je luistert niet naar je eigen gevoel, hart en ziel dan kun 
je, je leven lang achter deze mensen aanhobbelen en zul je alleen maar armer 
worden in je portemonnaie en armer in je zienswijze. Hij kan niet de knop-
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pen bedienen van jouw leven en jij moet je wereld creëren zoals jij het moet 
beleven. Jij bent het die dat allemaal moet doen en in werking moet brengen. 
Nu al moe? Natuurlijk, want je ziet alle loden deuren om je heen en je gelooft 
nog steeds niet in jezelf. De seconde dat je gaat geloven dat jij alles aankunt 
en alles kunt creëren wat jij wilt, zal alle energie je tegemoet komen en je 
helpen jouw weg te bewandelen.

Waar moeten we de oorsprong vinden

 Oorsprong? Welke oorsprong zoek je? De oorsprong van het leven? 
Van het bestaan of van jou? Nou, op al die vragen is een antwoord maar geldig 
en dat is dat de oorsprong jijzelf bent! Jij, jouw lichaam, jouw leven en jouw 
bloedeigen ik, is de oorsprong van alles. 

 Vele wetenschappers zoeken naar een ‘nulpunt’ of een ‘Core’, naar 
een oorsprong, het ontstaan van wat dan ook en ze zullen het nooit werkelijk 
vinden. Ze zoeken verkeerd en zijn door de huidige stugge manier van we-
tenschap bedrijven geheel op een doodlopend pad terechtgekomen. Enkele 
uitschieters daar gelaten die de weg eens zullen vinden melden zich nu aan 
de blauwe hemel en die mensen kunnen zeker niet geloven dat ze al die tijd 
over een simpel ding, als een eigen oorsprong, heen hebben gekeken. Zoals 
ik al eerder in dit boek aanhaalde, je kunt iets niet zien als je niet weet hoe 
het eruit zou moeten zien. Daarom dwalen we maar wat rond. Schieten we 
raketten af om te onderzoeken en zitten we met een vergrootglas de ruimte af 
te tasten, niet wetende dat alle antwoorden in onszelf liggen wat een deel is 
van het Universum waarin wij leven. Je weet wel, alle informatie staat in elk 
deel van een hologram en zo ook alle informatie van het gehele Universum.

 Het is kennelijk menseigen dat alles ver en moeilijk moet zijn om 
bepaalde zaken op te lossen. Wat blijkt nu, als je werkelijk doorhebt hoe de 
energiewereld in elkaar zit zul je merken dat werkelijk alles om je heen is. 
Elk mens heeft alle antwoorden van het leven direct om zich heen. 
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Die antwoorden zijn triljoenen keren gekopieerd en komen letterlijk voor in 
elk voorwerp, elk ding wat je om je heen ziet. Met dat gegeven krijg je dus 
dan ook, dat je lichtjaren ver kunt gaan zoeken en de gegevens krijgt waar je 
dan net voor openstaat. Gegevens die vanuit je naaste omgeving komen. Want, 
wil je die nevel zien, dan zul je hem te zien krijgen en bestaat er een zwart gat, 
ook dat is te maken. Verder en verder weg ga je en alsmaar zie je een kopie 
van jezelf waar je ook kijkt. Het wordt wel eens afgedaan op de manier zoals 
een hologram werkt en het is wel iets daarmee te vergelijken, alleen is het dan 
vereenvoudigd in een energie die werkelijk alle basis elementen bezit waar je 
ook kijkt en waar je ook bent.

 De oorsprong weet jij, ik en iedereen maar we zijn o zo bang dat, 
dat werkelijkheid is. Daarom worden er zoveel kunstgrepen uitgehaald die 
dat moeten verdoezelen en worden miljarden verspeeld om een netwerk van 
onwaarheden aan te koppelen. De oorsprong is het begin van elk leven op 
deze aarde zowel in een mensen-, dieren- of plantenwereld. De oorsprong ligt 
vast in elk deel van de natuur en is toegankelijk door in de wereld van energie 
te werken. De Core, de poort of hoe je het ook noemt, elk leven bevat deze 
gegevens want zonder de oorsprong is er geen leven en leven ben jij, ik en 
iedereen om ons heen.
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Hoofdstuk 5
 

- Hoe vind ik mijn eigen energie weer terug -
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5-1 Simpele stappen naar de oerwereld van energie
 
Teruggaan naar je oorsprong

 O jee, je ziet het al helemaal voor je, met een lendendoekje om van 
een of andere huid in een grot met een vuurtje in de ijzige kou. Och, als je dat 
wilt is dat ook mogelijk, alleen dat is totaal niet wat ik bedoel en waar ik het 
over wil hebben.

 De oorsprong waar ik op doel is de oorsprong zoals de wereld gemaakt 
is en zoals de energiewereld het gehele Universum laat draaien. De oorsprong 
is, dat je de wereld weer gaat zien als een geheel en dat we werkelijk allemaal 
een zijn met de energie. Helaas is die eenheid totaal weggevallen en is iedereen 
o zo bezig met zijn eigen ik. Geholpen door een ego dat vele duistere zaken 
van het leven ook nog denkt te rechtvaardigen. Alles behalve dat zal maken 
dat we deze vorm van leven zullen overleven of bij zullen dragen aan het 
geheel. Natuurlijk, elk mens draagt bij maar zeker niet in positieve zin. Aan 
de vele negatieve bijdrage kan in de energiewereld niets gedaan worden en 
is dus allemaal verloren energie geweest. Hele levens worden zo verspeeld 
en dat maakt dan dat vele zielen, over en over, weer vanuit het niets moeten 
beginnen. Ze willen maar niet verder gaan want de verleiding naar het mate-
riële is te groot en te overheersend. Daarnaast wil de huidige mens het op een 
gemakkelijke manier allemaal voorgeschoteld krijgen en met zo min mogelijke 
moeite, een paradijselijk leven hebben met alle luxe die het leven nu biedt. 
Opgejaagd door een systeem wat jou vele zaken voorhoudt, net zoals die ezel 
die met een stok met wat eten voor zijn neus, alsmaar probeert dat eten te 
bemachtigen. Misschien een pijnlijke vergelijking maar zo kan ik 80% van 
de mensenlevens wel onder laten vallen. Alsmaar hopen op een beter leven 
maar zelf geen initiatief nemen.

 Zo zien we dus dat de mens zichzelf aardig voor de gek houdt en 
meent het steeds beter te hebben. Als ik dan ga kijken in hun energiewereld, 
krijg je bijna een hartaanval als je ziet hoe arm ze zijn en hoe ver afgedwaald. 
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Als de energie een kaarsje zou zijn dan kon je werkelijk stellen dat de lont op 
sterven na dood is. Kom nou, hoor ik je al denken, zo erg is het niet. Ik wil je 
dan maar niet ongeruster maken want anders zakt bij jou de moed helemaal 
in de schoenen. Als ik al die uitgebluste energievelden zie krijg ik steeds meer 
de neiging om ook maar het bijltje bij neer te gooien. Simpel omdat het een 
onbegonnen zaak lijkt te zijn om dit nog eens recht te trekken. Dan komt mijn 
energiebron tevoorschijn en laat me even zien wat kan en wat mogelijk is en 
dan weet ik weer duidelijk dat ik door moet gaan. Dat was ook een van de 
redenen dat ik nu dit vervolg boek maak op mijn eerste boek ‘The world of 
positive energy’.

 Dan merk je, dat inderdaad veel mogelijk is en dat geeft je dan weer 
die kracht om verder te gaan in een, lijkende, verloren wereld. Buiten dat er 
wel	degelijk	nog	volle	energieën	leven	op	deze	aarde,	is	het	ook	fijn	om	te	
zien dat vele nieuwgeborenen een energie hebben die niet meer te onderdruk-
ken valt door het huidige leven op deze aarde. Vele jonge zielen zijn ‘gewa-
pend’ tegen de negatieve velden op deze wereld en wat je ook merkt is, dat 
er een totaal andere jeugd zich aan het vormen is. Nee, ik praat niet over de 
ontspoorde jeugd die alsmaar, zoals het ego wil, in de publiciteit komt maar 
de jeugd waar we nauwelijks iets van horen en zien. Precies zoals de energie 
werkt, namelijk op de achtergrond zonder veel tamtam. Deze nieuwe zielen zijn 
werkelijk al zaken aan het rechttrekken en door hun positieve manier aan het 
leven te werken, zullen ze in de toekomst grote veranderingen teweegbrengen. 
Een heerlijk gevoel is het, omdat je weet dat buiten de zeer kleine groep, die 
duizenden jaren zo werken, nu een heel leger bezig is om de veranderingen 
voorgoed door te drukken. Nog steeds tegengewerkt door een falend systeem 
dat nu deze kinderen met medicijnen wil onderdrukken maar dat is op een 
later tijdstip niet meer tegen te houden. 

 Deze nieuwe generatie zal ons weer terug brengen naar de oerenergie 
die, bij ons dan, de verspilde energie in het verleden weer zal opvijzelen. We 
hebben hier op deze planeet veel verloren en het zal hard werken worden om 
dat weer recht te trekken. De energiewereld heeft eeuwen geduld en dat is ook 
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geen probleem omdat je ondertussen weet dat tijd geen optie is in die wereld. 
Zo is het dan ook aan ons, om ons voor te bereiden op de terugkeer van de 
oerenergie. Met dit boek, wat ik zelf meer zie als een wakker maken en het 
voorbereiden van deze overgang, wil ik werkelijk iedereen de kans geven om 
in te gaan zien dat ze momenteel op een dood spoor zijn beland. Ook zijn er 
simpele handelingen die jou weer terug kunnen brengen en in contact brengen 
met de energiewereld. Zoals je ondertussen weet is alle informatie vrij en kun 
je ook alles gratis lezen op het internet. De kosten van dit boekje zijn de pure 
uitgeverskosten en zijn er geen extra bedragen opgezet voor de auteur. Dit 
schrijf ik, omdat ik duidelijk wil maken dat de wereld van de energie niet te 
koop is. Het is een les, een woord die ik doorgekregen heb en zelf al geruime 
tijd mee werk en waar geen bedragen aan verbonden zijn.

 De wereld van de pure energie is er voor iedereen, er is maar een 
klein maar-tje, je moet er wel voor openstaan en al het geleerde weer vergeten. 
Overbodige informatie is niet nodig in deze wereld.
 

Luisteren naar jezelf en niet naar een God of profeet

 Ik weet dat ik vele mensen tegen het hoofd stoot als ik beweer dat er 
geen goden, Allah, Mohammed of Budha bestaan. We hebben het er al eerder 
over gehad en ik weet dat er ook vele mensen zijn die zo hun overtuiging en 
hun geloof in het niet zien vallen. Het is niet mijn bedoeling om je laatste stro-
halm af te pakken en geloven in iets is geen probleem maar wel de manier dat 
je gelooft. Als je denkt dat er een machtige boven je staat die je moet vereren 
dan heb je het goed mis. Ook het moorden in naam van een of andere God is 
werkelijk een zeer verkeerde manier van geloven. Geloven is niet geloven in 
een macht maar in een geheel. Geloven kan niet goed zijn als je iemand vereert, 
wat je ook ziet als de jeugd een idool aanbidt. Ook dat is geloven. Waarom 
iemand aanbidden als hij werkelijk niets meer is dan dat je zelf bent? Geen 
God is machtiger of groter dan jij en ook geen van je idolen is beter dan jij. 
Toch is dat allemaal een gevolg van het kudde gedrag van de mens. Omdat 
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er door kerken zo veel restricties opgelegd zijn, is het geloof tot iets heiligs 
verheven en alles wat heilig is, is een beperking die de mens is opgelegd en 
in stand gehouden door wat ziekelijke leiders die o zo bang zijn hun macht te 
verliezen. Zie wat de Katholieke kerk doet, kijk wat de islamitische wereld 
mee bezig is maar kijk ook maar eens goed wat de kerken/moskeeën om je 
heen doen. Allemaal zijn ze bezig om jou hun wil op te leggen, de ene doet 
dat nog gewelddadiger dan de andere. Er zijn zelfs extreme geloven dat het 
wel	lijkt	of	het	Hitler/	Stalin/Mao	tijdperk	is	wedergekeerd.	Ook	deze	figuren	
hebben geprobeerd als een God door het leven te gaan, allen wel onder terreur 
en afbraak van het leven. 

 Als een geloof meent mensen te moeten onderdrukken of vernederen 
dan heeft het geloof gefaald. Als uiterste dan ook nog mensen te martelen 
of te vermoorden, is het geloof niets beter dan een ziekelijk geheel die wil 
domineren over vele mensen. In al die jaren dat ik op deze wereld rondhang 
ben ik werkelijk weinig mensen tegengekomen onder de leiding gevenden, 
die het werkelijk goed voor hebben met hun volgelingen. Er zijn zeer weinig 
leiders die werkelijk bij willen dragen aan het bijstaan van mensen in nood. 
Het gaat merendeels om zoveel mogelijk volgelingen te hebben om zo een 
blok te kunnen vormen en hun wil op te kunnen dringen. Welke kerk, welk 
geloof je ook ziet, het is afgeleid van dezelfde oude geschriften die alsmaar 
aangepast zijn om nog meer mensen te onderdrukken.

 Geloof is in mijn ogen geheel iets anders want je zult het niet willen 
geloven maar ik geloof ook. Ja, een culturele schok zal dat wel zijn voor je, 
want hoe kan iemand, die werkelijk alle Goden en kerken de grond in boort, 
geloven? Goed, wat ik geloof is het volgende. Ik geloof in de kracht van de 
wereld van de energie. Ik verafgood deze energie niet en ik ga niet elke dag 
op mijn knieën bedanken voor al het goeds en steek daarna een mes in iemand 
anders rug. Nee, ik werk elke seconde van de dag samen met mijn geloof wat 
in en om me is en daarmee helpen in de wereld van de energie. 
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 Het geloof in deze energie geeft me zoveel kracht dat ik mensen op 
afstand kan helpen. Dat ik mensen kan genezen en dat ik een beter wereld 
kan creëren door erin te geloven. Ik geloof dat deze energie alles kan en alles 
mogelijk is en dan door het geloven in mezelf, mijn enige God die in mij zit, 
is mijn energie die God die iedereen helpt en vanuit gaat dat het leven zonder 
ziekten, pijn en verderf moet zijn. Door te geloven in deze energie heb ik in 
het verleden al vele onverklaarbare dingen kunnen realiseren en ben nog steeds 
met zaken bezig waar zelfs wereldleiders menen dat ze onmogelijk zijn. Nee, 
ik ga niet lopen schreeuwen wat, want zo werkt deze energie nu eenmaal niet 
en ik ga hier ook niet verkondigen wat ik ook al allemaal gedaan heb want 
ook dat is totaal niet relevant. Nee, het is zaak dat je ook gaat inzien dat geloof 
niet is, blindelings achter wat schreeuwers en onderdrukkers lopen en geloof is 
zeer zeker niet iets verafgoden of vereren, want niets maar ook niets op deze 
wereld is belangrijker dan je geloof in je eigen energie. 

Niet vasthouden aan een ander geloof, maar geloven in jezelf

 In de vorige paragrafen heb ik al duidelijk gemaakt wat geloof is maar 
dan nog wil ik weer even duidelijk stellen dat je geen mensen, beelden, tekenen 
of objecten moet verafgoden. Geen boek, niet een perkamenten rol is heilig en 
kan jouw geloof in jezelf overtreffen. Dit omdat al het geschrevene, hoe oud 
het ook is, komt vanuit handen van mensen, mensen die willen domineren. 
En waarom moet ik juist in deze negatieve dominerende verhalen geloven. Al 
deze verhalen hebben duidelijk een onderdrukkende rol naar de mens toe en 
denk je werkelijk dat vanuit de wereld van de energie geschreven gaat worden 
dat de ene mens goed is en de andere slecht. Letterlijk alle ‘verhaaltjes’ zijn in 
deze context geschreven en dat bewijst dat het neergezet is door mensenhanden 
met menselijke hersenen en een sterk dominerend ego.

 Geloven is maar op een manier mogelijk en dat is geloven in het 
goede van het leven. Er is geen kwaad en er is geen ziekte en pijn, dat is wat 
uit de pure oerwereld van de energie alsmaar naar buiten wordt gedragen. 
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Het is pijnlijk te zien dat mensen offeren. Offeren voor wat? Boetedoening? 
Waarom boetes opleggen net als een systeem? O jee, hier hebben we duide-
lijk een connectie zoals het systeem werkt en de vele geloven. Je doet iets 
mis, je krijgt een boete of je moet een straf uitzitten. Zo wijzen alle geloven 
alsmaar op dat het een slimme manier is, om de mensen die willen vluchten 
van een systeem of erin ten onder gaan, zo toch weer te binden in een andere 
vorm van het systeem. Compleet slaafs lopen ze te zingen, te bedelen en aan 
te horen hoe grote leiders hun zegje doen en geheel slaafs worden ook deze 
mensen regelrecht de dood in gestuurd in naam van Allah, een andere God of 
heilige.

 Ik heb al even eerder geschreven dat er maar een geloof is en nu weet 
ik dat, dat al miljoen anderen dat ook lopen te schreeuwen. Ik schreeuw het niet 
en ik verwacht ook niet dat je me gaat geloven in mijn uitspraken. Allemaal 
niet erg, want in de wereld van de energie zijn de vele afvallers duidelijk te 
zien en die komen dan ook, keer op keer, weer terug met hogere en zwaardere 
leerscholen om eens die koppigheid te doorbreken. Nu klinkt dat ook erg aards 
en daar heb je gelijk in, maar ik zou momenteel geen andere manier weten om 
te omschrijven hoe de huidige mens alsmaar in een cirkeltje draait en werkelijk 
geen snars verder komt in zijn opdracht van het leven.

 Om uit dat cirkeltje te stappen is de grootste stap, om te stoppen met 
het vasthouden aan een ander. Het geloven in een kerk of een God, maar ook 
het geloven in een Elvis of een Michael en het geloven in engelen of sprook-
jes. Ja, ik eis wel veel maar als je gaat geloven in anderen dan ben en blijf je 
slaaf van wat die anderen willen. Engelen en God zijn niet meer levend en is 
dat de categorie waar de kerken het graag op gooien. Gemakkelijk, want die 
kunnen niet zoveel weerleggen als de kerk weer eens een stunt uithaalt. Dan 
zwaaien we weer met de bijbel of een koran tekst en dan moeten we dat maar 
weer geloven. Zo is het zaak om het geloof in andere dingen, mensen of zaken 
af te schaffen. 
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 Ik weet dat de mens o zo vasthoudt aan een geloof of aan een of ander 
persoon en die neem ik nu van hem af. Maar er komt iets voor in de plaats, 
iets wat tastbaar is, iets wat naar je luistert, iets wat je elke minuut kunt zien 
maar ook mee praten kunt en iets wat alle tijd heeft voor jou alleen. Wat dat 
iets is, is een duidelijke zaak want dat is de God in jezelf! Ja, jij bent het com-
plete leven wat op alles een antwoord heeft en die de weg weet die jij alleen 
kunt bewandelen. Nu voel je, je zeker erg alleen en dat komt omdat je jezelf 
ziet als een stuk vlees en wat botten, maar als je jezelf nu eens gaat zien als 
energie dan zie je dat je niet meer alleen bent. Jij bent die boom voor je huis, 
jij bent die stoel waar je op zit, jij bent dat huis maar ook dat hondje op straat 
en wonderwel ben jij ook die persoon die met dat hondje loopt. Jij bent de 
wereld, de energie en de kracht die alles aankan en jij bent die, die alles kan 
verdragen, aanpakken en veranderen. Jij bent zelf het leven, geluk, verdriet 
maar ook de gezondheid en jij bent en staat voor liefde, niet alleen voor jou 
maar voor de gehele energiewereld. 

 Nu ben ik dus helemaal open en bloot voor je, niet als mens maar als 
energie en met die openheid en die eerlijkheid is alles te overwinnen. Ik heb 
geen goden, engelen of kerken nodig om me verder te brengen en ik voel ook 
dat er nu kerken zijn die mij vervloeken en me al het slechte toewensen. Ik 
vrees deze energie niet en ik weet dat de energie waar wij allemaal uit bestaan 
vele malen sterker is en dat is wat ons allemaal zo sterk maakt sterker zelfs, 
mits je maar gelooft in de kracht van je eigen energie.

Naar jezelf luisteren

 We hebben het al wat keren over gehad dat we naar onszelf moeten 
luisteren maar ik wil meteen nogmaals voorop plaatsen dat het niet het luisteren 
is naar je verstand. Je verstand is niet objectief en zeker niet de weg die je 
moet volgen. Luisteren naar je verstand is luisteren naar je ego en dat zal jou 
nooit en te nimmer op de weg brengen die werkelijk weggelegd is voor jou. 
Luisteren naar je verstand is materialistisch, egoïstisch en vol met ziekten en 
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pijnen. Het is zo, dat de mens momenteel merendeels luistert naar wat zijn 
verstand voorschotelt. Niet vreemd, omdat dat, al van begin af aan, ingeramd 
wordt door de diverse scholen en mensen om hem heen. Het verstand kan de 
weg zien, berekenen en ziet welke kansen je hebt en zo zijn mensen alsmaar 
overwegingen aan het nemen, om zo eens tot een besluit te komen. Nou, dat 
is dus net niet wat er in de ware wereld van de energie speelt. Er valt niets 
te overwegen en er valt ook niets te herzien of te bedenken. Nee, alles is een 
weg die door je hart en ziel vrijgegeven kan worden. 

 Door te luisteren naar je hart en ziel, wat overeenkomt met je gevoel, 
zul je merken dat je soms op merkwaardige wegen bevindt, maar ze zijn niet 
vreemd omdat ze al voor je geopend zijn. Soms zul je werkelijk twijfelen of 
het wel goed is wat je besloten hebt, maar dat zijn dan weer je hersenen, annex 
ego, die weer parten spelen. Door het volgen van je gevoel zul je het meeste 
uit je leven halen. Maar er is een addertje, want meneertje ego kan aardig op 
je gevoel spelen en zal zeker het er niet bij laten zitten. Een volgend voorbeeld 
wil ik aanhalen. Je hebt een weg gekozen en die weet je ook te volgen. Je hebt 
een partner waar je gek op bent. Op een gegeven moment kruist een van het 
andere geslacht je weg en er is een gevoel, dat hij/zij de ware is. Je hart slaat 
op hol en de twijfels vliegen om je oren. Je gevoel zegt dat je dat gevoel moet 
volgen, maar juist dat zal dan een ongelukkig gezin achterlaten. Dat is nou 
het gevoel wat ik zojuist aanhaalde en wat van je ego komt. Je ego die zegt, 
dat je een perfect lichaam hebt en meer waard bent, een ego die alleen aan 
zichzelf denkt en niet aan de weg die je al ingeslagen bent. Je zult dan ook 
merken dat er geen duidelijk pad is en dat je niet weet wat je overkomt. Nou, 
de ene brengt dit onder een acute liefde en de andere meent een beter gevoel 
gevonden te hebben. Geen van beide is het gevoel wat werkelijk in een leven 
belangrijk is.

 Een gevoel dat puur is zal een ander geen pijn doen en dat moet je zien 
als er kinderen in het spel zijn. Je kinderen zijn door liefde op aarde gekomen, 
althans zo zou het moeten zijn. Als dat niet zo is dan is het door het egoïsme 
van jezelf gebeurd en dan zul je wel de consequenties van die egoïstische daad 
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moeten aanvaarden wat inhoudt, dat je vele jaren zal moeten wijden aan een 
kind waar jouw eigen egoïsme, jouw ego je mee opgeschoteld heeft. Daarvan 
weglopen heeft geen zin daar deze situatie alsmaar erger zal terugkeren en zo 
zie je dat er vele mensen zijn die dagelijks op de vlucht zijn voor hun ego.

 Luisteren naar je gevoel vanuit je hart en ziel zal je ook een werke-
lijke weg laten zien. Het zijn geen doodlopende paden die abrupt afgebroken 
worden. Leven volgens je gevoel is puur, maar houdt ook in dat, als je besluit 
met een andere ziel je leven te delen, je dat ook met de volle overgave moet 
doen. Geheimen kunnen er niet zijn puur omdat je een bent met elkaar. Vele 
dingen hoeven dan niet gezegd te worden maar het is dan wel zaak dat beiden 
weten hoe het leven verder gaat. Het is dan zo dat twee zielen een weg gaan 
bewandelen, wat in de wereld van de energie en zo mooi door mensen ooit 
aangehaald wordt, dat je, je soul mate hebt gevonden. 

 Luisteren naar je diepste gevoel zal altijd zonder pijnen vergaan. Dat 
wil niet zeggen dat er geen pijnen zijn in de wereld waar je in leeft, want 
pijnen zijn wel een deel in het aardse leven. Verlies van naasten, geliefden of 
dingen die je lief zijn, horen bij een leven maar je zult zien dat, dat verlies veel 
minder is als je dat door de ogen ziet van de energiewereld. Door die ogen zie 
je namelijk dat je die persoon niet kwijt bent of dat je iets verloren hebt. Dat 
kan ook niet, omdat het een deel van je is wat niet te verliezen valt. 

 Ik wil nogmaals benadrukken dat leven volgens je gevoel dus een weg 
is die jou is weggelegd, maar leven volgens het gevoel zal nooit handelingen 
inhouden die anderen of je naasten, je eigen bloed, zullen kwetsen. Als dat 
het geval is, dan ben je naar je ego aan het luisteren en je ego zal werkelijk 
niets goed in petto hebben. Dat is een gegeven waar niemand onderuit kan 
komen. Je kunt niet vluchten voor de lessen van het leven en het is dan ook 
onverstandig om deze proberen te ontwijken, omdat dan altijd een volgende 
keer opduikt die je nog harder laat beseffen dat je op een dood spoor zit. 
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Wat vertellen je hart en ziel

 Ons hart en ziel zijn het zuiverste wat wij in een leven bezitten. We 
praten niet over die pomp die ons bloed doet rondstromen maar we praten over 
ons gevoelshart en daaraan is gekoppeld je ziel, die de poort en de connectie 
is met je energiewereld. 

 Een hart en een ziel hebben geen mond en die zullen niet de hele dag 
aan je oren zitten kletsen wat je moet laten of wat je moet doen. Het gaat in die 
wereld dan ook een beetje anders aan toe dan wat wij mensen op deze aarde 
gewend zijn. Want het praten in de gevoelswereld gaat met gevoelens en met 
tekens die op je weg zullen voorvallen. Onze gevoelens zijn aardig verdoofd 
en eigenlijk mogen we geen gevoelens en emoties meer tonen. Dat is wat de 
huidige wereld stelt en waar door de huidige mens o zo wordt nageleefd. Kijk 
maar eens naar onze jeugd die o zo tof is en zo zeker is van zichzelf. Dat stoere 
gedoe, grove taal en een uiterlijk waar je al van in je broek doet, moet ons 
overtuigen dat ze gevoelloos zijn. Maar dan, enkele woorden en deze persoon 
valt van zijn voetstuk en loopt te schoppen, schreeuwen of te schieten, want 
dan komt de ware aard van de angst weer bij hem naar boven. Al deze zaken 
die nu spelen, is de angst voor de toekomst en niet weten wat de morgen hen 
zal brengen. Verscholen achter een masker, meestal volgepropt met drugs, 
weten ze zich voor te doen als toffe jongens en dan nog een snelle wagen of 
een motor maakt hun status compleet.  Nu heeft deze jeugd twee zeer grote 
problemen. Een, ze onderdrukken hun gevoelens die al helemaal lamgeslagen 
zijn en twee is, dat ze zo bang zijn dat ze niet fatsoenlijk nog een woord kunnen 
zeggen. Trouwens, een probleem van de laatste jaren waar de jeugd absoluut 
niet meer weet hoe er gepraat moet worden, laat staan schrijven.

 Het gevoel is dus al langzaam maar zeker aan het verdwijnen bij de 
mens en dat maakt dat het steeds moeilijker wordt om nog die connectie te 
krijgen met de energiewereld die nodig is voor het voortzetten van zijn leven. 
Het afgestompte en lamgeslagen gevoel is waar we weer aan moeten gaan 
werken, het is mogelijk en daar kunnen geen twijfels over bestaan. Wel is het 
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zaak, dat er een inzet wordt getoond en dat het werkelijk weer wordt geac-
cepteerd, want het is net zoals bij drugverslaafden, gevoel is niet terug te halen 
als er geen wil van binnenuit is. Als je eenmaal weer gaat luisteren wat je aan 
signalen doorkrijgt en hoe je gevoel het aangeeft, gaan deze tekenen de weg 
worden naar de wereld van de energie.

 Ik stel voor dat je, voor het slapen gaan, op de rug met je handen langs 
je lichaam met je ogen gesloten, eens gaat opletten hoe je ademt. Heel simpel 
ga je in de gaten houden hoe jouw adem in en uit gaat en je gaat voelen hoe 
het voelt dat je de ene keer afgewerkte lucht uitademt en de andere keer schone 
lucht inademt. Ga letten wat je lichaam doet met die lucht en ga proberen te 
voelen wat een energie er in je lichaam komt als die via je longen in je bloed 
wordt opgenomen.

 Het is een simpele oefening en je zult na enkele keren gedaan te heb-
ben voelen dat iets simpels als ademen zo een geweldige ervaring is.

 Voelen is wat je op zult moeten pakken, dat voelen wat niet mag in de 
huidige maatschappij maar wat de mens weer een mens kan maken. Daarnaast 
zul je opmerken dat je gevoel terugkomt en dat er verschillende signalen op je 
pad komen. Signalen die alleen voor jou gelden en dan is het zaak om daar naar 
te luisteren. Het kan even een vreemde voorval zijn of een bord wat opvalt en 
op dat moment zal er iets door je heen schieten als bv “bel even nu je vader” 
of ‘ga even daar langs’. Dan zul je langzaam maar zeker weer in de wereld 
van het gevoel terugkeren en heel langzaam zal de deur naar de energiewereld 
zich ook openen. Die deur zit in je hart die op zijn beurt in verbinding staat met 
de ziel. Het is belangrijk dat we allemaal die deur weer gaan openen en alle 
energie weer terug laat komen in onze zieke lijven. Want ziek zijn we allemaal. 
Je kunt er nog zo gaaf uitzien en zoveel verbouwd hebben aan je lichaam, maar 
als ik de lichamen zie, zie ik zelden een gezond energierijk lichaam en dat is 
ongelofelijk terwijl je weet dat er geen ziekte hoeft te zijn. Door te luisteren 
naar je hart en ziel zullen deze eerst gaan maken dat je lichaam weer in een 
top conditie komt. Dat wil niet zeggen dat je als een 80 jarige hoog aan de 
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ringen salto’s kunt gaan maken zoals een 18 jarige. Trouwens, dat zou ook 
mogelijk zijn als jij dat graag en intens zou willen. 

 Je hart en ziel kunnen alles voor je doen, maar het is belangrijk dat je 
de communicatie tussen die twee en jezelf weer gaat herstellen.

Ademhaling

 Ja, als je niet ademhaalt zal je leven maar kort zijn. De wezens die 
leven op deze aarde menen allemaal wel een ding gemeen te hebben, ze heb-
ben lucht nodig. Of je nu een vis, dier op het land of plant bent, of dat je een 
mens bent, je zult en moet ademhalen wil je verder komen dan enkele minuten 
in het leven.

 Lucht is voor ons allemaal de belangrijkste vorm van in leven blijven. 
Zonder eten, water en andere zaken kunnen we allemaal nog dagen, weken of 
maanden leven maar lucht is nodig, al van je eerste levensminuut. Wat ik zelf 
vreemd vind is, dat we zo weinig waarde hechten aan het ademen. Het is zo 
een vanzelfsprekendheid dat je vergeet dat het wel het belangrijkste onderdeel 
van je leven is. Lucht is nodig, daar zijn we het allemaal over eens, maar we 
zijn het niet over eens hoe we ermee omgaan. We vervuilen dagelijks onze 
lucht en we nemen maar aan dat de natuur dat wel weer zuivert. We vervuilen 
daarentegen weer zo de natuur en kappen de longen in de vorm van bomen 
weg, omdat we denken dat het wel weer goed komt. Lucht, onze belangrijkste 
levenslijn waar we zo nonchalant mee omspringen. 

 Maar buiten dat ademhalen en lucht happen de belangrijkste bezighe-
den zijn in een leven, is het misschien wel eens goed om bij het ademen stil 
te staan. In vele meditaties komt voor dat je één moet zijn met het ademen, 
letten op je ademen en voelen waar je lucht naar toe gaat. Ook is het zo dat 
je de slechte energie kunt uitademen en de verse goede energie weer kunt 
inademen.
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 Nu hebben we een jachtig leven en we zijn doorgaands opgejaagd 
door een maatschappij die het uiterste van ons verlangt en zo hebben we dus 
weinig tijd voor onszelf, laat staan voor ons lichaam. Ook weet ik dat veel 
mensen geen tijd hebben om te mediteren en dat, dat dan ook de reden is dat 
ze maar gewoon niets doen en liever een tabletje nemen en weer doorgaan. 
Zelf ben ik ook niet zo’n persoon die in vreemde houdingen gaat zitten en dan 
tijd neemt voor het Universum en of na-na zit te roepen. Daar is niets mis mee 
als het je helpt en ik zal de laatste zijn die alle meditaties aan zal vechten. Ze 
komen uiteindelijk allemaal op hetzelfde neer en dienen een doel en dat is een 
te worden met het Universum. Al twijfel ik daar nog wel eens aan als ik zie 
wat voor bedragen er neergeteld moet worden om bij de vele meditaties mee 
te mogen doen. Dan kun je het wel vergeten om eens de connectie te vinden, 
want het gaat uit van een verkeerd uitgangspunt, geld genaamd.

 Terugkomend op de ademhaling. Het is iets wat je onder je werk kunt 
doen of tijdens het lopen naar een van je collega’s. Je kunt ook op een bankje 
of in de pauze gemakkelijk even bij stilstaan hoe je aan het ademhalen bent. 
Zet even je gedachten op het ademen wat je op dat moment doet en adem 
diep in. Besef dat je lucht in je lichaam aan het pompen bent en na het lange 
inademen	ga	je	een	lange	weg	afleggen	in	het	uitademen.	Langzaam	laat	je	de	
lucht weer uit je longen gaan en je bent bewust dat al je pijnen en frustraties 
met die oude lucht weggaan uit je lichaam. Je let op je ademhalen zolang als 
het mogelijk is op de plaats waar je bent of met het werk waar je mee bezig 
bent. Terwijl je op je in- en uitademen let, zul je merken dat je hersenen zich 
gaan concentreren op het ademen en alle zware en moeilijke vragen worden 
even op een zijspoor gezet.

 Het is een simpele oefening die je werkelijk overal kunt doen en die 
geen tijd van je vergt, omdat je al met iets bezig bent terwijl je aan dat in- en 
uitademen denkt. Dus weer een reden minder waarom jij net niet kunt werken 
aan je eigen lichaam.
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 Met het in- en uitademen kun je vele dingen verbinden. Je bent ge-
concentreerd bij elke inhalering van de lucht en bij elke uitademing van de 
lucht. Bij die concentratie kun je verder weggaan in een andere wereld als 
het je allemaal even te veel is, of je kunt even je verenigen met je partner of 
kinderen die ergens anders druk bezig zijn. Je kunt je pijnen loslaten en je kunt 
je kracht weer opvijzelen. Allemaal door simpel aan het ademen te denken 
wat je toch al moet doen, wil je tenminste verder leven.

 Zo zie je dat er geen rare fratsen nodig zijn om een begin te maken 
om weer terug te komen in de wereld van de energie. Is overigens ook niet 
nodig want wij kunnen allemaal samen elkaar weer terugvinden in deze ener-
giewereld. Hij is er niet voor niets en het mooie is, hij geeft ons alle kracht 
voor niets en alle gezondheid die we nodig hebben in het leven. Door meer 
te gaan letten op het ademen en daardoor meer in contact te komen met ons-
zelf en onze energie, zul je merken dat je al een belangrijke stap in de goede 
richting gemaakt hebt. Je voelt weer je levensbron die elke zoveelste seconde 
opgeladen wordt met een verse lading lucht.

Rust

 Heb ik niet, zul je meteen zeggen en rust is voor bejaarden die toch 
niets te doen hebben! Klopt, de huidige mens gunt zichzelf geen rust. De 
gehele dag is het jagen tegen de tijd in om alles gedaan te krijgen. Als er dan 
rust is wanneer we eindelijk thuis zijn, dan is er daar nog veel te doen en als 
we vakantie hebben willen we elke minuut zoveel mogelijk besteden aan 
bezoeken en zien wat er gaande is op die plaats. Rust is in de huidige wereld 
een vies woord en is niet meer nodig. 

 Mooi en daarom lopen zoveel mensen met hun tong op hun schoenen, 
bezoeken ze elke week wel een arts en zijn ze hun einde nabij. Ze weten niet 
meer verder te gaan in hun leven. Elk lichaam van een mens of dier, maar ook 
in de plantenwereld, heeft absolute rust nodig. Iets wat nodig is en ingebouwd 
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is om een lichaam in stand te houden en om dat zo min mogelijk ziek te laten 
worden. Mensen zijn helemaal opgejaagd en worden meer en meer ziek. Geen 
tijd om ziek te zijn, even een pil. Zo breek je, langzaam maar zeker, je gehele 
lichaam af en kun je zelfs later in je kist nog niet rustig liggen! Misschien iets 
te hard gesteld, maar het is wel de bittere waarheid. 

 Een vraagje; Wanneer heb jij werkelijk rust gehad? Nee, niet lui achter 
een computer of tv, zelfs geen boek lezen. Ik bedoel absolute rust waar je, 
je hersenen gaat verplaatsen uit deze wereld en heerlijk voor je uitstaren en 
kijken naar die nieuwe wereld. Lang geleden hè? Ja, dat weet ik, want er zijn 
maar weinig mensen die nog tegen absolute rust kunnen. Alsmaar de radio, tv 
of andere bezigheden om zich heen. Dat allemaal om maar bezig te zijn, bang 
dat ze in een leegte vallen. Doch, in deze rust kun je het ware leven ervaren, 
maar wat nog mooier is, je kunt via absolute rust in een wereld komen die 
je weer alle kracht geeft, nieuwe ideeën en ook je gezondheid gaat weer de 
goede kant op. Absolute rust is; Ergens gaan zitten, liggen of staan, net wat 
jij prettig vindt en totaal niets doen dan kijken wat er om je heen gebeurt. Je 
bent niet actief bezig met iets. Je werk, noch je gezin of wat dan ook is er op 
dat moment en je bent werkelijk in een andere wereld. Rust is gemakkelijk te 
verkrijgen mits je er voor openstaat. Alles laat je voor wat het is en ga je zitten 
op een bankje, gras of steen in het park of in de natuur. Maar het kan ook een 
plaats zijn in je huis waar de dagelijkse sleur even niet aanwezig is. Je geniet 
van wat er om je heen gebeurt of concentreer je bijvoorbeeld op een mooie 
tekening. Alsof je lichaam dan op die plaats is en jij zelf bent even lekker aan 
de andere kant van de wereld. 

 Ook onze vakanties moeten altijd intens en druk gevuld zijn. Liefst 
aan een bar, drukke omgeving en alles maar beleven wat mogelijk is in die 
paar dagen. Weer zoiets, je hebt het hele jaar al op je tenen gelopen en je vult 
je vakantie ook met veel werk. Nooit aan gedacht om in de bergen eens enkele 
uren in de absolute rust te gaan zitten en het één laten worden met jezelf? Of 
op een klein baaitje waar je uitkijkt op zee en één bent met het water en waar 
je dan ervaart dat je een vis bent die even honderden kilometers zwemt. 
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Of op een plaats waar je weg bent van de drukte en de stilte in je op kunt 
nemen. Allemaal dingen die een lichaam en een mensenleven nodig hebben. 
Daarom, daarom zijn we zo ziek, weten we het niet meer en weten we ook 
niet meer of we nog werkelijk leven. Vreemd genoeg als dan een dokter of 
een specialist absolute rust voorschrijft en jou verwijst naar een kliniek. Dan 
pas ga je er over nadenken. 

 Helaas, daar worden deze mensen niet goed begeleid en wordt er niet 
gepraat over wat voor zin absolute rust heeft. Zo komen deze mensen weer 
na enkele weken of maanden terug in het geheel en gaan weer op de oude 
voet verder. Ze hebben niets geleerd en hebben niet begrepen waarom ze die 
stilte mee moesten maken. Daarom zakken we steeds verder af in het diepe 
ongewisse want de connectie met de rust, het Universum, is ver te zoeken.

 Ga erop letten dat je zeer regelmatig, al is het maar enkele minuten, 
teruggaat naar het absolute rustpunt en het genot wat de natuur je op dat mo-
ment brengt.

Tijd voor jezelf en anderen

 Doe ik al en ik kan niet meer! O jee, op je lange tenen getrapt? Je doet 
al zoveel en je steekt al alle tijd in jezelf en anderen? Mooi, dat is geweldig 
nieuws want dan moet ik jou net hebben.

 We hebben sinds een korte tijd dat we menen andere mensen te moe-
ten helpen. Niet direct omdat we dat menen, maar meer om ons eigen ego 
te strelen. Dat doet me denken aan een voorval toen ik weduwe werd en ik 
uitgenodigd werd door mijn schoonfamilie. Op een gegeven moment zat ik 
daar met 4 mannen en er werd ons, tussen neus en lippen door, verteld dat deze 
vrouw zich voorgenomen had eenmaal per maand de alleenstaande mannen 
die ze kende uit te nodigen voor een etentje. Ik stond op en liep naar de auto. 
Ik was zo teleurgesteld dat ook ik in dat hokje gezet was. 
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Hetzelfde overkwam me nog geen paar maanden later toen er ook zo’n 
overijverige vrouw hetzelfde meende te moeten doen. Wat bleek, ze waren 
kennissen van elkaar en moesten tegenover elkaar bewijzen hoe goed ze het 
voor hadden met hun medemens! 

 Ik weet ook dat er mensen zijn die met hun hart en ziel anderen hel-
pen en samen met elkaar wat tijd doorbrengen om aan deze mensen wat extra 
aandacht te besteden. Dat zijn de mensen die je er niet over hoort praten of 
zelfs niet zien doen. Het is voor hen geen zaak om dat naar buiten te brengen. 
Je doet dat gewoon en je geeft een ander mens het gevoel ook bij te horen met 
respect naar hem toe.

 Toch ligt het grotendeels, door dit te doen, bij velen om op de voor-
grond te komen. Het is nu ook mode geworden dat het geschreven en in de 
vele dagbladen gezet moet worden, hoe bijvoorbeeld service clubs allemaal 
goed doen voor minder bedeelden en voor die mensen die aandacht nodig 
hebben. Puur om hun eigen ego te strelen en zo in de publiciteit te komen. 

 Nu is het zo dat je veelal ziet dat het om geldelijke bedragen gaat of er 
wordt weer eens wat extra gedaan aan een gebouw of huis. Maar wat denk je 
ervan als je eens aanschuift op dat bankje waar die persoon zit en je maakt een 
vriendelijke babbel. Trakteer je hem op wat drinken en als je toch iets lekkers 
in je boodschappentas hebt, deel je dat met hem. Waarom wordt er altijd in 
cijfers gedacht en waarom staan we altijd vooraan op de foto als er weer wat 
gedaan wordt? Die aandacht is belangrijk en het gevoel naar je medemens dat 
hij of zij jouw gelijke is, kan meer betekenen dan een heel huis opknappen. 
Dat heeft voor hen geen waarde en zal dan ook weer snel afgebroken worden. 
Dit	zie	je	veel	gebeuren	als	je	deze	mensen	financieel	basis	gaat	steunen.

 In deze paragraaf wil ik gewoon simpel naar buiten brengen dat het niet 
altijd om geld gaat. Als je weet dat in de wereld van de energie altijd gezorgd 
wordt voor de persoon op de manier dat hij zou willen, is het soms belangrijker 
dat je eens wat aandacht aan hem besteedt. O, hij ruikt niet zo fris of ze ziet 
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er niet uit. Och mensen, het kijken naar een uiterlijk is kennelijk nog steeds 
onze grootste tekortkoming. Daarom, sta niet altijd vooraan als je meent dat 
jij iets goed doet. Dan, ja dan ben je erg bezig met jezelf, aangewakkerd door 
je eigen ego en om je eigen maar eindeloos te strelen. 

 Doe iets in stilte maar wees niet stil naar diegene toe waar het om 
gaat.
 

Ontspanning

 We hadden het al daarover, enkele paragrafen terug, maar ik kan er 
maar niet omheen om het nog wat verder en dieper met je door te nemen. We 
hebben het al uitgebreid over rust gehad maar het is ook belangrijk dat we ons 
ontspannen. 

 We leven in een wereld vol snelheid, gejaagdheid en alsmaar moeten 
presteren. Dat weten we wel wat dat is, maar als het op ontspannen aankomt 
dan wordt daarvan tijd afgesnoept als we weer tijd tekort komen in een huis-
houden of op het werk.

 In de voorbijgaande jaren was ik ook erg aan deze stressregels gebon-
den, althans dat dacht ik, totdat ik merkte dat het totaal niet opschoot wanneer 
ik alsmaar door bleef werken en elke minuut aan mijn werk spendeerde. Het 
leek wel of het werk maar niet af wilde komen en soms leek het erop dat ik 
werkelijk geen snars verder kwam.

 Ik ging alles op een rijtje zetten en zag dat mijn productie inderdaad 
elke dag, na een bepaalde tijd, drastisch naar beneden kelderde. Het schoot 
maar niet op en inderdaad, ik was minder productief rond die uren. Ik had ook 
een gezin met jonge kinderen en die schoten er nog wel eens bij in. Gelukkig 
merkte ik dat. Maar, ik had geen tijd want mijn bedrijf moest doorgaan. Totdat 
ik besloot om alles radicaal om te gooien. Ik stelde mijn kinderen voor dat ik 
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hen rond één uur van school zou halen en dat we dan tot ongeveer 5 uur zou-
den gaan zwemmen of leuke dingen gaan doen. Vreemd genoeg vonden mijn 
kinderen dat geen slecht idee. Zo beloofd, zo gedaan. Elke dag waren we op 
weg en hebben we jaren lang samen ‘s middags opgetrokken. We zwommen, 
doken, wandelden en haalden gekke streken uit. We waren net enkele rovers 
die een eiland bezighielden. Na verloop van tijd merkte ik met mijn werk, dat 
mijn	productie	flink	was	gestegen.	Weliswaar	werkte	ik	enkele	avonduren,	maar	
dat was in het verleden ook. In tijd, wat ik aan mijn werk minder besteedde, 
was ik 3 uren verloren, maar in productie was ik 30% gestegen! Dat heb ik 
de rest van mijn werkjaren volgehouden, waar vele klanten blij om waren. 
Alhoewel, ze konden niet begrijpen dat ik zomaar uren aan het spelen was 
met mijn kinderen.

 Met dit alles wil ik je laten zien dat het doordrammen en alsmaar vast-
pinnen aan werk, zeker niet wil zeggen dat je meer productie draait. Je zult bij 
een baas niet klaar krijgen om dagelijks uren met je kinderen te spelen. Wel 
heb je vaste werktijden en heb je recht op een privé leven. Waar ik op doel is, 
wat je ook doet, je werkgever zal echt niet meer van je kunnen verdienen als 
je alsmaar doorwerkt. Er zullen fouten komen en die moeten dan weer hersteld 
worden. Ook zul je na verloop van tijd merken dat je minder wordt en dan zul 
je instorten en dan verspeel je toch die tijd bij je werkgever. Alles bij elkaar 
is het zaak dat je gaat denken aan je eigen. Elk lichaam op deze wereld heeft 
ontspanning nodig en als je dat hem niet geeft, zal hij het nemen. 

 Er is een gezegde; Waar een wil is, is een weg. 

 Die weg ben je zelf en die wil is wat jij zelf overhebt voor je lichaam 
en je leven. Alles hangt van jou af en niemand anders.
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Het leven vanuit je hart en ziel

 Leven vanuit je hart en ziel zal zeker in het begin niet gemakkelijk zijn. 
Het is een leven wat werkt op gevoel en waar verstand op een tweede plaats 
komt. We hebben het al meerdere malen gehad over het leven zonder naar je 
hersenen te luisteren. We hebben het ook al uitgebreid gehad over het leven 
van ego wat duidelijk nu de overhand heeft bij vele mensen. Je ziet overal deze 
ego typetjes en ze overheersen nu wel degelijk de hele maatschappij. Het is 
presteren en op de voorgrond staan, het is alsmaar een ik die naar boven komt 
en het gaat alleen om, hoe zij eruit zien en hoe zij leven. Een waar leven laat je 
niet aan een ander zien. Je gaat ook niet alsmaar zorgen dat jij op de voorgrond 
staat. Ook is het, dat alles wat betrekking heeft op materialisme samengaat 
met een ego. Kortom, ego is momenteel sterk aanwezig bij het grootste deel 
van de mensheid. De maatschappij bevordert het nog eens doordat je moet 
presteren en dan word je beloond met een medaille of een waardeloos stukje 
papier. Je leven wordt bepaald door werkelijk alleen maar een matrix waar 
je zo doorheen prikt. Kijk maar naar de dag als je niet meer mee kunt doen 
aan al die spelletjes van de maatschappij, dan ben je binnen de kortste keren 
op een zijspoor gezet. Is het niet dat je ziek bent en onbetrouwbaar of dat je 
waardeloos bent. Goed genoeg van die negativiteit en ik denk dat je onderhand 
wel weet wat ik bedoel. 

 Leven vanuit je hart en ziel is iets wat het huidige systeem niet werke-
lijk verwelkomt, omdat het wat anders gaat dan wat toegelaten is in de huidige 
maatschappij. Ik wil niet zeggen dat het onmogelijk is om het te doen en ik ga 
er vanuit dat, als het mij lukt kan het jou ook lukken. Het is mogelijk je leven 
zo te veranderen dat je gaat luisteren naar je hart en ziel. Ik kreeg meerdere 
malen de vraag: ‘Maar ik hoor ze (hart en ziel) niets zeggen!’ Klopt, deze twee 
zeggen je niets en praten niet. Het is daarom zaak dat je gaat leren luisteren 
naar je pure gevoel en niet naar wat er, met woorden of getallen, verteld wordt. 
Leven volgens je hart en ziel is leven naar wat je gevoel je doorgeeft. Veelal 
zal het niet rijmen met wat je verstand zegt. Maar, ik heb een zeer grote maar 
en die haal ik nogmaals aan, want ik heb dat al eerder met je doorgenomen; 
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Het gevoel wat door ego aangegeven wordt is niet het gevoel waar ik hierover 
praat.

 Om even dat te illustreren zal ik het zo omschrijven. Als je duidelijk 
een weg hebt gekozen en een doel gesteld, dan zal je gevoel jou altijd op een 
positieve manier de weg wijzen. Als je overdonderd wordt met een gevoel, 
waarbij geen duidelijke weg is en eventueel materialistisch, egoïstisch en 
daarnaast nog eens negatief is, dan is dat NIET de weg die je moet volgen. 
Het gevoel van je hart en ziel kent geen negativiteit en kent geen pijnen. Het is 
soms zeer moeilijk om door te hebben wat je diepste gevoelens zijn en die van 
je ego, maar je kunt hem dan een duidelijke vraag stellen. Wat is mijn doel? 
Als het antwoord alleen maar om een eigen ik draait en om materialisme, dan 
weet je dat hier je ego bezig is.

 Ik weet dat ik het je niet gemakkelijk maak, maar ik ga je dan even 
het uitleggen via een voorval wat ikzelf heb meegemaakt.

 Ik werd zieker en zieker en ik kwam op een punt dat ik niet meer 
verder kon. Mijn gevoel en mijn artsen vertelden me te stoppen met werken 
wat wel mijn inkomen was. Er was wel een weg die me aangaf dat alles zou 
goed gaan, mits ik die oude weg zou verlaten. Ik zou kunnen gaan tekenen 
en gaan schrijven en ik zou genoeg hebben om te leven. Mijn gevoel had een 
duidelijke weg voor me geopend zonder dat ik daar om vroeg. Het was zaak 
om me geheel over te geven van wat er ging komen en mijn gevoel zou me 
verder brengen. Ik sloot mijn bedrijf en ging tekenen zoals aangegeven. Ik 
tekende wat mijn gevoel me aangaf. Ik ging schrijven wat mijn gevoel me 
dicteerde en nu jaren later leef ik nog en gelukkiger dan ooit. 

 Ik hoop dat je, met dit persoonlijk stukje, iets wijzer bent geworden 
wat gevoel is. Daarop aanvullend kan ik nog zeggen dat gevoel duidelijk 
aangeeft als iets niet moet gebeuren. Het kunnen kleine tintelingen zijn, een 
vreemde rilling die je zegt: Hé dat niet, kijk die kant op. Zo kun je werkelijk 
op je gevoel een leven leiden wat geheel voor jou bestemd is. 
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Uit het niets kan in je opkomen, nu die persoon bellen, of even langs die te 
gaan. Dan is het zaak dat te doen want dat is wat diegene dan nodig heeft, maar 
ook waar jij de afslag hebt in jouw leven die je dan net nodig hebt.

 Leven vanuit je hart en ziel is een geweldig leven, maar het is o zo 
belangrijk dat je blijft geloven in de kracht van dat leven. Deze kracht is die 
energie die jou sterk maakt, jouw gezondheid bepaalt, maar ook jou vreemde 
onverklaarbare acties laat uitvoeren. Dat is het gevoel waar je in moet gelo-
ven.

Geen ego, geen dominantie en geen geld

 De drie pijlers in de huidige wereld, ego, domineren en geld.
Ego, daar hebben we het al meerdere malen over gehad en ik weet dat je daar 
niet genoeg over kunt hebben. Alles draait momenteel om een eigen ik en alles 
is wat ik wil en wat ik denk te moeten doen. Nou, dat is ego want als je wer-
kelijk leeft volgens de regels van de energiewereld, dan is er geen ‘ik’ en dus 
kun je het ook niet over ‘ik’ hebben. ‘Ik’ is niet belangrijk en ‘ik’ is wij en wij 
samen zijn het Universum. In een Universum is ‘ik’ niet belangrijk, ook niet 
hoe ik eruit zie of wat ik heb! Het is niet van belang omdat ‘ik’ niet bestaat in 
het Universum maar wij samen bestaan. Je weet dat het wel wat anders is dan 
zoals mensen denken en daar zit hem nu net het probleem. Mensen denken en 
heertje ego denkt mee. Zoveel zelfs, dat hij bij jou het gevoel ‘ondergeschikt’ 
meent te moeten maken en soms erger nog, je mag geen gevoel tonen naar de 
buitenwereld, want dan pas je niet meer in deze maatschappij.

 Och, allemaal negatief wat ook het domineren is en nog erger, het 
geld. Geld wat niet bestaat en kunstmatig aanbeden wordt puur om mensen 
te onderdrukken. Alles via enkele banken die menen de wereld te moeten be-
zitten. Wat zou een bank moeten zijn als we hem niet vertrouwden? NIETS, 
want dan stikt hij in zijn eigen geld. Als we ons aan blok zouden terugtrekken 
van de banken, dan waren er zeer snel geen banken meer en geen geld. 
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Geld was niet genoeg. Toen kwamen er nog eens waarden papieren en ook 
nog beursnoteringen, die allemaal speeltjes zijn van die banken. Hebben ze 
een hekel aan je of je doet niet mee volgens hun regels, nemen ze je alles af 
en gooien ze je eruit. Banken zijn op deze wereld de grote heersers en alles 
op deze wereld wordt bepaald door enkele banken. Hoe lang nog, is de vraag, 
want er zijn al aardig wat gaten gevonden in het systeem om banken omzeep 
te helpen en om geld waardeloos te maken. De tijd zal het leren en dat is er 
genoeg. 

 Het domineren is werkelijk waar alles om draait, de een wil de an-
der in zijn macht hebben. Geholpen door geld en aangestuurd door je ego, 
is het zaak om zoveel mogelijk mensen te kunnen onderdrukken. O, jij niet. 
Waarom ben je dan zo fel op je baan? Waarom wil je niet samen aan tafel 
zitten met die zwerver? En waarom deel je, je huis niet met al die daklozen 
op de wereld? Kijk, 99.999% van alle mensen onderdrukken elkaar en doen 
mee aan dat ritueel. Gesteund door kerken en geloven en gesteund door de 
maatschappij met hun banken en hun regels en wetten. Alles, letterlijk alles, 
is elkaar aan het onderdrukken en dat maakt dat de wereld verder en verder 
in verval geraakt.

 Waarom? Omdat we ver van het doel zijn wat het Universum gesteld 
heeft. Wij mensen moeten leren eens samen te werk gaan en inzien dat iedereen 
voor elkaar bezig is. In de energiewereld is er geen verschil, in welk levend 
wezen dan ook en zo help jij die aap in de oerwouden, een kind in India en 
een plant boven op de berg. Uiteindelijk help jij alles wat om je leeft, bloeit 
en groeit op deze wereld. We merken meer en meer dat we naast elkaar leven 
maar ook, dat we vergeten zijn waar we mee bezig zijn. Wij dragen momen-
teel zeer weinig bij aan het Universum omdat we ons sterk in een negatieve 
straal bevinden. En negativiteit is iets wat niet bestaat in het Universum. Heel 
simpel gesteld, het is zo dat we nu op een punt zijn beland waar wij voor het 
Universum weinig betekenen en op een laag pitje meedraaien in het geheel. 
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 Dat merk je omdat zeer weinig mensen werkelijk contact hebben met 
het Universum. Vele spirituelen die zich zo noemen, zijn nog steeds verknocht 
aan geld en macht en zijn het de dure cursussen die dan de weg zijn naar het 
absolute. Nou, naar het absolute nul punt op je bankrekening, maar niet in de 
weg naar de wereld van de energie. Luisteren naar je ego en je zult deze weg 
bewandelen, denkende dat, dat de weg is naar een andere wereld. Ego heeft 
vele gezichten en het is inderdaad moeilijk om het te zien. Een goede regel is; 
Alles wat om ikke draait, om domineren en om geld en het heeft een materiële 
bestemming, dan weet je dat, dat je ego is die jou dat laat voelen en zien. 

Tijd, wat is dat

 Tijd, je weet wel die klok die tikt, tikt en tikt de seconden voorbij. De 
wereld draait om de klok en onze wereldtijd moet maken dat de gehele wereld 
netjes op tijd is. Zonder tijd geen leven, geen geld en geen bezit. 

 Tijd bestaat gelukkig op deze aarde niet op alle plaatsen en ik leef ook 
al 29 jaren zonder tijd. Geen horloge en de klok in de kamer staat stil. Tijd is 
weer een instrument van het systeem om de mensen nog verder in te binden. 
Tijd was er nooit en toch draaide de aarde door. De dieren en planten zien wel 
of het donker of licht is. Donker is slapen en licht is eten. De manier zoals 
ook de mens leefde. Totdat de dominantie en het systeem kwamen en mensen 
nauwkeuriger in het gareel gehouden moesten worden. Zo loopt iedereen met 
een slavenband om zijn nek of arm, die netjes de tijd aangeeft, wanneer en 
wat hij moet doen als die twee wijzers op de juiste plaats staan of als digitale 
getallen verschijnen!

 Duidelijk is dat tijd een speeltje is om mensen nog meer te onderdruk-
ken. Maar het heeft meer gevolgen. Door het invoeren van tijd zijn mensen gaan 
rekenen en grote formules kwamen eruit en werden er ook afstanden gekoppeld 
aan tijden. Daardoor is een heelal ontstaan van triljoenen lichtjaren en weten 
we werkelijk niet meer hoe we die getallen reeksen moeten noemen om afstand 
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uit te drukken. We struikelen werkelijk over de getallen en de tijd en afstand 
blijven maar groeien. Mooi te zien hoe geleerden, met machtige computers, 
steeds verder gaan en steeds dieper in, op en vanaf de aarde kunnen kijken. 
Helaas, al die berekeningen slaan nergens op, want ze zijn gebaseerd op iets 
wat in de wereld van de energie niet bestaat; Tijd. Zolang dat berekeningen 
op de beperkingen van tijd en afstand berekend worden, zullen de geleerden 
niet ver komen in hun reis naar het onbekende. Door de beperking van tijd is 
er veel veranderd in de wereld en zijn we dus ook zo, steeds verder en dieper 
gaan zoeken naar onze oorsprong. Mooi, we blijven dieper en verder gaan en 
elke maal opent er weer een nieuwe deur, niet wetende dat die de achterdeur is. 
Het is werkelijk een komisch gezicht dat er miljarden gespendeerd wordt om 
de oorsprong te weten te komen, terwijl de oorsprong voor je ogen af te lezen 
is. Helaas, door al die getallen en klokken is het nu niet te zien en vergeten we 
dat elke cel, elk deel van onze matrix deze informatie bevat, maar niet gezien 
wordt omdat we totaal verblind zijn. Verblind door oude wetenschappen die 
volgens geloven en een systeem ons verbieden om in andere richtingen te 
denken. Nog steeds steunt daar de wetenschap grotendeels op.

 De dag dat er door die ballon geprikt wordt en tijd vervliegt in het 
niets en dat afstanden net zo ver zijn als dat ze dichtbij zijn, zullen antwoorden 
zich gaan aanbieden.

 In de wereld van de energie zien we dat tijd niets is, je ziet het niet 
en het bestaat ook niet. Afstand hetzelfde, omdat je kunt zijn waar je wilt in 
diezelfde honderdste van een seconde, die geen seconde is. Je weet wel, er is 
geen tijd. Met die wetenschap zijn mij vele dingen duidelijk gemaakt, zaken 
die ik nog niet naar buiten breng omdat het al te gek is wat ik nu beweer. 
Zaken waar het systeem nog niet klaar voor is en zaken waar we later zeker 
ons bestaan nog mee voort kunnen zetten. Tot dusver hou ik het op; Geen tijd, 
geen afstand. De rest, wie weet zie jij het zelf in onze energiewereld.
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Bij problemen neem een stap terug

 Problemen hebben we allemaal en ik kan je zeggen, mijn problemen 
zijn de grootste! Allereerst, ik heb geen problemen maar als ik de mensen om 
me heen zie en hoor, dan hebben ze allemaal het wereld probleem in zich. De 
een nog dramatischer dan de ander en zelfs tot zelfmoord pogingen toe. 

 Dat is menselijk en begrijpelijk, want zoals ik al meerdere malen 
stelde, de mens leeft zoals zijn verstand en zijn ego het aangeven. Mensen 
zijn vergeten te leven vanuit hun gevoel en de kracht van de energiewereld. 
Toch zal het dan vroeg of laat er op aan komen dat, of je gaat aanpassen en 
de nieuwe weg inslaan of je volgt de weg naar de eeuwige jachtvelden. Door 
alsmaar af te wijken van je doel en je bestemming, ga je steeds verder afdwalen 
en in de problemen komen. Je kunt wel stellen dat alle problemen direct of 
indirect met een ego, geld of onderdrukking te maken hebben. Gezondheids-, 
relatie-, bankproblemen vallen daar allemaal onder. Het is ongelofelijk dat de 
mens zo naïef is en alsmaar dat pad, keer op keer, in blijft slaan. Bijvoorbeeld 
relatieproblemen, alsmaar een andere relatie aangaan, omdat je ego een vreemd 
gevoel heeft of de ware gezien heeft. Je kunt wel tientallen relaties aangaan, 
maar je zult dan elke maal een nog betere tegenkomen! Hetzelfde met een nog 
groter huis, nog mooier en nog duurder en de banken maar lachen, weer een 
slaaf erbij. Eigen zaak, een kapitaal lenen en de bank is je werkgever. En zo 
kan ik eindeloos doorgaan waarom bijna alle mensen daardoor in problemen 
komen. In de wereld van de energie is geen enkele probleem want alles draagt 
elkaar en alles is één en dan kunnen er geen problemen zich voordoen. Zolang 
als je blijft geloven en blijft inzien dat de weg, die de energiewereld je laat 
zien, goed is, zal er geen probleemen zijn. 

 Elk probleem zal dan verdwijnen al klinkt dat net alsof je in een para-
dijs bent. Maar ook omdat je in het nu leeft zal een oud probleem geen vat op 
jou hebben en een nieuw probleem is er nog niet. Wat er dan op je weg komt 
is weer geleid door de energiewereld en daar weet jij de oplossing eigenlijk 
al van, als je, je gevoel blijft volgen. 
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 De problemen die dan op je weg komen zijn geen materialistische 
problemen, maar  problemen die je nog lang zult hebben, namelijk dat je ego 
blijft proberen je weer in het materialisme te krijgen. Dat is waar je voor zult 
moeten blijven waken en alsmaar goed aan moet voelen of je gevoel of je ego 
dat mee geeft. Het zal op den duur je steeds gemakkelijker afgaan om dat uit 
te	filteren.	Op	een	gegeven	moment	zul	je,	je	ego	geen	kans	meer	geven	om	
wat te ondernemen en dat punt is er als je de werkelijke connectie hebt met 
de energiewereld waar hij je dan in zijn geheel weer deel laat nemen in deze 
oerwereld.

Leef van wat moeder aarde je geeft

 Mc. Donald, Dennis, Burger King allemaal dingen die moeder aarde 
ons geeft. Ja toch? O, wat zijn we toch afgedwaald. De maatschappij wil heb-
ben dat we plastic eten met een smaakje en wij, als schapen in de rij, eten dat 
plastic. Kijk het geval van H1N1, waarmee de wereld in paniek is gebracht 
en waar iedereen vergif in moest laten spuiten want anders ging je dood. Dat 
jaar, voor H1N1, waren er relatief minder doden dan bij een algemeen griep 
golf, maar omdat een machtige man en zijn farmaceutische fabriek wat extra 
geld nodig hadden, hebben ze snel een virus de wereld ingestuurd. Helaas 
voor hen deed het virus niet zijn werk en moest er op politiek niveau paniek 
gezaaid worden. Mensen, die dus schapen zijn, moesten allemaal een mooi 
kapje dragen en later een spuit met vergif laten inenten om zo niet dood te 
gaan. 

 We hebben werkelijk het niveau bereikt van een kudde schapen en 
iedereen danst mee. Het is erg dat één enkele man zo’n paniek kan veroorzaken 
en zo miljarden wereldwijd verdient aan een zgn oplossing tegen die griep. 
H1N1 deed niet zijn werk en de nieuwe variant was al weer klaar, H5N1, een 
die vele malen erger was en waar geen inenting voor nodig was maar waar 
vele mensen wel door stierven! 
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 Wat heeft dat alles te maken met het luisteren naar de aarde? Goed, 
we zijn zo afgedwaald in ons denken en we zijn zo’n kudde geworden dat 
we vergeten zijn dat moeder aarde voor alles een oplossing heeft. Voor alle 
ziekten is een oplossing gegeven door moeder aarde. Helaas, daar schiet de 
farmaceutische wereld niets mee op en is er weinig op te verdienen. Zeker 
als je gaat zeggen, drink een uitreksel van dat gras of van een blad van die 
boom en alles komt goed. Erger nog voor de farmaceutische wereld is als je 
gaat werken met energie, waar op een nog gemakkelijkere manier je door een 
ziekte heen komt. Angstvallig wordt al die informatie verzwegen en diegene 
die wat daarover naar buiten brengt, wordt de stempel ‘gevaarlijk’ gegeven 
of wordt voor een achterlijke uitgemaakt en opgesloten. Iets wat al duizenden 
jaren speelt en wat wij, mensen, alsmaar pikken.

 Vele tot alle ziekten zijn tegen te gaan en vele ziekten worden kunstma-
tig gecreëerd, zoals die H1N1. Wij, mensen, laten het toe en denken werkelijk 
in de goedheid van deze mensen die het zelf de wereld in hebben geholpen. 
Maar dan blijf ik me afvragen waarom we nog steeds niet werkelijk in onze 
moeder aarde geloven, die elk mens wel te eten geeft en ook elk mens van 
lucht voorziet? We geloven de reclame campagnes maar niet het pure van 
moeder natuur. 

 Gelukkig zijn er wel mensen die dat doorhebben en met de moge-
lijkheden die zij hebben ook weer een handel maken van moeder natuur. Een 
van	de	voorbeelden	 is	de	homeopathie	waar	kleine	flesjes,	met	duizenden	
malen verdunde extracten uit moeder natuur, voor hoge prijzen verkocht 
worden. Middeltjes die kanker oplossen en middeltjes tegen AIDS, die wel 
even kapitalen kosten want het is een natuur product. Nou, dan zou het juist 
gratis moeten zijn want de natuur geeft het aan ons en wij maken er dus grof 
geld mee. Zo wordt moeder natuur misbruikt van haar goedheid en zijn wij 
alsmaar zonder respect, bezig naar haar toe. Zij geeft ons de gezondheid en 
wij geven als dank onze stank en plastic terug aan de natuur.
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 Om een werkelijke ommezwaai in ons leven te bewerkstelligen, is het 
belangrijk dat we beginnen de natuur te respecteren zoals zij is. Wees dankbaar 
voor de dagelijkse lucht die zij aan je geeft en wees dankbaar dat je gebruik 
mag maken van haar huid.



343HET ENERGIENIALE LEVEN

5.2 Nu

Nu

 De wereld van ‘nu’.
Niet gisteren, niet morgen, maar nu. Is het je opgevallen dat in de Nederlandse 
taal het woordje ‘nu’ kunt draaien en dat er toch ‘nu’ blijft staan? Het is een 
geweldig gegeven dat dit enkel woordje het hele leven beschrijft. Je hele leven 
is gebaseerd op wat er nu gebeurt, wat je nu meemaakt en wat je nu beleeft.
Er zijn veel mensen die alsmaar leven in wat er is geweest of wat er nog moet 
komen. Mensen die in angst leven voor wat er gaat komen. 

 Laten we even stilstaan bij het woordje ‘nu’. Het is zo mooi dat, wat 
we nu zien in de sterrenhemel, licht is van miljoenen jaren terug. Wat we aan 
bouwsels hebben op deze aarde die tientallen tot honderden jaren oud zijn en 
wat we allemaal nu zien, een verleden is wat eens door mensen of lichamen 
uitgezonden zijn in het ‘nu’. Alles om ons heen is gemaakt in een ‘nu tijd’ en 
we zien het nu nog steeds.

 Wat dieper gaan we hier erop in.
Nu, wat doen we nu? Op dit ogenblik, op dit moment?
Wat doen we nu met ons leven en wat gaan we ermee doen?

 Achter de vele geheimen, die we overigens als geheimen willen zien, 
is het ‘nu moment’ wel de meest krachtige. 
 - Als er nu niets gebeurt, zal het nooit ontstaan. 
 - Als we nu niet de beslissing nemen, zal hij er nooit zijn. 
 - Als we nu niet eraan werken, zal het nooit voltooien. 
En zo is het ‘nu moment’ het meest belangrijke moment van je leven.
Het is werkelijk het sterkste gegeven wat wij hier op aarde hebben.

 Even wat kleine voorvallen en momenten zoals we momenteel leven. 
Is het je niet opgevallen dat er zoveel tijd gestoken wordt in het verleden en 
de toekomst? Alles in de huidige maatschappij lijkt te draaien om macht, geld 
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en domineren. We moeten meedoen aan dit circus, meedraaien in het geheel 
wat bepaald wordt door het machtige fenomeen ‘tijd’. Ja, tijd is waar alles om 
draait en wij leven letterlijk als een grote klok. We moeten zo laat opstaan, 
eten op die tijd, werken van zo tot zo laat en slapen op die tijd. Alles is tijd en 
alles wordt bepaald door tijd. Nu komt het ergste, want al die bepalingen en 
al dat gedraai om tijd is niets meer dan draaien om iets wat niet bestaat!

 WAT! Niet bestaat? Ja, tijd is iets wat de mensheid gecreëerd heeft 
om zo de vele andere mensen in de tang te hebben. Tijd is een beperking die 
wij onszelf hebben opgelegd en nog steeds mee werken. Ons hele leven wordt 
bepaald door tijd en alles is een wedstrijd tegen de klok. We zijn verplicht om 
de tijd aan te houden, ermee te werken en volgens die tijd te leven. Tijd waar 
elk mens een slaaf van is. Er is zoiets als een eigen wil, een eigen geloof of 
een eigen inbreng. Geloof je dat nu werkelijk? Kijk om je heen, wat is er nu 
werkelijk gaande met je leven. Alles is toch bepaald, alles is toch al geregeld. 
En daar moet jij dan inpassen. Ga je even het boekje te buiten, dan moet je 
bijgestuurd worden en zit je binnen de kortste keren bij een psychiater, dokter 
of in een tehuis voor moeilijk hanteerbare personen. Je moet binnen de regels 
passen. Is het je niet opgevallen dat er steeds meer mensen zijn die zich buiten 
het boekje begeven? Mensen die het niet meer aankunnen en totaal de weg 
kwijt zijn. Mensen die zich vol proppen met een of andere drug of met wat 
pillen, alcohol of ander verslavend middel. Hier zijn we net op het punt waar 
de mensheid zich aan het verweren is tegen de huidige gang van zaken. De 
maatschappij, het systeem is niet meer te handhaven, omdat mensen doorheb-
ben dat het niet ten goede komt van zichzelf. Nee, het hele systeem is aan het 
vervallen omdat er nu mensen komen die zich niet meer in deze manier van 
leven, in willen laten.

 Even terzijde; Ik zit hier alle verslaving niet goed te praten of ga de 
vele verslaafden geen hand boven het hoofd houden. Het is wel degelijk een 
vorm van uiting dat vele mensen steeds zwakker worden van geest en lichaam, 
omdat ze de onderdrukking van de maatschappij niet meer aankunnen. Versla-
ving in welke vorm dan ook, roken, drinken, spuiten of slikken, is een uiting 
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van een mens die zijn leven niet weet te beheren. Het is een mens die vlucht, 
vlucht van een systeem of maatschappij die hem onrecht heeft aangedaan. 
Doch, om dan te pakken naar een verslaving is het zwakste wat je kunt doen 
en zal zeker geen goed doen aan je totale ontwikkeling als ziel. Het breekt je, 
het laat je dalen en het laat werkelijk zien dat je een mens bent wat niet bestand 
is tegen een maatschappij. Maar erger nog, het laat zien dat je geen eigen wil 
hebt en ook probeert alles te omzeilen om je zo van je verantwoordelijkheid 
te ontdoen. Verslaving is niets anders dan vluchten en je zwakheden tonen.

 Wij zijn als mensen altijd snel geneigd om een ander de schuld te 
geven of naar een ander te wijzen. Iets wat mens eigen is en een van de meest 
slechte dingen is die een mens kan doen naar een ander toe. Maar het is nu 
eenmaal zo en zal het ook nog zo even doorgaan. Toch wil ik duidelijk stel-
len, dat alles wat op je pad komt niet van een ander komt maar van je zelf. 
Waarom kan de ene mens, die dezelfde bouwstenen heeft als alle andere 
mensen, wel de grote druk aan. En waarom kan een andere mens niets aan 
en grijpt meteen naar roken, drank, spuiten of pillen. O ja, we zijn allemaal 
anders, hebben een andere zienswijze of ons gevoel is anders. Mooi, daar zit 
wat in, maar ik denk dat we even bij stil moeten staan waar wij mensen uit 
bestaan. Nee, ik ga niet de delen water, moleculen, genen, DNA en zo nu met 
je bespreken, want dat is hoe de wetenschap de mens ziet. Dat is de reden 
trouwens waarom de wetenschap een doodlopende tak is die geen kant meer 
op kan. Nee, ik zie de mensen verder, dieper en meer vanuit de bron. Ik zie 
de mens als een energiebron. De mens is niets meer dan een hoopje energie, 
wat op die plaats, op dat moment in deze omstandigheid aanwezig is. Energie 
die samengevoegd is voor een korte periode, want wat is een mensenleven in 
een kompleet Universum, zoals wij menen dat het in elkaar zit met al die we-
relden, sterren en de lichtjaren die we nodig hebben om er te komen. NIETS. 
Mensen, we zijn niet te vergelijken met het grote geheel. We zijn net als ‘één 
gen’ die door ons lichaam zwemt en meent dat, dat de gehele wereld is! Stel 
je voor, je bent die ene bloedcel in een lichaam en dat zou de mens moeten 
zijn en die gaat alsmaar door het lichaam, zijn Universum, zijn wereld waar 
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de afstanden ook onmetelijk groot zijn. Zo zitten wij mensen op een bolletje 
steen met wat water, wat aarde heet en rondzweven om een zon, in een geheel 
sterrenstelsel wat onze wereld is. 

 Voel je het? Snap je nu wat we aan het doen zijn? Kijk, we leven hier 
op aarde om verder te leren, om dan een geheel in stand te houden en dat geheel 
is een groot energieveld wat wij niet kunnen pakken of voor kunnen stellen. 
Het is zo klein of groot, ook iets wat je jezelf voorhoudt, dat wij het niet kun-
nen overzien. Overzien kunnen we het niet, gewoon omdat ons vermogen van 
denken, beleven en aanvoelen zeer beperkt is. Wij kunnen niet alles overzien 
en mogen ook niet alles overzien. Puur omdat we dan dol zouden draaien en 
gaan inzien dat we niets meer zijn dan een groot energieveld. Wat zou dat pijn 
doen voor al die egotrippers van een mensheid, die alsmaar willen presteren en 
boven anderen uit willen schieten. Hoe zou je, je dan gaan gedragen en zou er 
überhaupt nog wel een persoon zijn die nog iets uitspookt? Het is een gegeven 
dat de mens in zijn totaliteit graag wil domineren en werkelijk, er is geen een 
mens die dat niet heeft. Waar je ook komt of waar je ook bent, er is altijd een 
baas boven baas. Lang hebben veel mensen dat altijd maar genomen en zijn 
als onderdanen verder gegaan. Deze zielen zijn weer teruggekomen want ze 
hebben, nog lange na niet de weg afgelegd die ze behoren af te leggen. Ze 
komen terug maar wel met de wetenschap wat er in de vorige levens is geweest 
en wat ze hebben meegemaakt. En nu staan ze weer hier met een nieuwe taak 
en een nieuwe weg die in een steeds moeilijkere wereld voor hen liggen. De 
wereld is steeds gecompliceerder geworden en vele regels zijn gemaakt door 
nog	dominanter	figuren	en	zo	zie	je	dat	de	‘nieuwkomers’	inzien	dat	het	de	
verkeerde kant opgaat. Ze gaan zich afzetten tegen de huidige gang van zaken 
en ze merken dat de wereld verziekt is door zijn eigen beleid. Het wordt niet 
meer genomen en steeds meer ‘hoe’ en ‘waarom’ worden gesteld en de logica 
wordt daarbij toegepast. Daar is geen logica meer te vinden en dan zet zo’n 
persoon zich af van al deze chaos. Gevolg, hij gaat zich onderscheiden van 
de anderen, opvallen, en gaat zeker dwars tegen alles in. Iets wat mens eigen 
is en ook nog werkelijk in de kinderschoenen staat van de grote omwenteling 
die zeker zal gaan komen. 
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Doch, deze buitenbeentjes redden het niet, voelen zich alleen, puur omdat ze 
buiten alles vallen. Ook de wereld van energie laten ze ver weg liggen en ze 
vergeten dat alles, maar ook letterlijk alles, aan elkaar gekoppeld is. Niets is 
los en niets kan alleen gedaan worden. Deze mensen vallen in een leegte, een 
‘niet’, een wereld zonder wereld en zo draaien ze dol, nemen de drugs die hen 
nog wat zekerheid geven en vallen weg naar een zeer laag menselijk niveau. 
Het zijn die mensen, die afgedwaald zijn en menen dat ze hulp nodig hebben. 
Het zijn die mensen, die alles doen wat de wereld van energie tegenwerkt 
en toch zal die wereld hen niet laten vallen. Ja, er sterven enkele van deze 
mensen wat zeker een les voor hen is. Anderen komen er gedeeltelijk weer 
bovenop, maar zullen de huidige maatschappij geen goed doen omdat hun 
hersenen werkelijk gedaald is naar een veel lager niveau. Ze moeten wachten 
tot een nieuw leven en mogen meedraaien in de wereld als een tandje van een 
tandwiel, niets zeggend en niets betekenend meer. Ze moeten hun les dagelijks 
onder ogen zien en dagelijks weten wat er misging in hun leven. Vluchtend 
voor de werkelijkheid, vluchtend voor confrontaties.

 Nu ben ik even wat dieper over de wereld van drugs binnengedoken, 
maar wat heeft dat te maken met tijd en met de ‘nu’ wereld. Tijd bestaat niet, 
dat hebben deze verslaafden meestal wel door. Indirect komen ze in een we-
reld die hen geen beperkingen oplegt, ze zweven, vliegen en zien het ware 
paradijs. Ze zien dingen en beleven dingen die ze niet kunnen controleren en 
niet weten wat de werkelijke wereld is die daar achter schuilt. Het is moeilijk 
te begrijpen voor ons, mensen, dat we leven in een wereld vol beperkingen 
die we onszelf allemaal opleggen. Een wereld waar alles is bepaald en waarin 
we al onze energie steken om maar te weten te komen hoe we hier zijn ge-
komen, wat we hier doen en wat het werkelijke bestaan is van ons, mensen. 
Vele wetenschappers zijn, hun levenlang, in de weer om maar dieper, verder, 
hoger te komen. Ze zoeken verklaringen voor vragen, daar er geen antwoorden 
op zijn in de richting waar zij het zoeken. Stuk voor stuk lopen ze tegen een 
‘dead end’ en bij velen zie je dat, na vele jaren gestoken te hebben in het een 
of ander experiment, ze werkelijk hopeloos zijn. Erger nog, de vele groten 
onder hen vallen onder de categorie geesteszieken en zijn totaal de kluts kwijt. 
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Ik weet dat ik momenteel erg aan het schoppen ben maar het kan niet anders. 
De wetenschap is nu eenmaal de grootste tijdverslinder die er is. 

 O jee, ik hoor je al denken, er is toch geen tijd beweerde hij alsmaar. Ja 
dat klopt, er is geen tijd en daar is waar de vele wetenschappers doodlopen. De 
wetenschap van heden is nog steeds gebaseerd op zeer oude veronderstellingen, 
die door de eeuwen heen zijn opgelegd door zeer machtige heersers en door 
vele kerken. We blijven alsmaar van deze oergegevens uitgaan en blijven, als 
ezels, bonken tegen een dichte deur, die maar niet open wil. Alsmaar worden 
nieuwe gegevens en onderzoeken in een licht geplaatst, zoals het opgelegd 
wordt in al die eeuwen. Wat mij opvalt is dat ondanks dat er zoveel geleerden 
dolgedraaid zijn, doodgelopen zijn of zich hebben teruggetrokken, we nog 
steeds niet inzien dat we een dood spoor aan het volgen zijn. Waar zijn de 
nieuwe geleerden die alle principes naast zich neerleggen en zich gaan con-
centreren op de nieuwe wereld van de wetenschap? Waar zijn ze en waarom 
worden die enkelen, die proberen de dans der machtigen te ontspringen, zo 
angstvallig als gekken gezien of als eenlingen? Het antwoord is duidelijk en 
denk eigenlijk niet dat ik het aan hoef te halen. Maar voor alle zekerheid even 
het woordje ‘MACHT’ maar hier neerzetten.

 Als we even op doorspelen op het woordje ‘tijd’, dan zien we dat dit 
woordje ons veel beperkingen oplegt net zoals het woordje ‘macht’. Beide 
woorden zijn woorden die veel betekenen en niet meer weg te denken zijn uit 
ons huidig denken. Waar deze twee woorden naar toe leiden is duidelijk; We 
houden de mensen onder controle. Dat is waar de mensheid tot op de dag van 
vandaag maar om blijft draaien. We komen werkelijk niet verder en we blijven, 
als kip zonder kop, maar in rondjes hollen en doen wat machtige personen 
ons zeggen. We proberen het te ontvluchten maar het lukt ons niet en we gaan 
dan maar de schuld bij anderen zoeken. Die hebben je dan veel pijn gedaan, 
wat dan de reden is om pijn terug te doen of zelfs jezelf in de goot te gooien. 
Schuilend achter de, zogenaamde, misstappen van anderen die jezelf begaan 
hebt. 
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 Kom ik toch weer even op die andere en jezelf. We geven alsmaar de 
andere de schuld van wat met ons is misgegaan en dat geeft dan een vrijbrief 
om je anders te gedragen dan een normaal mens. Een normaal mens wil niet 
zeggen een mens die netjes in de rij loopt en zijn werk doet. Een normaal 
mens is niet diegene die van 8 tot 5 op zijn werk verschijnt. Ik praat over een 
normaal mens wiens energie gekoppeld is aan het gehele energieveld. Dat 
zijn normale mensen. Troost je, ze zijn er nog, al zijn ze werkelijk zeer dun 
gezaaid. Mensen die werkelijk nog een hart en ziel hebben en die weten dat 
er een connectie is met een veel hogere macht dan die hier op aarde aanwezig 
is. We weten waar we het over hebben en schromen er niet voor om er voor 
uit te komen, hoe de andere of de maatschappij er ook over denkt. Het doet 
er ook niet toe, want velen die gedaald zijn en de connectie verloren hebben, 
kunnen deze mensen werkelijk niets aandoen. Wij weten dat het lichaam niets 
meer is dan energie en je kunt proberen een lichaam te vernietigen of pijn te 
laten lijden, maar de energie zal daardoor niet verloren gaan. Als de connectie 
er is, zijn er geen beperkingen, geen tijd en zijn er geen dagen, jaren of eeu-
wen. Daar zijn we weer op het belangrijkste woord van het leven en dat is het 
woordje ‘nu’. Dat woordje ‘nu’ is waar alles om draait en waarom er zoveel 
ongelukkige mensen rondlopen. De connectie naar het ‘nu’, de wereld van ‘nu’ 
is	waar	vele	mensen	langs	aflopen.	De	zorgen	wat	er	morgen	gaat	gebeuren.	
De zorgen dat er morgen geen geld meer is. De pijn wat er in het verleden 
jou allemaal is toegedaan. Die oude oorlogen, die nog steeds voortgaan en 
nooit zullen stoppen, omdat ze in stand gehouden worden. Ga zo maar door, 
de kranten staan er dagelijks vol van wat er is geweest en wat er gaat komen. 
Allemaal nieuws wat oud nieuws is en zo mensen meer en meer laat inzien 
wat er niet is gebeurd of mis is gegaan omdat er niet ‘nu’ is ingegrepen.

 Het is belangrijk dat je in gaat zien dat jij het bent die het leven maakt. 
Jij bent diegene die kan bepalen welke kant het leven op moet gaan. Dat kun 
je bereiken door niet het verleden alsmaar op te rakelen. Ook schiet je er niets 
mee op om allemaal in de toekomst te gaan werken. Twee zaken die alsmaar 
verloren energie is en je geen stap verder brengt. Wat er gedaan moet worden, 
is je leven nu te leven. 
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Door de voorvallen die nu gebeuren, nu af te handelen of er mee te werken. 
Situaties die zich nu voordoen zijn er om je keuzes te laten maken en die keuzes 
brengen je weer op een andere weg. Als je eigenlijk goed bekijkt, is het net 
een programma van een computer. Ook deze maakt alsmaar de keuze om O of 
X te nemen, twee keuzes waar een geheel systeem op werkt. Nou, dat is ook 
gaande in ons leven. Wat gaan we doen, links of rechts? Welke weg nemen we 
nu? En zo is het dus zaak om al die kansen, die je dagelijks krijgt om wegen in 
te slaan, niet te verspelen. Dat maakt het leven een werkelijk leven. Een leven 
dat je elke keer in een situatie brengt waarin je verder groeit. Dat groeien kun 
je niet gisteren of morgen doen, maar dat kan enkel en alleen maar NU.

 Om alles nog even op een rijtje te zetten is het eigenlijk te omschrijven 
in een korte zin:
   ‘Leef in het nu.’ 

 Deze zin zegt werkelijk alles. Met deze zin zul je ook merken dat door 
in het nu te leven, het je op vreemde situaties zal brengen waar je nooit had 
durven te dromen. Dromen die overigens uitkomen omdat je er nu aan werkt 
en niet alsmaar uitstelt totdat je eens met pensioen bent! Nee, nu kun je er al 
aan werken en waarom wachten als er misschien geen morgen is voor jou.

 Door het in het nu te leven zul je merken dat grote problemen mak-
kelijker op te lossen zijn, want je haalt er niet het verleden en de toekomst bij. 
Twee delen in je leven die je absoluut niet kunt veranderen, dus waarom daar 
zoveel energie in steken? Het is zaak dingen aan te pakken op het moment dat 
het speelt en zo zul je merken dat werkelijk alles zeer beperkt is in omvang. Er 
zijn geen onoverkomelijke problemen. Er zijn geen grote barrières, want die 
zijn er nu niet, die zouden er geweest zijn of moeten nog komen en daarom 
bestaan ze nu nog niet en kunnen geen barrière zijn. Wat ik hier zeg is, dat jij 
de problemenmaker bent en niet die andere en dat jij diegene bent die je eigen 
leven onmogelijk maakt omdat je alsmaar bezig bent in dat verleden en die 
toekomst. Dat is energie die er niet is en zo neemt dat al je huidige energie 
weg. Met het steken van je energie in deze onzinnige zaken zul je merken 
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dat er geen energie meer is om het nu aan te pakken. Zaak is dus om eens te 
gaan stoppen met wat er geweest is en wat er allemaal gaat komen. Zinloze 
energie en energie die dus compleet verspeeld is. Het gevoel dat je compleet 
afgemat bent over bepaalde zaken is omdat je er te veel energie in steekt die 
absoluut niets terugbrengt. Verloren energie dus en zo kun je, je eindeloos 
opladen, maar als je de energie uit blijft delen aan het geweest zijnde of het 
komen gaande, is het water naar de zee dragen.

Ik weet dat het makkelijker geschreven en gelezen is dan in de praktijk brengen, 
maar we hebben dit boek niet voor niets geschreven en zo zal ik in het laatste 
hoofdstuk je nog wegwijs maken in de wereld zoals hij ook kan zijn. Mits je 
er voor openstaat en er zelf werkelijk iets aan wilt doen.
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Hoofdstuk 6
- Gedachten en eindconclusie -
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6-1 Gedachten

 Gedachten kunnen zeer sterk zijn. Bij het schrijven van dit boek 
kreeg	ik	op	een	gegeven	moment	de	signalen	door	dat	ik	mijn	kop	koffie	zou	
laten	vallen.	In	nog	geen	tiende	van	een	seconde	pakte	ik	de	kop	met	koffie	
en zeer onhandig gooide ik dit over mijn laptop. Zo zijn er al meerdere malen 
signalen binnengekomen die aangaven net voordat er iets mis zou gaan. Zo 
ook, nog niet lang geleden, bij het slaan van enkele palen in de grond. Even 
kwam het signaal door dat ik mis zou slaan en tegen mijn been zou komen 
met de hamer. Ik realiseerde het te laat en jawel het gebeurde ook zo. Kort 
daarna een vrijwel identiek geval met een hamer, maar toen was ik in staat 
de hamer af te remmen en te stoppen met de slag. Alles ging toen goed. Dit 
soort gedachten zijn sterke signalen die vanuit je binnenste komen en die je 
op dat moment een signaal doorgeven dat iets negatief zal gebeuren mits je 
snel genoeg ingrijpt.

 Nu weet je ondertussen dat gedachten meestal de signalen zijn vanuit 
je hersenen en dat je met gedachten kunt bepalen wat er gaat gebeuren. We 
leven namelijk in een wereld die wij zelf creëren en dat is wat wij doen als 
we bepaalde gedachten laten opkomen die dan uitgevoerd worden. Soms zijn 
het fracties van seconden, want je hebt nog de tijd om te handelen, andere 
keer kunnen er weken, zelfs maanden, tussen de gedachte en het uitvoeren 
daarvan liggen. Belangrijk is bij bepaalde situaties direct te handelen. Was ik 
van	mijn	koffie	afgebleven	op	dat	moment,	was	dat	moment	vervlogen	en	was	
er niets gebeurd. Hetzelfde met de hamerslag tegen mijn been, wat duidelijk 
werd doorgegeven, maar waar ik toch vanuit ging dat het niet zou gebeuren. 
Daarna, bij dezelfde gedachte stopte ik en was het moment vergaan en zo ook 
die actie.

 Gedachten zijn sterke signalen die je soms waarschuwen, maar je 
daarentegen ook van dingen doen kan weerhouden. De kunst is om naar je 
signalen	te	luisteren	maar	niet	van	je	pad	af	te	wijken.	Die	koffie	en	die	hamer	
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waren een onzeker moment wat ik in mijn gedachte creëerde maar om dan, daar 
weer op te pakken en te ‘resetten’ kon alles weer doorgaan na die gedachte. 

 Het is belangrijk dat je weet dat alles in je gedachten verwezenlijkt 
wordt, mits jij die matrix wilt creëren. Vele mensen geloven niet in hun eigen 
kracht, de kracht die jouw energie heeft om wegen te bewandelen. Zo zie je 
dat mensen tot zeer vreemde dingen toe in staat zijn waar soms wel jaren aan 
gewerkt moet worden, maar wel gerealiseerd worden door die persoon. Als 
je vanuit gaat dat alles mogelijk is in de energiewereld, zul je merken dat er 
veel om je heen zal veranderen. Oplossingen komen er gemakkelijker en je 
zult wegen vinden om jouw uitgestippeld pad te bewandelen. Toch is er een 
kanttekening en dat is, dat je wel moet opletten voor de signalen die je krijgt. 
Blijven er  veel te veel signalen binnenkomen op je pad, dat dit niet de weg is, 
dan zul je er naar moeten luisteren en zul je een andere weg in moeten slaan. 
Je zult dan af moeten wijken van een matrix die niet voor jou is weggelegd. 
Alsmaar tegenslagen in een weg die je volgt, is een teken dat je het nooit zult 
bereiken, of dat je het later zult bekopen met je gezondheid of je leven. 

 Het is zeer belangrijk dat je veel meer naar jezelf luistert en niet 
domweg je gedachten en je hersenen blijft volgen bij een doel wat je gesteld 
hebt. Ik zit te denken aan de mensen, die kost wat kost wat willen verwezen-
lijken en jaren tegenslag ondervinden. Hun energie is verloren en hun weg is 
dwalen in een niets. Alsmaar hollen achter een doel, wat niet te halen is voor 
hen. Is dan dat doel te hoog gegrepen? Nee, nee, het is omdat dat doel niet 
werkelijk weggelegd is voor hen. Je moet het ook niet zien als een opgeven, 
want doorgaans is dat doel gesteld door een verziekt ego, wat meester is in 
dit eveneens zieke systeem. Het is belangrijk dat je naar je diepste innerlijke 
energie gaat luisteren. Jouw Core, jouw innerlijke Universum wat jou de weg 
zal wijzen die je wel moet gaan. Het is zo, dat je inderdaad je eigen matrix, 
je eigen wereld creëert, maar daar zijn wel spelregels aan verbonden en die 
worden bepaald door je innerlijke zelf. Niemand beter dan jezelf kan weten 
wat jij aan kunt, waar jij het beste in uitblinkt en niemand beter dan je lichaam 
weet wat mogelijk is. Jammer genoeg leren we niet al te veel van al dat. 
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Mensen botsen alsmaar tegen loden deuren aan en ze blijven vechten voor 
een eer, plaatsje of erkenning. Met als gevolg dat ze zieker en zieker worden 
en vele levenswegen niet kunnen afsluiten. 

 Gedachten zijn belangrijk, maar dan wel meer de signalen die je door-
krijgt vanuit je hart en ziel. De vele gedachten, gecreëerd door je hersenen, 
kun je beter afsluiten en niet naar luisteren omdat die veelal eindigen in een 
conflict	met	jezelf.	Macht,	geld	en	overheersing	zijn	veelal	die	gedachten	die	
door de hersenen gegeven worden en dan met behulp van meneertje ego is 
de club helemaal compleet. Voordat je met een groot project gaat beginnen, 
kijk	niet	naar	een	financieel	plaatje	of	hoe	je	de	mensen	gaat	bespelen,	maar	
vraag je hart en ziel: ‘Ben ik diegene die dit aan moet pakken?’ Dan pas, als 
je daar een goed gevoel bij houdt, dan pas zit je op een goede weg en kunnen 
twijfels, pijn en tegenslagen overwonnen worden. 

 Toch wil ik nog wat verder gaan in de gedachtenwereld. Waar ik het 
ook nog even over wil hebben zijn de gedachten achter dit boek. Veel pagina’s 
zijn geschreven en vele zaken zijn aangehaald. In mijn eerste boek ‘The World 
of positive energy’ ben ik in een wereld gestapt die mij niet onbekend was, 
maar toentertijd nog niet te begrijpen was wat het allemaal inhield. Na een 
vrij turbulent leven ben ik achter vele zaken gekomen en ben me open gaan 
stellen voor mijn gevoel. Zo was dat boek ontstaan en 3 jaar later uitgekomen 
met veel tegenstribbelen. Bij het uitkomen van dat boek begonnen zaken zich 
te ontplooien en werden mensen om me heen wakker. Ze waren minder bang 
om over andere zaken te gaan praten. Met dat alles kwamen er bij mij steeds 
meer zaken naar boven. Door signalen en de soms vreemde gedachten kwam 
er steeds meer in me op, om een tweede boek uit te gaan brengen, maar dan 
eerst in het Nederlands. Vraag me niet waarom en hoezo, want dat antwoord 
moet ik je schuldig blijven. Ik volg al jaren mijn gevoel en dat gevoel brengt 
me op vele vreemde plaatsen maar ook situaties. Deze gedachtengang achter 
dit boek wilde ik ook even aanhalen.
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 Gedachten, ik luister al lang niet meer naar mijn gedachten. Gedach-
ten zijn het doorratelen van een op hol geslagen computer en waardoor vele 
mensen van het ene in het andere probleem komen. Gedachten zijn meer een 
speeltje van je ego en vele mensen luisteren te veel en handelen te veel zoals 
hun gedachten aangeven. Kijk maar eens wat gedachten kunnen doen als je 
‘s avonds ligt te piekeren over een probleempje. Tegen die tijd dat je ‘s mor-
gens opstaat, is het een wereldprobleem! Gedachten zijn mooi als je ze weg 
kunt laten. Iets wat niet echt mogelijk is, want elk mens blijft denken maar je 
kunt het wel ver terugdringen door andere zaken je gedachten te laten over-
schrijven, zoals een wandeling in een bos of naar een totaal ander omgeving 
gaan. Andere situatie aantrekken zijn allemaal manieren om je gedachten af 
te remmen. Mediteren is ook een manier. Dat wil niet zeggen dat je met ge-
kruiste benen na na na na moet zitten spelen. Nee, het kan ook zijn dat je, je 
gewoon terugtrekt in de natuur en gaat praten met een plant, vogel of boom 
in je omgeving.

 Toch klinkt dat zeker voor vele sneldenkers en gedachtengangers een 
beetje zweverig. Het kan zijn dat ik ook voor jou misschien zweverig overkom 
maar als mens sta ik nog steeds met beide benen op de grond. Wel heb ik 
gemerkt dat er een wereld is waar we nog weinig vanaf weten en daar blijf ik 
alsmaar op hameren. De wereld van een positieve energie. Als je die wereld 
kunt leren zien en beleven, zul je merken dat ziekten verdwijnen en dat je alles 
kunt doen wat je werkelijk wilt. Kijk, dat nu weer de deur dichtvalt kan zijn 
omdat je nog niet klaar bent voor een nieuwe reis in je leven. In de volgende 
paragraaf zal ik je deze wereld beschrijven en dan is het aan jou of je er voor 
openstaat of dat je het laat voor wat het is. Het is wel belangrijk dat je weet 
dat de wereld waarin je ‘nu’ leeft een wereld/matrix is die jij zelf creëert. We 
hebben het daar uitvoerig over gehad en ik wil daar op blijven hameren want 
je zult zien, als je in de wereld van de energie gaat komen, dat jij diegene bent 
die je eigen lichaam ziek maakt en alle ellende op je hals neemt! Niemand 
anders doet dat en daar kun en mag je ook niemand anders voor aankijken of 
de schuld van geven. De matrix, jouw leven is een wereld die je zelf helemaal 
in de hand hebt. 
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 Natuurlijk begin je meteen te sputteren en dat je werkelijk niet al die 
schulden wilt hebben en ook niet de dagelijkse hoofdpijn. Ja, jij wilt dat en jij 
bent het die dat in scène brengt. Jij hebt en wilt dat om je heen. Als je werkelijk 
naar je gevoel had geluisterd, was je andere wegen ingeslagen en zat je niet 
in die situatie waarin je nu zit. Klinkt hard, dat weet ik en ik kan je vertellen 
dat ik diegene die mij dat vertelde werkelijk voor alles heb uitgemaakt in mijn 
zwakke periode. Toch ging ik toen alles op een rijtje zetten en alles eens op 
papier in kaart brengen en wat bleek, deze persoon had gelijk! Ik was diegene 
die mezelf ziek maakte, het was mijn fout om te luisteren naar gedachten en 
te	handelen	wat	mijn	verstand	mij	influisterde.	Door	te	stoppen	met	naar	mijn	
gedachten te luisteren werden de gevoelens sterker en werden andere wegen 
geopend. De gezondheid kwam terug en de wereld had een andere uitstraling. 
Zaken begonnen weer prettiger te worden en de mensen leken aan het veran-
deren te zijn, wat natuurlijk niet was, want die mensen waren niet veranderd 
maar ik zag hen op een andere manier!
 
 Zo is het duidelijk geworden dat er meerdere werelden zijn en ieder-
een mag het inkleden zoals hij het zelf wil. Je kunt het vergelijken met een 
computer. De hardware is hetzelfde, de software is zo aan te passen dat elke 
hardware anders gaat draaien. En dat is wat we duidelijk moeten gaan zien. In 
de huidige wereld is het taboe als je over gevoel praat. Je mag niet handelen 
volgens gevoel en alles moet volgens wetten en regels lopen. Boeken zijn 
geschreven hoe wij moeten denken en handelen en daar is nauwelijks nog 
een weg in te bewandelen. De ene beperking na de andere kom je op die weg 
tegen en jij moet jezelf geheel wegcijferen. Dat is de virtuele wereld waarin 
we nu leven. Deze virtuele wereld is een wereld die duizenden jaren lang al 
door mensen beheerst en geschreven wordt. Mensen die willen heersen over 
anderen. Kerken, geloven, landen en groepen wringen omdat die alsmaar willen 
domineren over anderen. Nu is er zo’n enge wereld ontstaan dat je als mens je 
nauwelijks nog in kunt bewegen. Doe je dit niet, doen ze dat. Werk je niet dan 
is er geen geld, geen geld geen eten en zo is alles bijna hermetisch afgesloten. 
Ik schrijf ‘bijna’ want wij zullen geen mens zijn als we geen uitweg weten te 
vinden. Die uitweg is er en die uitweg is een simpele stap in de wereld van de 
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energie, de werkelijke wereld die ons ontnomen wordt door een bang systeem. 
Een werkelijke wereld die voor iedereen aanwezig is en vrij te verkrijgen is. 
Deze wereld is zo ver op de achterkamer verscholen geraakt dat veel mensen 
niet weten dat het nog bestaat.

 Baby’s en kleine kinderen maken nog gretig gebruik van deze wereld. 
Dan, BOEM PATS, dan komen de regels van dit niet en dat niet en alles wordt 
afgestraft wat niet volgens de regels gaat! Dan is het zaak deze nieuwelingen 
zo snel mogelijk in het gareel te krijgen. Snel worden alle zaken doorgenomen 
waarin dan die persoon een eigen wereld gaat creëren en zo verstrengeld raakt 
in een matrix. 
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6-2 De nieuwe wereld

 De nieuwe wereld is geen nieuw geheel maar het teruggaan in de oer-
gedachte en werkwijze van het Universum. De nieuwe wereld is niets anders 
dan het pure leven volgens de normen en de waarden die al miljoenen jaren 
bestaan, volgens onze tijdberekening dan. 

 De nieuwe wereld is de pure wereld zoals hij werkelijk in elkaar zit. 
Een wereld van energie en bouwstenen die gekoppeld zijn met werkelijk alles 
wat je maar om je heen ziet. Je bent een deel van de vele sterren, planeten, 
stelsels, aarde, zand, natuur en water. Je bent een met elk mens en zo zijn we 
een geheel energieveld wat met elkaar en voor elkaar werkt. Helaas is in het 
gedeelte hier op aarde aardig de klad ingekomen door belangenverstrenge-
lingen,	heersers,	en	dominante	figuren	die	menen	meer	te	zijn	dan	een	ander.	
Daardoor zijn er vele neven werelden ontstaan die een matrix vormen voor deze 
mensen. Gevangen in hun web kunnen ze weinig uitvoeren voor het geheel en 
zijn ze werkelijk op een zijspoor gezet totdat ze zich losrukken van dat web, 
los van die virtuele wereld. Dat is momenteel het grootste probleem van het 
leven op deze aarde. Zodra dat leven van die persoon ophoudt te bestaan, zal 
hij met onverrichte zaken terugkeren naar de energiewereld. 

	 Ik	snap	dat	je	het	als	een	‘science	fiction’	ziet	en	dat	je	misschien	denkt	
dat ik doordraai en dat recht heb je. Het is niet aan mij om jou te gaan over-
tuigen of dingen op te leggen. Ik vraag alleen om het gehele boek gewoon op 
je in te laten werken en deze passage even goed tot je door te laten dringen. 

 Alles is energie, niets ontstaat zonder de bouwstenen van het Uni-
versum. Door in te gaan zien dat alles, en zo ook wij, energievelden zijn, zul 
je zien dat we een zijn. We zijn een energieveld waar de een meer mee werkt 
dan de ander. Die energie is een totaal, is een groot hologram waar we het al 
eerder over gehad hebben. Het is een wereld wat niet zo groot is als de hui-
dige wetenschappers ons doen geloven in hun tijdberekeningen. Nee, alles is 
vatbaar om je heen en is mee te werken. 
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Als je dat op die manier gaat inzien, zul je merken dat in deze energiewereld 
geen ziekten bestaan en dat ziekten te verhelpen zijn. Het is een kwestie van 
de juiste energie weer terug plaatsen. Daarnaast zul je merken dat grotere pres-
taties mogelijk zijn, een blok beton is niet zo zwaar als dat jou voorgeschoteld 
wordt door die virtuele wereld. Nee, want ook dat is een blok energie die te 
verplaatsen is. Overigens een techniek die de Egyptenaren, Grieken en Maya’s 
ook beheersten. Als je  deze energie kunt zien, kun je ook zien dat er weinig 
of geen grenzen meer zijn. Ze zijn er ook niet want alles is één. Geen tijd, 
geen afstand en geen gewicht. Allemaal beperkingen die ons in de afgelopen 
duizenden jaren opgedrongen zijn. 

 De energiewereld is de oerwereld waaruit alles is ontstaan. Zo kan 
ik je zeggen dat er geen nul punt bestaat omdat er noch beperkingen noch 
getallen bestaan. Een nul is rond en achter elke nul zit weer een begin zoals 
het getal ons al verraadt! Vele dingen gaan je duidelijk worden als je, je zult 
gaan begeven in de wereld van de energie. Nu is de wereld van de energie 
geen nieuwtje en zoals ik al aanhaalde zijn onder anderen de Maya’s, Grieken 
en Egyptenaren volkeren, die deze wereld ook hadden ontdekt. Nu zijn deze 
volkeren allemaal weer verdwenen en ook zo hun kennis in deze materie. Vele 
oude geschriften die we gevonden hebben, laten zelden of maar iets los over 
deze materie. Ook zijn er nog diverse geheime plaatsen waarvan niemand het 
bestaan mag weten, daar ze een gevaar zijn voor de huidige wereld. Daar wordt 
ook gretig over gespeculeerd en helaas stuit je dan alsmaar op een ding: De 
macht en de kracht die het ons, mensen, op zou kunnen leveren. Daarom zijn 
volkeren verdwenen en verdwijnen plaatsen waar wij geen weet van mogen 
hebben. De kracht van de wereld der energie is zeer krachtig en is door mensen 
te misbruiken, wat dan in het verleden ook meerdere malen gedaan is.

 Zelf ben ik al aardig in deze wereld verzeild geraakt en zie de ener-
gie alsmaar bezig om me heen. Ik weet ook dat jou aardig wat beperkingen 
opgelegd worden naargelang je de kracht niet aankan. Het zal voor mij dan 
ook niet mogelijk zijn om met mijn vinger even een gebouw op te blazen of 
anderen te doden. 
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Maar daar heb ik ook totaal geen behoefte aan. Daarom beweeg ik me ook 
uitsluitend in de wereld van de positieve energie. Deze wereld laat mij wel veel 
toe en dat blijkt ook wel de laatste 6 jaren van mijn huidig leven. Vele dingen 
zijn al gebeurd en een van de belangrijkste was wel mijn gezondheid die sterk 
verschilt met die van die tijd. Ook zijn er vele zaken nu voor mij mogelijk en 
alles wat ik werkelijk wil dat het gebeurt, gebeuren en zullen plaatsvinden. En 
zo maak ik dus gebruik van deze energie op een positieve manier.

 Nu zullen er mensen zijn die ook graag gebruik willen gaan maken van 
deze energie. Ik kan wel zeggen dat het niet een kwestie is van benen kruislings 
leggen en hardop na, na, zitten roepen. Er is meer wat er zal moeten gebeuren. 
De grootste stap is, je gedachten te laten voor wat ze zijn. Laat je hersenen 
alleen je lichaam besturen en jij gaat vanaf nu je eigen leven besturen. Dat is 
een lang proces en is het zaak dat je rust gaat vinden in het leven waar je nu 
in zit. Ga opschrijven wat er mis is en schrijf het de volgende dag nogmaals 
op en zo raad ik je aan het enkele keren te doen. Dan zie je, je probleem, maar 
belangrijker is dat je, je problemen gaat voelen. Dan ga je de oplossingen, die 
je gevoel zeggen, daarbij zetten. Niet wat je hersenen zeggen maar je gevoel! 
Soms kan dat tot zeer vreemde oplossingen zijn. Bijvoorbeeld; 
 - Je man/vrouw is een probleem - Oplossing; weggaan! 
 - Kind is onhanteerbaar - Kind uit huis plaatsen en hulp zoeken.
 - Te veel stress op het werk - Ander werk zoeken of stoppen.
Rigoureuze oplossingen maar waar het gevoel wel raad op weet. Maar een 
ding is belangrijk en dat is, als je deze oplossingen zo ziet, dat er wel degelijk 
een weg is wat te doen. Het is altijd zo dat je weet wat je doel is en zo lang je 
dat doel niet ziet, geloof me dan is het je ego wat aan het spelen is.

 Ja, ik weet dat het even hard lijkt, onlogisch of weglopen lijkt van 
problemen. Maar je gevoel zal de ware oplossing geven. Het uitvoeren is een 
andere zaak en is er soms werkelijk veel pijn en lef nodig om het te verwe-
zenlijken. Doch, als je gevoel aangeeft, en dat doet ons gevoel de gehele dag, 
dat, dat de oplossing is, neem van me aan: Dat is de weg die de energie voor 
jou bepaald heeft. 
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Je gevoel heeft het nooit mis, mits het werkelijk vanuit je hart en ziel komt. 
Het is dan ook belangrijk dat je, je werkelijk over gaat geven aan je gevoel. Het 
kan niet zo zijn dat je de ene keer je hersenen laat bepalen en dan de andere 
keer je gevoel. Ga je toch je hersenen erbij betrekken en zo indirect je ego, zal 
je weg naar herstel langer worden en soms vreselijke omwegen maken. 

 Ik weet uit ervaring dat je, zeker in het begin, vreselijk zult twijfelen 
wat je gedaan hebt. Daar bovenop zal eindeloos, in het begin van je acties, 
door je hoofd schieten of je het wel goed hebt gedaan. Maar dat zijn dan je 
hersenen/ego die je alsmaar die onzekerheid geven. Je kunt er 100% van op 
aan dat de weg die je via je gevoel (hart en ziel) krijgt de juiste weg is en het 
beste is voor jouw leven. Het kan niet zo zijn dat je daaraan moet twijfelen, 
want je eigen gevoel zal je echt niets slecht laten doen en wat nadelig is voor 
jou. Het wil niet zeggen dat het een moeilijke weg zou kunnen zijn, maar als 
je blijft geloven in de energie en je eigen gevoel is niets te zwaar. Twijfel en 
angst zijn de grootste vijanden van het leven. Je weet niet wat er gaat komen 
of wat er met je gaat gebeuren. Nogmaals, je gevoel zal je leiden en brengen 
op de plaatsen die goed voor jou zijn. Daarom is het zaak dat je ook werkelijk 
in het ‘nu’ leeft. Dat zal dan aangeven wat je nu moet doen. 

Bij diegenen die hun gevoel blijven volgen, hoe vreemd dat pad ook loopt, zul 
je zien dat het geweldige sterke mensen worden die veel van hun leven gemaakt 
hebben. Hun energie lijkt wel een atoombom vol met actie maar ook een ware 
bron voor vele anderen die alsmaar wachten, twijfelen en bang zijn.

 Deze paragraaf heet de nieuwe wereld maar uiteindelijk is het terug-
gaan naar je oerwereld waar je helaas zo ver van afgeweken bent. Je bent niet 
schuldig en ik wil je ook geen complexen aanpraten, ook ligt het niet in mijn 
bedoeling je te veroordelen, want ik was zelf een die, ondanks vele lessen, 
toch even was afgedwaald. Gelukkig voor mijn leven en energie heb ik tijdig 
de weg terug gevonden al heeft het veel pijnen gekost. Pijnen waar ik nu niet 
meer bang voor ben omdat ze er niet meer zijn en ook omdat ik daar nu boven 
sta. 
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 De oerwereld is de weg die jouw gevoel aangeeft wat te doen NU met 
dit leven. Het is NU, zoals ik uitvoerig schreef, wat in de wereld belangrijk is. 
De wereld en het Universum hebben totaal niets aan gisteren maar ook niets 
aan morgen. Zaken die niet bestaan en werkelijk weggegooide tijd en energie 
zijn om daar aandacht aan te besteden. Wat ga je NU doen? Ga nu kijken wat 
er gaande is met jouw leven. Het is zeker belangrijk om in te zien dat er meer 
is dan alleen je huisje, boompje, beestje. Concentreer op je ademhaling als 
je op een rustige plaats zit, ligt of leunt en je kunt al even in deze energie-
wereld zijn. Door te letten op de kleine dingen om je heen als een simpele 
vlieg, vlinder of blad van een plant, kun je al in de energiewereld komen en 
kijken hoe de situatie, die nu speelt, op te lossen is. Er zijn geen lange sessies 
nodig en uiteindelijk zul je merken dat je tijdens je thee drinken een complete 
reis om de wereld kunt maken als je dat wilt. Of even op bezoek gaan in de 
energiewereld en de schoonheid van de energie bewonderen die mij alsmaar 
fascineert. 

 De wereld van de energie is ook te bereiken als je, je verstand weet 
stil te leggen. Nu weet ik dat het onmogelijke vraag maar doe het volgende; 
 - Ga ergens zitten en zet je voeten op de grond.
 - Leg je armen op je schoot en probeer zoveel mogelijk te 
   ontspannen. 
 - Je verstand zal als een gek tekeergaan en je hebt geen tijd voor 
   deze onzin.
 - Dan ga je langzaam inademen en volg de lucht die in je 
   longen komt.
 - Je blijft die lucht bewust volgen.
 - Dan ga je langzaam uitademen en stel je, je voor dat alles wat 
   niet nodig is afgevoerd wordt.
 - Als je pas begint, tel langzaam om te zien hoeveel tellen je 
   nodig hebt om uit te ademen.
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Dat is gewoon om te concentreren op je uitademen.
 - Weer ga je langzaam inademen en zo herhaal je deze manier 
   van ademhalen verschillende malen.
 - Blijf geconcentreerd bij in- en uitademen en zie de verse 
   nieuwe lucht in je lichaam komen en de vuiligheid weggaan bij 
   het uitademen.

 Nu heb je dit voor de eerste keer gedaan en dan heb ik een vraag: Waar 
waren je gedachten toen je met ademhalen bezig was? En, valt het je op dat 
je bij het ademhalen was met je aandacht en niet met je dagelijkse problemen 
bezig was. Okay, doe deze oefening als je meent dat je weer te veel denkt of 
dat alles even te veel is. Je zult merken dat je, je steeds prettiger zult voelen.

 Nu hebben we gezien wat ademen kan betekenen voor je. Ademen, 
je levenslijn, is ook de uitkomst om je leven aangenamer te maken. Gaan we 
een stapje verder. 
 - Ga naar een plaats waar je, je prettig voelt. Dat kan een plaats 
   zijn in je woonkamer, slaapkamer, bijkamer of buiten in een 
   tuin, park of ergens op een punt op deze aarde. Dat punt, die 
   plaats gaat jouw deur worden naar de nieuwe/oude bestaande 
    wereld. 
 - Dat punt vind je als je naar je gevoel luistert en die ervaar je als 
   een warm huiselijk en prettig gevoel. 
 - Dan ga je daar beginnen met je ademhalingsoefeningen. 
 - Ondertussen neem je een voorwerp wat voor je is. Dat kan alles 
   zijn zoals een blad, bloem, beeldje, vaas of wat dan ook. Je 
   gaat proberen contact te maken met dat object. Je gaat het 
   goed bekijken en je gaat dat object voelen en anders zien.
 - Laat komen wat komt en schaam je niet wat door je heen gaat 
   maar blijf geconcentreerd op dat object. Het belangrijkste is dat 
   je op je ademhaling blijft letten.
 - Laat alles komen en zet je gevoel open en laat je gevoelens 
   komen zoals ze zich zullen openbaren.
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 Nogmaals, schaam je, je niet en bang hoef je helemaal niet te zijn. Je 
zult zien dat je in een geweldige wereld komt. Verwacht dat niet de eerste keer 
maar je zult zeker wel merken dat er ‘iets’ is geweest. Hoe meer je connectie 
gaat zoeken des te dichter je bij deze wereld zult komen. Door een connectie 
aan te gaan met wat je dan ook voor je hebt, zul je merken dat je samen verder 
gaat en in een wereld vol energie zult belanden. 

 Connectie maken kan op een gegeven moment op elke plaats waar je 
wilt. Stel dat je op je werk even vastzit en je ziet het even niet zitten dan kun 
je, terwijl je bezig bent, je zo afsluiten dat je werkelijk in de energiewereld 
terechtkomt. Dan zul je in een zeer korte tijd die energie ontvangen die je 
nodig hebt. Door weer op je ademhalen te letten en je hersenen even rust te 
gunnen, zul je tot de oplossing komen.

 Belangrijk is dat bij alles, wat je wilt bereiken, zul je een doel moeten 
stellen. Het kan ook een droom zijn die het liefst niet materieel getint is. Bij 
elk doel wat je stelt is het belangrijk dat je het met de volle overgave doet. 
Het is wel zo dat, welk doel je ook stelt in de energiewereld, dat nooit ten 
koste kan gaan van andere mensen. Is dat wel zo dan is het een doel, gesteld 
door je ego en is het zaak zo snel mogelijk een ander doel te gaan volgen. 
Negatieve energie is nooit gekoppeld aan wat de energiewereld zal gebruiken 
en negatieve energie is, zoals ik al eerder stelde, alleen een bouwsel van de 
aardse mens.

 Nu zul je denken van, is dat nu alles wat ik moet doen? Het antwoord 
is simpel want dat is een ja! Ik kan nog wel een heel boek gaan schrijven wat 
er allemaal voor standjes mogelijk zijn en aan welke goden je moet denken en 
hoe je voortaan ‘s avonds je haar moet kammen, maar dat is een totale show 
om je alsmaar in het mystieke te houden.

 Ik neem als voorbeeld de oude wijsheren die werkelijk de connectie 
hebben met de energiewereld en wat voel je bij hen? Een absolute rust en ab-
soluut een zijn met de natuur en zijn omgeving. Ze vinden alles wat ze nodig 
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hebben in hun klooster of het nabije dorp en zijn blij met wat ze hebben. In 
dat laatste zit nu het grote probleem bij de vele menselijke levens ‘het blij zijn 
met wat ze hebben’. Want de mensheid is momenteel ontevreden, ze willen 
meer en willen alsmaar zogenaamd stijgen naar iets wat ze niet weten. Het 
tevreden zijn met je leven is het antwoord op het geheel. 

 Laten  we nog even terugbladeren in dit boek en dan zie je alsmaar 
dat mensen zoekend zijn en willen alsmaar die dingen bereiken die niet be-
staan. Mensen zijn niet tevreden en krijgen zo de ene naar de andere ziekte. 
Tevreden zijn, niet in het materialistische maar in je binnenste. Je hart en ziel 
moeten samen eens zijn dat je het goed doet en dat je werkelijk bijdraagt aan 
een geheel wat ik alsmaar Universum heb genoemd maar eigenlijk niets meer 
is dan je eigen binnenste ik. 

 Doordat je het eens bent met jezelf en daardoor gaat luisteren naar je 
binnenste, zul je merken dat er geen beperkingen meer zijn. Natuurlijk niet 
omdat je één bent met het geheel, één met jezelf en ook met je omgeving. 
Schiet me dit te binnen. Een man die enkele deuren verder woont en bij wie 
we langs waren gegaan. Een alleenstaande oude man die in een gammel oud 
huisje woont en elke dag in zijn rotsig tuintje kijkt wat hij die dag zal eten. 
Enkele boontjes en een vruchtje. Hij zag er oud en verimpeld uit maar o, deze 
man had een geweldige energie. Hij was tevreden en hij liet ons ook zijn 
gehele wereld zien alsof die ook van ons was. Hij was zo’n man die één was 
met zijn eigen energie en één was met onze energie. En dat is wat we veelal 
missen momenteel.

 We zoeken en we blijven kijken wat er nog meer is en we vergeten 
naar binnen te kijken, te zien en te voelen dat we alles al hebben.

 Het is ongelofelijk dat zoveel mensen zwervers zijn in dit leven en 
dat zoveel mensen werkelijk de weg kwijt zijn. 



368 HET ENERGIENIALE LEVEN

 Als afsluiting van dit boek wil ik alleen nog zeggen dat het zeer 
belangrijk is dat je weer je eigen rust gaat vinden. Ook zul je weer moeten 
geloven in je eigen, wat de connectie is met de totale energiewereld en met 
daaraan vastgekoppeld het Universum. Het moet je nu toch duidelijk zijn dat 
jij het Universum bent en dat alles wat jij nodig hebt in dit leven, in je zit en 
niet buiten je. Daarnaast zijn ALLE benodigdheden voor een aards leven te 
vinden in een korte straal om je heen. Het heeft geen zin de gehele wereld 
af te reizen om een beter leven te vinden, want je bent niet voor niets op de 
wereld gekomen bij een vader en een moeder die op die plaats woonden! Door 
alsmaar te vluchten, verhuizen en blijven zoeken naar het ideale, zul je nooit 
en te nimmer het ideale vinden, simpel omdat je al op de ideale plek was! 
Het kan zijn dat je gevoel je naar andere plaatsen brengt en het kan zijn dat je 
dan op dat moment nodig bent. Doch, je bent geboren waar je nodig was en 
bent en dat is in de huidige wereld, waar reizen een mode is, nog moeilijk te 
begrijpen.

 Rust, rust in je leven is de sleutel om je leven een deel te laten zijn van 
het Universum met zijn energie. Door de sleur en het jachtige leven dwalen we 
af van ons doel, een doel wat we allemaal hebben maar velen verloren zijn. De 
wereld van de energie zul je vinden en het openbaart zich de minuut als je de 
rust gevonden hebt. Ik heb het over ademhalen gehad en over het genieten van 
de soms zeer kleine dingen. Dat alles is belangrijk om weer tot rust te komen, 
zodat je weer je gevoel gaat voelen. Dat je weer gaat luisteren naar je gevoel 
is de volgende stap. En dat is te verwezenlijken als je vertrouwen hebt in het 
geheel. Je zult het leven weer moeten vertrouwen en ook wat er allemaal op 
je weg komt. Dat alles is een leerschool wat jij en je energie nodig hebben 
want er moet iets gebeuren, wil je verder komen. Anders zouden we allemaal 
met een luier in de wieg kunnen blijven liggen en wachten op onze dood. En 
dat, kan ik je verzekeren, is niet het doel van een leven! Jammer he? Was wat 
gemakkelijker geweest, maar had het maar zeer weinig bijgedragen aan het 
geheel. 
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 Even recapituleren; 

 - De wereld van de energie zul je vinden in je leven als je rust hebt 
   in datzelfde leven.
 - Om de energie te zien is het zaak dat je de kleine dingen om je 
   heen gaat leren herwaarderen.
 - Je zult moeten inzien dat we allemaal één zijn en dat niets, maar 
   ook niets, voor niets gebeurt in jouw leven.
 - Alles wat er om je heen is en gebeurt, wordt door jou en je 
   omgeving gemaakt. Jij bent de regisseur van je eigen leven.
 - Om in de wereld van de energie te komen is het belangrijk dat je, 
   je verstand thuis, in een potje goed afgesloten, laat. Gedachten 
   zijn dwalingen veroorzaakt door je ego.
 - Alles is om je heen te vinden, alles waar je minutenlang voor 
   weg moet is overbodig en niet nodig in jouw leven.
 - Energie is de bron die in je zit en niet buiten ergens boven je 
   zweeft of hangt.
 - De ingang naar de Core, die weer een deel is van het Universum, 
   is te vinden in je en nergens buiten je.
 - Leven is alleen maar wat je nu doet, niet wat er gisteren was of
   morgen komt. Dat zijn zaken die nu niets bijdragen aan je 
   huidig leven en leiden je alleen maar af.
 - Leven doe je nu, want nu zijn zaken te veranderen.
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6-3 Eindconclusie

 Zo zijn we, na enkele honderden pagina’s, beland in de laatste para-
graaf van dit boek. Hopelijk ga je inzien dat er meer is dan alleen dat wat je 
om je heen ziet. Wat je ziet is verpakking en die kan misleidend zijn. Als je 
dat gaat accepteren en gaat geloven in de kracht van de energie en het ware 
gevoel die vanuit jezelf komt, en dan die volgen, zal ook voor jou een wereld 
opengaan van onbeperkte mogelijkheden.

 Nu heb ik veel gepraat over positieve energie, Universum, Core en de 
ongelofelijke krachten hierachter. In dit boek heb je ook vele negatieve zaken 
gelezen en zul je, je wel eens afvragen hoe ik negatieve dingen alsmaar aan-
haal en dan toch blijf praten over een positieve energie. Ik wil daar toch even 
verder op ingaan want het kan inderdaad soms verwarrend overkomen. 

 Ik heb gemerkt uit de vele energievelden die ik bij mensen heb mogen 
zien (en nog zie) dat de mens sterk in het pro en contra werkt. Mensen hebben 
sterk de neiging om in zwart/wit te denken. Zoals je weet heeft de energiewe-
reld dat niet en alles is een met het geheel. Er is geen plus en min, er is geen 
noorden en zuiden, puur omdat dat niet nodig is in een Universum wat zichzelf 
perfect regelt. Er zijn in het verleden vele wijsheren geweest en ook in de vele 
geloven komen slechte en goede mensen voor. We hebben ook een arsenaal 
aan positief denkers, maar helaas zijn die zover van de werkelijkheid gegaan, 
want je kunt niet midden in een oorlog zeggen: ‘Het leven is mooi’. Zelf heb 
ik dus een eigen manier gecreëerd om duidelijk naar voren te brengen wat er 
mis is en wat er gedaan kan worden. Door de negatieve beelden hard voor 
je op papier te zetten is het duidelijk dat ik je aandacht heb gekregen. Met 
die aandacht kon ik het positieve naar je toebrengen en je meteen laten zien 
in wat voor een situatie je werkelijk leeft. In het menselijk denken zijn vele 
harde schijven in een ‘loep’ gekomen en zijn er veel mensen die als een robot 
functioneren. Om dat te doorbreken is er geen andere mogelijkheid dan je deze 
situatie alsmaar voor ogen te houden en zo je harde schijf aan het denken te 
zetten dat de oude gegevens niet zo zijn als dat ze alsmaar voorgeschoteld zijn 
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geweest. Het is zaak dat je in gaat zien dat je langzaam maar zeker ingeluisd 
bent in de wetten en regels van een systeem en dat jezelf nergens meer voor 
dient dan alleen het presteren. 

 Het is me al vaker in het verleden verweten dat ik zeer negatief denk 
en dat is nu werkelijk zoals het systeem me graag ziet. Kijk, ik kan wel gaan 
lopen schreeuwen dat het leven een paradijs is, en dat is het ook, maar het is 
zaak om in te laten zien dat de maatschappij een hel is. Dit allemaal om maar 
in aardse termen uit te drukken. In de wereld van de energie zijn er geen te-
genstellingen en die zijn er ook niet nodig, maar op aarde is het alleen maar 
mogelijk met harde voorbeelden mensen te laten zien waar ze in beland zijn. 
Vele van mijn voorgangers zijn met ‘wijze’ woorden gekomen en enkele daar-
van waren de laatste hippie bewegingen in de tijd van de oorlogen in Vietnam. 
Hun kenmerk was ‘vrede’, maar alsmaar werden er gruwelbeelden getoond 
om te laten zien wat daar werkelijk gebeurde. Door die schokkende beelden 
werden de mensen wakker en werd er verder op vreedzame manier alles lam 
gezet.

 Zelf heb ik op deze manier ook een weg gekozen waar ik alsmaar de 
lokale politiek bekritiseer wat volgens enkelen niet kan omdat ik met positieve 
energie bezig ben. Omdat ik met positieve energie bezig ben wil niet zeggen 
dat ik de gehele dag naar een bloemetje zit te kijken wat een pure energie dat 
heeft. Door te signaleren in mijn naaste omgeving maak ik de ogen open bij 
die mensen die verblind zijn geworden door een systeem wat meent met men-
senlevens te mogen spelen. Een groot voorbeeld vind ik persoonlijk de Dalai 
Hama. Hij vecht niet maar hij reist alsmaar de wereld rond om de gruweldaden 
in zijn land voor te leggen aan iedereen die het maar wil zien en horen. Een 
positieve manier om zaken aan de kaak te stellen.

 Ik ga mezelf met niemand vergelijken, maar die manier van leven heb 
ik wel overgenomen. Het is een manier om veranderingen teweeg te brengen. 
Door alsmaar kritisch op het systeem in te spelen lijkt het systeem en zijn 
regeerders langzaam maar zeker geen vat meer te hebben op ons, mensen. 
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Dat we dan negatief bezig zijn, volgens hen, is dan duidelijk dat we de zwakke 
snaar te pakken hebben. 

 Hetzelfde voer ik ook door in mijn boeken. Ik druk je met de neus op 
de feiten en laat je zien wat er om en met je gebeurt. Zeker niet altijd prettig 
en ik denk bijna zeker te weten dat je ook dit boek wel eens weggelegd heb 
uit nijd. Dan weet ik dat je nu zeker inziet wat er allemaal gebeurd is in je 
leven.

 Verloren leven? Nee hoor, het kan altijd weer opgepakt worden en het 
is nooit te laat. Misschien had je het gehele voorspel van een negatief systeem 
nodig om nu je pad te kunnen vervullen. Maak je niet druk wat er is geweest 
en je weet ook niet wat er gaat komen en ga werkelijk in het ‘nu’ leven. Als 
je dat gaat doen vanaf NU, dan zul je merken dat je leven een werkelijke 
positieve wending gaat krijgen. Er zullen zaken gaan lukken. Andere zaken 
zullen afvallen, maar dat moet omdat die niet voor jou zijn weggelegd. En er 
zullen mensen op je weg komen die één zijn met jouw energie. 

 Als laatste tip wil ik meegeven om nou niet spastisch je leven in te 
gaan vullen want dat is werkelijk geen leven. Ga de zaken, die in dit boek zijn 
gesteld, eens goed op een rijtje zetten en begin meteen met je geheugen te 
ontlasten en je gevoel aan te spreken. De rest gaat vanzelf komen als je maar 
vertrouwt op jezelf, je eigen kunnen en je eigen energie. 

 Doe het nu. Jij kunt alles vanuit je eigen energie en zo zul je beter 
gaan leven en vrij komen van ziekten, pijnen en onzekerheden.

 We zijn samen één energie dus we helpen elkaar. Je zult nooit alleen 
staan. 

Ik zie je in de wereld van het energieniale leven.                                                                                                       



373HET ENERGIENIALE LEVEN



374 HET ENERGIENIALE LEVEN



375HET ENERGIENIALE LEVEN

Titels van de beelden:

The strenght      26

Infinity		 	 	 	 	 51

The connection     77

The gate     103

Feelings     129

Mystery     156

Somewhere     184

Needle      210

World in motion    237

World in motion (2)    263

The gate (2)     287

Helping each other    311

‘Love’      337

Beyond the dream    361

Twist       Omslag en 373

   



376 HET ENERGIENIALE LEVEN

 John Baselmans wrote several books. 
These books can be ordered on the website;

http://www.johnbaselmans.com/Books/Books.htm
The published books are:

 Eiland-je bewoner Deel 1  ISBN 978-1-4092-1856-2
 Eiland-je bewoner Deel 2   ISBN 978-0-557-00613-7
 Eilandje bewoner - Luxe edition    ISBN 978-1-4092-2102-9
 Eiland-je bewoner Bundel   ISBN 978-0-557-01281-7

 John Baselmans Drawing Course  ISBN 978-0-557-01154-4
 The secrets behind my drawings   ISBN 978-0-557-01156-8
 The world of human drawings   ISBN 978-0-557-02754-5
 Drawing humans in black and white  ISBN 978-1-4092-5186-6
 Leren tekenen met gevoel   ISBN 978-1-4092-7859-7
 
 Ingezonden    ISBN 978-1-4092-1936-1
 Moderne slavernij in het systeem  ISBN 978-1-4092-5909-1
 Help, de Antillen verzuipen  ISBN 978-1-4092-7972-3
 Geboren voor één cent  ISBN 978-1-4452-6787-6

 John Baselmans’ Lifework part 1  ISBN 978-1-4092-8941-8
 John Baselmans’ Lifework part 2  ISBN 978-1-4092-8959-3
 John Baselmans’ Lifework part 3  ISBN 978-1-4092-8974-6
 John Baselmans’ Lifework part 4  ISBN 978-1-4092-8937-1 



377HET ENERGIENIALE LEVEN

 Mañan    ISBN 978-1-4092-8949-4
 De wijsheden van onze oudjes  ISBN 978-1-4092-9516-7
           The world of positive energy                          ISBN 978-0-557-02542-8

 Words of wisdom (part 1)   ISBN 978-1-4452-6789-0
 Words of wisdom (part 2)   ISBN 978-1-4452-6791-3

 NU   deel 1   ISBN 978-1-4092-7691-3
 NU   deel 2   ISBN 978-1-4092-7736-1 
 NU  deel 3    ISBN 978-1-4092-7747-7 
 NU   deel 4   ISBN 978-1-4092-7787-3
 NU   deel 5   ISBN 978-1-4092-7720-0
 NU   deel 6   ISBN 978-1-4092-7742-2
 NU   deel 7   ISBN 978-1-4092-7775-0 
 NU   deel 8   ISBN 978-1-4092-7738-5
 NU   deel 9   ISBN 978-1-4092-7768-2
 NU   deel 10   ISBN 978-1-4092-7708-8
 NU   deel 11   ISBN 978-1-4092-7759-0
 NU   deel 12   ISBN 978-1-4092-7661-6








