2019-01-01 – Micha Beuger over 2019

Hartelijk dank en waardering voor alles, wat wij in 2018 en eerder voor elkaar hebben betekend.
Deze persoonlijke blog – naar aanleiding van onze overstap naar 2019 – is geheel vrijblijvend bedoeld.
Evenals mijn nieuwjaarswens – met verwijzing hiernaartoe – die ik naar een select groepje heb gemaild.
Het is voor mij prima, als mensen dit alles meteen wegklikken. Of geheel of slechts gedeeltelijk lezen.
Eruit citeren staat je eveneens vrij. Ik laat daarbij in vol vertrouwen aan jou over hoe je dat doet.
Ook ik neem – in verantwoordelijkheid – zulke vrijheden. Met de vele informatie, die bij mij langs komt.
Vrijheid – met respect voor die van alle anderen en die van al het andere – is voor mij uiterst waardevol.
Ik geloof niet meer in De Waarheid. Maar ik ben wel waarheidlievend.
Prognose 2019
Er zijn ontelbare manieren om de toestand in onze wereld te interpreteren.
● Er zijn mensen die concluderen, dat alles in wezen bij hetzelfde blijft
● Er zijn mensen die concluderen, dat alles slechter wordt – met wellicht zelfs onze ondergang tot gevolg
● Er zijn mensen – zoals ik – die concluderen, dat alles beter wordt
Qua betrouwbaarheid van informatie, hecht ik het meest aan mijn eigen ervaringen.
Die bestaan uit zintuiglijke waarnemingen, maar ook uit gewaarwordingen vanuit mijn binnenwereld.
Ik houd nauwlettend bij wat zich in onze wereld afspeelt. In wetenschap, religie, politiek en andere terreinen.
Dit doe ik allang niet meer dwangmatig systematisch, maar eerder speels en met stellen van prioriteiten.
Wat op mijn pad komt, krijgt voorrang. Maar lang niet alles op mijn pad beschouw ik als bruikbaar voor mij.
Ik raadpleeg zowel reguliere als alternatieve informatiebronnen. Alles onder voorbehoud van betrouwbaarheid.
Hoe meer overeenkomsten ik bespeur tussen al die media, hoe verder we volgens mij op de juiste weg zijn.
Ik werk allang niet meer met methodes zoals astrologie. Of met hulpmiddelen zoals kristallen.
Ik heb ontdekt, dat ik invloeden rechtstreeks kan waarnemen. Zonder daar een zintuiglijk etiket op te plakken.
Ik concludeer, dat we in een overgangsperiode leven. Waarin veranderingen steeds sneller verlopen.
Ik schrijf dit toe aan zowel ontwikkelingen in technologie als aan massale uitbreiding van bewustzijn.
Het jaar 2018 kwam bij mij behoorlijk chaotisch over. Ik verwacht iets dergelijks in 2019. Maar dan nog heftiger.
Dit proces is al jaren aan de gang. En zal nog jaren – tot tientallen – wellicht honderden – jaren duren.
De Oude Wereld is duidelijk aan het afbrokkelen. Zij het minder catastrofaal dan volgens vele voorspellingen.
Eeuwen tot duizenden jaren verborgen misstanden komen aan het licht. Om te worden getransformeerd.
Ik verwacht onverwachte en spectaculaire veranderingen. Ik beweer al het onderstaande onder voorbehoud.

Vele regeringen zullen vallen. Wellicht ook in Nederland. Vlak na de verkiezingen van de Provinciale Staten.
Leiders zoals Donald Trump zullen aanblijven zolang dat nuttig is voor de ontmanteling van de Oude Wereld.
Korea zou zomaar in de loop van 2019 kunnen worden herenigd. Maar dat kan ook nog enkele jaren duren.
Ondanks alle geweld – waarop in vele media overmatige nadruk wordt gelegd – is al veel verbetering merkbaar.
De Nieuwe Wereld komt steeds duidelijker door. Een overduidelijk signaal voor mij is de toename in
overeenkomsten tussen reguliere en alternatieve nieuwsmedia. Met steeds meer plaats voor positief nieuws.
Ik verwacht spectaculaire ontdekkingen in wetenschap en onverwacht snelle ontwikkelingen in technologie.
Onder andere op het gebied van astronomie, kernfysica, energie, milieu, transport, geneeskunde en economie.
Ik verwacht in 2019 nog geen officiële erkenning van buitenaardse beschavingen, maar uitsluiten kan ik dit niet.
Eerder rond 2022 lijkt mij de tijd rijp voor dergelijke ongekend wereldschokkende onthullingen.
Wetenschap
Ik ben eerder wetenschappelijk dan religieus ingesteld. Niet omdat ik meer waarheid in wetenschap vind.
Ook onze wetenschap is onderhevig aan beperkingen, vergissingen en helaas ook opzettelijke misleidingen.
Wetenschappelijke instrumenten doen waarnemingen buiten het bereik van onze zintuigen.
Maar velen – zoals ik – hebben contact met werelden, waartoe onze technologie nog geen toegang heeft.
Onze wetenschap heeft – mede daardoor – nog geen gemeenschappelijk beleefde werkelijkheid opgeleverd.
Officieel is onze Aarde een massieve bolvormige planeet die door de ruimte zweeft.
Maar er zijn wetenschappers, die verkondigen, dat Aarde plat is en dat er geen andere planeten bestaan.
Als ik die stroming zou aanhangen, zouden zeer veel essentiële ervaringen van mij geen plek kunnen krijgen.
Er zijn ook serieuze modellen met een holle en van binnen bewoonde Aarde in omloop. Daar kan ik meer mee.
Ik verwacht, dat we binnen enkele jaren vervoermiddelen krijgen, waarmee we zelf kunnen nagaan hoe het zit.
Dergelijke ontwikkelingen zullen substantieel bijdragen aan gemeenschappelijk beleefde werkelijkheden.
Religie
Het bestaan van zoveel onderling fundamenteel tegenstrijdige religies zegt mij voldoende.
Namelijk dat veel essentieels niet klopt. En dat er te weinig gemeenschappelijk beleefde werkelijkheid bestaat.
Het is vooral in de wereld van religies, dat in ons tijdperk massaal misstanden aan het licht komen.
Kennelijk hebben mensen goden naar hun beeld en gelijkenis geschapen om anderen te kunnen onderdrukken.
Tegenstrijdigheid in alle uitersten, bespeur ik vooral in wat wordt beweerd, wat de mens in wezen is.
Aan het ene uiterste, is een mens slechts een lichaam. Dood is dood. Volgens bijvoorbeeld Jehovah’s Getuigen.
Volgens anderen, heeft of is de mens ook zoiets als een geest of een ziel of hoe dat dan ook wordt genoemd.
Volgens veel religies, ontstaat een mens pas bij verwekking of geboorte.
Volgens andere concepten, is er zoiets als reïncarnatie. Met meer levens en eventueel niet-fysiek tussenbestaan.
Volgens Mormonen, leven mensen vóór hun geboorte in het Voorbestaan als geestelijke kinderen van God.
Veel modern spirituelen geloven in reïncarnatie en/of in hogere zelven die incarneren.
Ik neig het meest naar laatstgenoemde. Mijn hogere zelven bestaan nog steeds en zijn voor mij toegankelijk.
Zeker weten doe ik het allemaal niet. En dat hoeft blijkbaar ook niet. Daarmee heb ik prima leren leven.
Ik probeer steeds beter te functioneren. Ik hanteer modellen, waarin mijn meeste ervaringen een plek vinden.
Maar alle houvast is tijdelijk. Zoals bij bergbeklimmers, die anders aan de rotswand bleven hangen.
Mormonen
Van mijn 15e tot mijn 30e was ik bij de Mormonen. De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen.
Slechts twaalf jaar was ik tevens lid van dit kerkgenootschap. Ik was daar onder andere actief als organist.
Met enkele Mormonen heb ik steeds contact onderhouden. Vooral de afgelopen jaren. Naast orgel spelen heb ik
kerkdiensten bijgewoond, maar dat is mij niet zo bevallen. Er ontstond steeds een spanningsveld. Omdat leden mij
onterecht beschouwden als terugkerende verloren zoon. Tot driemaal werd mij verzocht voor te gaan in gebed.
Wat ik vriendelijk heb geweigerd. Want ik bid al jaren niet meer. Mormoons bidden is weliswaar met vrije tekst.
Maar nog altijd met woorden. Dat werkt bij mij niet meer. Eigenlijk is mijn huidige leven een voortdurend gebed.
En meditatie. Maar dan zonder woorden of visualisaties. Ik ben met andere werelden vooral in uitwisseling op
terreinen die te abstract of te multidimensionaal zijn voor wat voor voorstelling dan ook.
Toch voelt het Mormonisme bij mij aan als het meest verlichte Christendom. Maar het is mij niet vrij genoeg.
Met hun verboden heb ik nauwelijks problemen. Maar het Mormonisme omvat mij te veel dingen die moeten.
Hun leefstijl en hun beloofde hiernamaals spreken mij niet meer zo aan. Ik pas niet in zo’n hiërarchisch systeem.
Met familieleden die voor altijd aan elkaar zijn verzegeld, bijvoorbeeld in eeuwigdurende huwelijken.

Ik ben min of meer modern boeddhistisch opgevoed. Compleet met pacifisme, vegetarisme en nudisme.
Ik hoef geen officiële verzegeling aan mijn dochter Selma. Zij is bij haar moeder opgegroeid, maar grotendeels
buiten mij om is zij vegetarisch gaan eten en heeft zij zich aan de muziek toegewijd. Zij is beroepsmusicus.
Ik ben een professioneel amateur. Wij werken samen in de muziek, maar wij zijn bovenal vrienden.
Ik hoefde trouwens geen vaderschapstest te laten doen, want onze genetische verwantschap is overduidelijk.
Met mijn Mormoonse vrienden blijf ik contact houden. Maar in 2018 nam ik afscheid van het Mormonisme.
Een beslissing tegen de achtergrond van voldoende informatie en zonder dwang door omstandigheden.
Deze kerk is amper besmet door verborgen schandalen. Ernstige overtreders wordt hun lidmaatschap ontnomen.
Mijn wereldbeeld heeft wel wat gemeen met Mormonisme. Zoals het Voorbestaan. Met levendige herinnering.
Ik behoor wel degelijk tot die zielengroep, die daar heeft geleefd. Maar ik zie dit nu in ruimer perspectief.
Ik ken méér werelden buiten Aarde waar ik mij nóg meer thuis voel. Mormonisme betekent voor mij waarheid.
Maar zeker niet meer De Waarheid. Ik houd mij wel secuur aan wetten en technische gebruikersvoorschriften.
Zoals aan verkeersregels. Van mij hoeven daar geen vrijwillige godsdienstige verplichtingen bovenop.
Vegetarisch eten doe ik bovenal uit liefde voor al wat leeft.
Jezus Christus
Afgelopen week is er extra uitbundig Kerst gevierd. Voor velen ter ere van de geboorte van Jezus Christus.
Volgens Mormonen is Jezus op 6 april geboren. Maar zij vieren Kerst wel met andere Christenen in december.
Mormonisme is – voor zo ver ik weet – de stroming waarin Christus in alle opzichten het meest centraal staat.
Mormonen geloven, dat hij vóór zijn geboorte Jehovah was, de schepper en god van het Oude Testament.
De hedendaagse lichtwerker Johan Oldenkamp verkondigt, dat de historische Jezus nooit heeft bestaan.
Hans Stolp daarentegen schrijft, dat er maar liefst twee Jezus kinderen leefden, die elkaar ook nog eens kenden.
Gabriela Gaastra-Levin channelt Jezus en zijn – ook volgens mij – wettige echtgenote Maria Magdalena.
In moderne spiritualiteit bestaan enkele – zij het volgens mij amper relevante – tegenstrijdigheden over Jezus.
Is hij werkelijk aan het kruis (of martelpaal) gestorven of heeft hij daar alleen maar aan gehangen? Enzovoort.
Gaat het eerder om de persoon Jezus Christus of eerder om de Christus energie? Die veel universeler zou zijn.
Een paar jaar terug besloot ik te proberen Jezus te channelen. Nooit eerder in mijn leven bleek iets zo simpel.
Ik kreeg meteen contact en een toepasselijke boodschap over licht dragen. Die staat op deze website.
Jezus is er voor iedereen. Wel of niet – wanneer en waar – geboren en gestorven. In enkelvoud of tweevoud.
Moderne spiritualiteit
Ook daarvan heb ik in 2018 min of meer afscheid genomen. Wat modern spirituelen allemaal geloven en doen!
Meditatie, affirmatie, visualisatie, astrologie, numerologie, yoga, complot denken of liever compleet denken.
Dat is allemaal zeker waardevol, maar voor mij hoeft dat niet meer. Ik vind het ook niet meer leuk om te doen.
Voor mij voelt dat als sjouwen van zware lasten. Zelfs karma uit vorige levens. Ik draag liefst helemaal niets.
Als ik op reis ga, heb ik weinig of geen bagage. In ieder geval houd ik mijn handen zoveel mogelijk vrij.
Ik heb voldoende geld, maar gelukkig niet teveel. Anders werd ik belaagd door goede doelen. Ik ben schuldenvrij.
Ik heb voldoende vrije tijd. Zoveel dat ik me dreig te vervelen. Dus gelegenheid genoeg om de stilte in te gaan.
Stilte en lichaamsbeweging zijn zo in mijn dagelijkse leven verweven, dat ik daar niets aparts voor hoef te doen.
Ik gebruik meestal geen medicijnen of voedingssupplementen en amper cosmetica. Ik heb een hekel aan smeren.
Ik hoef eigenlijk niets van anderen. Daarom kan ik wat waardevol is, in vrijheid en zuiverheid met anderen delen.
Maar ik geloof niet meer in universele waarheden waarvan je anderen moet overtuigen. Lang leve de vrijheid.
Missie
In het begin werkte ik tevens als klokkenluider. Daarmee ben ik gestopt omdat mijn stemming daarvan daalde.
Dualiteit en strijd tussen licht en duister hebben hun werk gedaan. Ik hoef niet meer zo nodig mee te strijden.
Ik neem afstand van al dat strijdgewoel en bouw al zoveel mogelijk mee aan de Nieuwe Wereld.
Niet zozeer door allerlei fantastische dingen te verkondigen. Maar meer door als gewoon mens te leven.
En door waardering te uiten aan honderden mensen die ik onder andere tijdens mijn werk in de trein ontmoet.
Vaak woordloos. Maar ze merken, dat ik in zoiets als een Nieuwe Wereld geloof. Soms spreken zij mij hierop aan.
Bij mij komen ze over als gewone mensen. Niet als mensen die te koop lopen met een religie of een ideologie.
Misschien zijn de meeste mensen op dezelfde manier spiritueel ingesteld als ik. Ik zou het ze kunnen vragen.
Zij vormen wel de meerderheid van de mensheid. En dragen wellicht het meeste bij aan de Nieuwe Wereld.
Misschien meer dan spirituelen, die aan de weg timmeren en overkomen alsof zij de wijsheid in pacht hebben.
Maar ik ben ook zo geweest. Ik heb een voorgeschiedenis als godsdienstig kuddendier en als modern spiritueel.

In de huidige periode ben ik steeds meer naar de achtergrond aan het gaan. En dat werkt bij mij veel beter.
Dat Aarde paradijselijk wordt, is zeker haalbaar. In mijzelf vind ik blauwdrukken van paradijselijke werelden.
Ik laat in het midden hoe ik daaraan kom. DNA? Herinneringen aan vorige levens op andere planeten? Akasha?
Opgepikt uit Het Veld? Of telepathisch van buitenaardsen? Ingefluisterd door hogere zelven van mij?
Eigenlijk niet eens zo relevant. Ik zal het wel een keer merken. Of niet. Als het maar werkt. En dat doet het.
Fysieke revisie
Nog nooit van mijn leven ben ik ernstig ziek geweest. De laatste jaren ben ik zelfs uiterst zelden verkouden.
Ik heb ook geen chronische levensbedreigende ziekten. Wel had ik wat aangeboren en langdurige handicaps.
In plaats van te wachten op de Nieuwe Wereld, heb ik alvast een en ander regulier chirurgisch laten verhelpen.
Als kind was ik verziend en scheel met een bijna blind rechteroog. Met oefenen trok dit bij en ging ik stereo zien.
In 2008 liet ik kunstlenzen implanteren. Nu zie ik zonder hulpmiddelen scherp op alle afstanden. Adelaarszicht.
Mijn lijf zit nu wel vol implantaten van porselein, titanium en kunststof. Meer ik verdraag ze perfect en het werkt.
Wel heb ik destijds alle amalgaam laten vervangen door composiet. En alle achterste kiezen laten vervallen.
Zojuist heb ik mijn zwaarste operatie ooit vlot en succesvol doorstaan. Extra bot en vier implantaten bovenkaak.
Volgend jaar nog een paar kleine ingrepen en ik ben voorgoed verlost van losse lichaamsdelen. En in topconditie.
Deze en nog wat andere operaties hadden mij wel veel stress bezorgd. Anderhalf jaar heb ik mank gelopen.
Hoogstwaarschijnlijk door te hoge spierspanning. Fibromyalgie? Kniefoto’s toonden slechts minimale artrose.
Sinds de geslaagde kaakoperatie zijn andere klachten – schouders, heupen, knieën – spontaan verdwenen.
Voeten
Dit is een metafoor om mijn individualisme te verduidelijken. In werkelijkheid heb ik zelden voetproblemen.
In dat verhaal was ik geboren met vreemd gevormde voeten. Die pasten in geen enkel soort schoenen.
Die voeten werden geopereerd, maar schoenen pasten nog steeds niet. Alle soorten en maten geprobeerd.
Met Mormoonse schoenen ging het nog enigszins. Ik kon daar onbeholpen op lopen. Maar altijd met pijn.
Na enkele jaren verdwenen die schoenen voorgoed in het museum.
Door een orthopedisch schoenmaker kreeg ik schoenen aangemeten die perfect en zonder pijn pasten.
Alleen kon ik daar amper mee lopen. Ook dat paar zette ik definitief in de kast.
Ik besloot voortaan op blote voeten te leven. Dat lukte. Zij het in het begin met pijn en wondjes.
Uiteindelijk vormden zich soepele eeltlagen en sindsdien loop ik probleemloos.
Ik raad iedereen af om mijn voorbeeld te volgen. Waarom zou je als je tevreden bent met je schoenen?
Bovendien is lopen op blote voeten riskant. Bij mensen met diabetes kan dat uitlopen op amputatie.
Even over mijn voeten in het echt. Voor mijn lichaamslengte van 1,69 m en korte benen zijn zij best groot.
En naar verhouding breed. Ik draag expres extra ruime schoenen. Breedtemaat 44 en altijd instappers.
Geen punt als ze wat los zitten. Dat vind ik juist prettig. Nog nooit verloren. Zelfs niet bij bungeejumping.
Podotherapeuten vinden mijn voeten misvormd en popelen om mij zooltjes of ortheses voor te schrijven.
Daar ben ik nog nooit ingetrapt. Ik loop probleemloos tientallen kilometers op diverse soorten schoenen.
Op het strand loop ik uren blootsvoets. Alleen vind ik zacht zand, schelpen en ander scherps vervelend.
In trein en tram kan ik los staan zonder om te vallen. Ik heb daarin ook geen last van mijn gewrichten.
Ik verzwik nooit iets. Mijn ledematen zijn namelijk tamelijk stug. Ieder nadeel heeft zijn voordeel.
Wat kunnen we in 2019 voor elkaar betekenen?
Ik heb afscheid genomen van spiritueel groepsgebeuren. Ik heb niets meer met dogmatische concepten.
En met al die methodes en hulpmiddelen. Alles wat ik wil bereiken, gebeurt al spontaan. Door het leven zelf.
Pas als er een echt gemeenschappelijke belevingswereld ontstaat, is het tijd om me aan te sluiten.
Maar eerst krijgen we gebeurtenissen, die wij allemaal kunnen verifiëren. Daar kijk ik reikhalzend naar uit.
Een in alle opzichten voorspoedig 2019 toegewenst.
Micha Beuger
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