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Oorlogen leveren 
geen winnaars op, 
slechts verliezers!      

De oorlog tussen Oekraïne en Rusland

bewijst weer eens dat een oorlog voor  

geen van beide partijen winst oplevert.  

De globalisten hopen op toenemende 

wereldwijde chaos; het ondersteunt hun 

programma van overheersing. Hun covid 

pandemie-oorlog is maar gedeeltelijk gelukt 

met hun nieuwste wapen: vaccinaties!  

Er zijn nog steeds mensen die covid ervaren 

als een gevaarlijke gezondheidscrisis, niet als 

een uitgelokte wereldwijde oorlog!   

V an de Eerste Wereldoorlog (1914–1918) weet ik 
alleen dat mijn vader als militair werd 
opgeroepen om onze zuidelijke grens met België 
te bewaken. De Tweede Wereldoorlog (1940–

1945) beleefde ik als 6/7 jarig kind nog praktisch onbewust. 
Thuis hadden wij een grote tuin die alles opleverde wat wij 
aan voeding nodig hadden. Wel ervoer ik als kind de 
intense verschrikking van de oorlog. De ondergrondsen 
vermoordden in onze straat een gevluchte en bij hen 
ondergedoken Duitse soldaat; ze waren bang door hem 
verraden te worden. Zijn hartverscheurende kreet ‘Mutti, 
mutti, hilfe, hilfe!’ is onuitwisbaar diep in mijn ziel gegrift. 

Horen oorlogen wel bij mensen?
Nee, oorlogen horen niet bij onze ware zijnsvorm, als mens. 
Wij zijn ten diepste, broeders en zusters van elkaar: 
Liefdeswezens. Heelheid is onze ware zijnsvorm. De 
dualiteit in ons leven zorgt ervoor, dat wij van jongs af aan, 
de beide kanten van elke beslissing ervaren. Wij dienen 
immers krachtig voor onszelf op te komen om ons staande 
te houden! In het gezin naar onze ouders, broertjes en zusjes 
toe, op straat, op het schoolplein, in de strijd om een ideale 
en begerenswaardige baan te krijgen of te behouden. 

In de grote wereld voeren mensen al eeuwenlang bijna 
continu strijd met elkaar. Nog steeds proberen we onze 
onderlinge verschillen en persoonlijke frustraties op te 
lossen met bedreigingen, uitlokkingen, twisten, ruzies, 
vechten en oorlog voeren. Miljoenen doden kunnen niet 
voorkomen, dat telkens opnieuw, waar ook ter wereld, 
opnieuw strijd oplaait. Met steeds moorddadiger wapens, 

bevechten mensen elkaar, om hun vermeende gelijk te 
behalen. Een verloren strijd is de directe opmaat naar 
de volgende. 

Ten koste van
De inzet van de atoombom zorgde er wel voor dat de 
Tweede Wereldoorlog met Japan werd beëindigd.  
Het veroorzaakte zoveel verschrikkelijk leed en verwoesting, 
dat het merendeel van de mensheid stap voor stap tot besef 
kwam dat een atoomoorlog nooit gewonnen kan worden. 
Het zou de volledige verwoesting van onze schitterende 
planeet betekenen. De ontploffingen van atoomcentrales  
in Rusland en Japan onderstrepen die stelling nog eens.  
Dat opende tenslotte de ogen van de wereldleiders. 

Oorlogen voeren we om als land je macht te tonen,  
te overheersen, je grondgebied uit te breiden of je grond
stoffen toe te eigenen, waarvan je meent er recht op te 
hebben. Zo zag je in de geschiedenis machtige dynastieën 
verschijnen, om naar langere of kortere tijd weer te 
verdwijnen. Oorlogen gaan ten koste van heel veel 
mensenlevens, enorme verwoestingen en miljarden  
aan verkwanseld geld.

Groeit er wel meer inzicht bij ons mensen?
Ja, gelukkig wel, want jij en ik zijn al en begrijpen waar  
het in het leven werkelijk om gaat. Jij en ik zijn ons bewust 
geworden dat we leven in ons eigen gecreëerde leefwereldje! 
Met grote inzet hebben we onze leefbubbel naar ons 
ideaalbeeld ingericht. Door gegroeid inzicht hoe het 
werkelijke leven in elkaar steekt, veranderde jouw en  
mijn kijk op onze persoonlijke leefwereld. 

Bewustzijnsgroei bracht zowel bij jou als bij mij, stap  
voor stap het inzicht, dat door krampachtig, mijn huidig 
gerealiseerd wereldje te bewaren en te bewaken, ik mezelf 
een vals en onterecht, veilig gevoel toebedeelde.  
Status quo is leuk voor even. Het biedt tijdelijke rust en 
veiligheid; het is echter van korte duur. Een rust moment. 
Prima! Maar we kennen de uitdrukking: rust roest! 

We zijn niet op aarde geïncarneerd om uit te rusten,  
heerlijk te eten, te drinken en om op vakantie te gaan. 
Uiteraard mogen we van al die aardse geneugten 
voluit genieten, maar het is niet het ultieme doel  
waarvoor we hier zijn. 
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Wij hebben voor dit 
aardse leven gekozen, 
omdat we nieuwsgierig 
zijn welke talenten er nog 
heel diep van binnen in 
ons verborgen zitten

Wat is dan het doel van het leven op aarde?
Kijk naar de natuur op aarde waar wij deel van uitmaken. 
Leven op aarde betekent de diep in mij verankerde 
natuurlijke mogelijkheden volgen: bewegen, groeien en mij 
optimaal van binnenuit ontwikkelen. Ten diepste zijn wij 
deel van de planten en dierenwereld en willen jij en ik het 
complete natuurlijke arsenaal aan potentiële mogelijkheden 
en krachten in onszelf ontdekken, aanzien en ervaren!  
Wij hebben voor dit aardse leven gekozen, omdat we 
nieuwsgierig zijn welke talenten er nog heel diep van 
binnen in ons verborgen zitten! In dit fysieke lichaam 
kunnen we, ondanks alle wereldse beperkingen, frustraties 

en ongemakken, ons ware wezen volledig ontwikkelen en 
tot volledige ontplooiing brengen! Jij en ik brengen onze 
ontdekte en persoonlijke ervaren talenten in en voegen  
een nieuw, maar welkom puzzelstukje toe, aan het 
hernieuwde aardeplan! 

De Derde Wereldoorlog (2020 - ......)
Duizenden jaren geleden hebben Archontische rassen, die 
de gevallen wachters worden genoemd, de aarde gehackt. 
Zij activeren de negatieve, duistere aspecten in ons mensen, 
die zij via geslachtsgemeenschap met de aardse vrouwen  
bij ons hebben ingebracht. Zij missen de ziel en daardoor  
het Licht van de Liefde, die in ons mensen gestalte krijgt.  
Zij promoten al eeuwenlang voortdurend oorlogen, omdat 
het bloed van de mensen hún levenselixer is, waardoor ze 
kunnen overleven. Zonder dit elixer verdwijnen ze gewoon. 
Uiteraard zijn ze daar ontzettend angstig voor. Hier op 
aarde kan elk mens zijn ware zijnsvorm aannemen en zich 
tot het Liefdeswezen ontwikkelen wat wij allemaal zijn. 
Angst, hoort niet bij ons ware wezen, het is de donkere,  
van buitenaf ingebrachte kant in ons duale leven. Het toont 
zich in onvrijheid, regelzucht, angst, velerlei verslavingen  
en al de van buitenaf opgelegde wetten die we accepteren; 
ze beperken onze vrijheid geheel of gedeeltelijk. Denk maar 
terug aan de regelgeving bij de covidpandemie! 
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De globalisten
De globalisten hier op aarde zijn in dienst van de 
Archontische krachten en beheersen op dit moment 
nagenoeg alle regeringen op aarde. De regeringsleiders zijn 
als volmaakt opgeleide acteurs in hun dienst. Voor oorlog
voeren hebben ze een nieuwe strategie uitgedacht.  
Een doodgewone griep wordt geüpgraded via de vaccinaties 
tot een dodelijke pandemie. Bij gezonde, niet gevaccineerde 
mensen wordt deze griep door het eigen immuunsysteem 
probleemloos opgelost. Het kwaadaardige vaccin van  
de farmaceutische industrie zorgt echter, dat de inenting  
je alleen maar zieker maakt, omdat het je immuunsysteem 
verzwakt. Onwetende politici, wetenschappers en artsen 
steunen dit beleid van de, als deskundig aangeprezen, 
farmaceuten. Ze onderzoeken niet diepgaander en meer 
verbredend deze fictieve ziekte. De vraag is: wie is nu echt 
onwetend en wie kijkt eenvoudig weg? Het lijkt of allen 
volledig in dienst zijn van de globalisten (World Economic 
Forum) die een wereldwijde regering voorstaan,  
die een neocommunistisch systeem zoals in China  
willen doorvoeren. 

Diplomatenklasje
In Davos (Zwitserland) zijn al een flink aantal van onze 
huidige regeringsleiders in een diplomatenklasje opgeleid 
om de verantwoordelijkheid in hun land over te nemen.  
De farmaceutische industrie is gebaat bij zieke mensen,  
het is hun verdienmodel. Medicijnen zijn zeker nodig om 
ziekten te bestrijden, maar ze werken ook verzwakkend.  
Het natuurlijke immuunsysteem is minder actief en mensen 
worden volledig afhankelijk gemaakt van de medische 
industrie. Naast de corrupte regeringen en industrieën, zijn 
ook de reguliere media, helaas, volledig in handen van de 
globalisten. Het is triest maar waar: ze verspreiden alleen 
maar nepnieuws en onzinverhaaltjes, die de angst onder 
mensen alleen maar vergroten. 
De vaccinatievrije mensen worden alle rechten ontnomen 
en afgeschilderd als de veroorzakers van de toenemende 
besmettingen. Alleen de allersterkste vaccinatievrije 
mensen zullen stand kunnen houden!

Het ware leven
Wij, bewust wakker geworden mensen, willen noch 
kunnen terug naar: niet langer wakker zijn! Stap voor stap 
ontwikkelden wij ons. De al eerder ontwaakte mensen 
helpen ons met woord en daad. Zo zien we in wat leugens 
zijn en wat waarheid is. Wel kunnen jij en ik een tijdje het 
pad lopen van een aansprekende richting of persoon.  

Maar wij ervaren steeds sneller dat we voor onze 
persoonlijke ontwikkeling steeds ‘toevallig’ op het juiste 
moment bij een persoon of richting aanbelanden, bij iets of 
iemand die we op dat moment precies nodig hebben. 
Eenmaal wakker geworden, zijn we gewoon heel bewust 
in het hier en nu aanwezig. We zijn volledig betrokken op 
datgene waar we op dit moment aan toe zijn. Dit proces 
bewust beleven is krachtig, verrassend en tevens zeer 
humoristisch! 

We integreren de nieuw ontdekte wijsheden met vreugde 
in ons leven. Blij, verrast, met humor en optimisme gaan 
we wederom op pad om nieuwe ontdekkingen te doen! 
Steeds duidelijker en helderder ervaren we dat ‘toeval’ niet 
bestaat. Waar jij en ik aan toe zijn, ervaren we gewoon: het 
valt ons toe vanuit het niets! Ons diepste wezen leidt ons 
van de ene verrassende ontdekking naar de volgende! 
We voelen zekerheid en diepe vreugde bij de realisatie van 
ons eigen, zelf gecreëerde leven. 

Jij en ik kunnen voluit genieten van deze nieuw ontdekte 
waarheden. We bemerken ook steeds sneller, wanneer we 
te lang blijven ‘hangen’ in een situatie of wanneer we een 
vals welbevinden koesteren wat ons niet langer dient. 
Blijven hangen in zo’n overtuiging werkt remmend. 
Ons ego speelt dan een te prominente rol! 
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Kan ik de wereld redden? 
Nee, ik kan alleen maar 
mijzelf redden

Kan ik de wereld redden?
Nee, ik kan alleen maar mijzelf redden. In mijn persoonlijke 
wereld ben ik als mens helemaal alleen. Alle andere mensen 
zijn door mij gecreëerde personen, spiegelbeelden van 
bepaalde aspecten van mijzelf die ik graag in mijzelf herken. 
Zo leer ik stap voor stap mijn totale eigenheid kennen, 
herkennen en ervaren. Ik trek ze aan als vrienden of 
vriendinnen. Als mens bestaat die ander ook in hun eigen 
gecreëerde wereld! We mogen elkaar graag omdat ze naast 
hun persoonlijke eigenheid, kenmerkende karaktertrekken 
van mij hebben. 
Toch brengt het tevens helderheid in de diepste betekenis 
van de uitspraak: ‘Heb uw vijanden lief!’ Juist een 
karaktertrek waar ik de grootst mogelijke hekel aan heb,  
die me mateloos irriteert, waar ik absoluut niets mee te 
maken wil hebben, spiegelt juist mijn diepst weggestopte 
karaktertrek. Juist door al mijn leuke en minder leuke, of 
nog te ontwikkelen kwaliteiten in mijzelf onder ogen te 
durven zien, leer ik mezelf tenslotte volledig doorgronden 
en accepteren. Alleen door dat moeilijk proces aan te gaan, 

lukt het mij om al mijn karaktertrekken, dus mijn volledige 
zelf te zien, te ervaren en te beleven. Kan ik mijn complete 
zijnsvorm volledig accepteren, dan omarm ik mezelf 
liefdevol. 

Nooit is een mens voor eeuwig verloren!
De blijde boodschap is: mijn en jouw bewustwording is niet 
gebonden aan tempo of tijd. Je creëert het zelf, dus bepaal jij 
zelf in welk tempo jij die bewustwording wilt realiseren. 
Snel, of juist traag, stap voor stap, genietend van elk moment 
van welbevinden. Haasten werkt niet in jouw en mijn 
ontwikkelingswereld. Het is wel het dominantste aspect in 
onze huidige fysieke egowereld: de wereld van presteren en 
jezelf waar maken! Maar alles wat jij en ik nodig hebben om 
onszelf te realiseren, om onze diepste, innerlijke goddelijke 
status te bereiken, is al compleet in jou en mij aanwezig. Wij 
mogen dus zoveel afslagen nemen als we willen. Ze dienen 
slechts om te ervaren of mijn ware zijnsvorm ook daar te 
vinden is. Altijd weer doen jij en ik op ons pad nieuwe 
ervaringen op die ons verrijken. We voelen in een snel of in 
een wat trager tempo in, of deze aspecten definitief bij ons 
horen of slechts een tijdelijk opstapje zijn naar iets anders.




