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Alles is er al
Nu nog op de juiste plaats
Geen toekomst voorspellen. Maar toekomst creëren.
Alleen. Samen met anderen. Samen met buitenaardsen.
Alles op de juiste plaats
Van hetzelfde bestaat hier momenteel tegelijkertijd schaarste en overvloed.
Gebrek aan brandstof naast opwarming door teveel energie.
Gebrek aan grondstof naast vervuiling door teveel materie.
Extreme armoede naast onbetamelijke rijkdom.
Werkloosheid naast onvervulbare vacatures.
Alles is er al.
Maar ongunstig verdeeld.
Mede dankzij gebrekkige communicatie en transport.
Alles is er al
Alleen weten we dit nog niet altijd. Soms dankzij moedwillige geheimhouding.
Wetenschappelijke ontdekkingen en technologische ontwikkelingen verlopen thans wonderlijk snel.
Veel hiervan is blijkbaar doorgestoken kaart. Maar de roep om transparantie wordt steeds sterker.
Al is voor openbaarmaking soms extra tijd nodig. Overhaasting kan rampzalige chaos opleveren.
Vooral wat betreft buitenaardse samenwerking. Die al langer dan de mensheid zou bestaan.
Gelukkig duurt het eerder jaren dan tientallen jaren voordat verdere disclosure verantwoord is.
Problemen, waarmee wij wanhopig worstelen, hebben kosmische bondgenoten allang opgelost.
Het is aan ons om zulke oplossingen op onze eigen manier vorm te geven en toe te passen.
Hieronder – met veel fantasie – enkele voorbeelden van interplanetaire projecten.
Magneetzweeftransport
Voorzichtig zijn we begonnen met magneetzweefvervoer. Sneller, veiliger en slijtvaster dan op wielen.
Bij ons hangen voertuigen meestal aan rails. Maar elders zit het voortstuwingsmechanisme onderaan.
En zweven treinen ook in geboorde tunnels of op maaiveld. Zij het altijd met ongelijkvloerse kruisingen.
Zulke treinbanen zijn onopvallend inpasbaar. Zelfs in natuurgebieden en in krappe monumentale steden.
In Nederland volstaan topsnelheden van maximaal 1000 km per uur. Dus net onder de geluidsbarrière.
Traject tussen Eindhoven Airport en Lelystad Airport. Haltes in Schiphol Airport en tussenliggende steden.
Aan elke kant te verlengen naar het buitenland. Bijvoorbeeld via Groningen naar Duitsland en Scandinavië.
Eerstgenoemde vliegvelden worden dan omgevormd tot Eindhoven Spaceport en Lelystad Spaceport.
Van luchtvaart naar ruimtevaart
Door geleidelijke overschakeling van luchtvaart naar ruimtevaart worden veel problemen opgelost.
Met alle soorten en maten ruimteschepen. Die verticaal stijgen en landen. En bewegen op nulpuntenergie.
We kunnen beginnen met opwaardering van kleine elektrische auto’s. Oplaadbaar via zonne-energie coating.
Behalve computergestuurd over de weg rijden, kunnen ze ook vliegen. Zonder vleugels, propellers of turbines.
Uiteindelijk kun je er ook via de ruimte mee reizen. Bijvoorbeeld in een kwartier tussen Nederland en Australië.
Of op bezoek bij het ISS. Of naar de Maan of naar Mars. Dat zijn retourtjes van hoogstens enkele uren.
Maximaal 290.000 km per seconde – net onder de lichtsnelheid – is ruim voldoende voor zulke toepassingen.
Voordat deze amfibievoertuigen worden geïntroduceerd, zijn ze afdoende getest op veiligheid.
Wel wordt een groepje eindgebruikers geworven als testpiloten.
Om de uiteindelijke vormgeving en gebruikersvriendelijkheid te optimaliseren.
Wellicht worden deze voertuigen ontwikkeld in de auto- en elektronica- industrie in het zuiden des lands.
En getest vanuit Eindhoven Spaceport en Lelystad Spaceport.
Maar het kan toch nog enkele tientallen jaren duren voordat dit zover is.
Op zulke technologische ontwikkelingen hoeven we gelukkig niet te wachten.
Onze magische invloed op de omgeving
We kunnen in 2020 al zoveel bereiken. Soms zelfs zonder materiële acties te ondernemen.
Alleen al onze intenties hebben dan effect. En wel steeds sterker. Hieronder vrijblijvend wat ideeën.

Iedereen doet ertoe
Sommigen betwijfelen, of zij voldoende uitmaken op al die miljarden mensen. Probeer het eens uit.
Er is meer samenhang dan menigeen durft te dromen. Hoe die samenhang ook in elkaar zit en werkt.
Als een idee bij iemand opkomt, dan is die bewuste persoon wellicht niet de eerste, die zoiets oppikt.
En zelfs als diegene wel de eerste zou zijn, dan kunnen zomaar kettingreacties worden ontketend.
Slechts enkele jaren terug werd verzucht, dat actiebereidheid onder de mensheid was gedoofd.
Met weemoed werd teruggeblikt op protestbewegingen van halverwege de vorige eeuw.
Nu geldt het andere uiterste. Wereldwijd wordt massaal gedemonstreerd en platgelegd.
Samenhang ontdekken
Je hebt eigenlijk geen verklaringen nodig. Om samenhang te ontdekken. Om doelen te bereiken.
Er bestaat blijkbaar ook uitwisseling naast onze verbale en non-verbale communicatie en technologie.
Men spreekt van Het Veld, Morfogenetische Velden, Akasha Kroniek en Telepathie. Als het maar werkt.
Samenhang hoeft overigens het tevens bestaan van keuzevrijheid, toeval en willekeur niet uit te sluiten.
Laat anderen maar stoeien met astrologie, numerologie, kaarten, kristallen, affirmaties en meditaties.
Nadeel van zulke systemen is, dat de boel al gauw in hokjes terecht komt. En beperkingen optreden.
Zoals afblazen van acties. Omdat uitgerekend die dag de cijfertjes en hemellichamen verkeerd stonden.
Slechts een handjevol mensen is nodig. Die zulke ballast loslaten. En onvoorwaardelijk aan de slag gaan.
Als scheppers van de Nieuwe Wereld. Als pioniers van de toekomst. Als meesters van het lot.
Opwaardering ontdekken
Laat anderen maar doemdenken en beweren, dat alles bij het oude blijft. Hun tijd komt nog. Of niet.
Steeds meer mensen ontdekken, dat opwaardering aan de gang is, zowel persoonlijk als collectief.
Wat gisteren niet lukte, lukt vandaag misschien wel. Wat vandaag niet lukte, lukt wellicht morgen of later.
Hierbij een uitdaging. Om in 2020 minstens één doelstelling te bereiken die voorheen onmogelijk leek.
Zoals lichamelijke verbetering of uitbreiding van bewustzijn, waarnemingsvermogen en liefde.
Evenals veranderingen ten goede in je naaste omgeving en wereldwijd. Nieuwe Wereld is onderweg.
Met of zonder verklaringen zoals de Fotonengordel of de Maya Kalender. Als het maar werkt.
Patronen doorbreken
Laat anderen maar in kringetjes blijven ronddraaien en napraten wat hun wordt wijsgemaakt.
Hierbij een uitdaging. Om minstens één modekreet te ontzenuwen. Zoals dat eerst alles slechter wordt.
Nuttig om minstens één patroon te doorbreken. En minstens één gewoonte te vervangen door een betere.
In de USA schoot een witte agente een zwarte buurman dood. Omdat zij dacht dat hij een inbreker was.
Tijdens de rechtszitting vergaf de jongere broer van het slachtoffer de dader en gaf haar een knuffel.
Huilend viel ze hem in de armen. Daarna omhelsde ook de vrouwelijke rechter haar in de rechtszaal.
Wel werd die agente wegens moord veroordeeld tot tien jaar cel. Die tijd zal ze wellicht zinvol besteden.
Evenals de jaren daarna. Wonderen bestaan. Wonderen zullen eerder regel dan uitzondering zijn.
Authenticiteit ontwikkelen
Laat anderen maar doen wat ze denken dat ze moeten doen of omdat ze geld nodig denken te hebben.
We zitten niet allemaal hetzelfde in elkaar. We hoeven niet allemaal te demonstreren of klokken te luiden.
Met authenticiteit ben je goed bezig. En welhaast onomkoopbaar. Wat weegt op tegen zulke voldoening?
Hierbij een uitdaging. Om eigen missies en passies te ontdekken en daar helemaal voor te gaan.
Onkwetsbaarheid ontwikkelen
Laat anderen zich maar kwetsbaar opstellen tijdens sessies en workshops.
En zich blootstellen aan manipulatie van henzelf en van hun voorzieningen.
Het is nog te onveilig voor dergelijke overgave aan naïviteit.
Met onkwetsbaarheid bewijs je jezelf en de wereld een onschatbare dienst.
Vooral als veiligheid onafhankelijk is van anderen, hulpmiddelen of extra acties.
Persoonlijke integriteit is dan permanent beschikbaar. Met ontspanning en vertrouwen tot gevolg.
Zodat je nog meer kunt geven en ontvangen. Inclusief uiten van gevoelens en toegeven van missers.
Een 2020 vol transformatie en manifestatie toegewenst.
Weerzinwekkende werkelijkheden
We kunnen lijden
We kunnen strijden
We kunnen accepteren
We kunnen manifesteren
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