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In mijn nieuwjaarswens had ik mij gewaagd aan toekomstvoorspellingen. Die komen blijkbaar allemaal volledig uit.
Alleen had ik verwacht op zijn vroegst in april 2021 de eerste tekenen te zien, maar die zijn al in januari overduidelijk.
De pandemie van eenheidsbewustzijn verloopt opvallend exponentieel. Verlichting gaat momenteel wel heel erg snel.
Het is geen verdienste dat ik alles juist heb voorspeld. Ik ben simpelweg afgegaan op wat de meeste mensen geloven.
Daarmee heb ik afstand genomen van ideologieën van complotdenkers, waarvan velen zich lichtwerkers noemen.
Ware lichtwerkers vind ik al die zogenaamd gewone mensen met gezond verstand en hun hart op de juiste plaats.
Complotdenkerij
Om de vordering van de verlichting van de mensheid te peilen, raadpleeg ik zowel reguliere als alternatieve media.
Voor de laatste verwijs ik van harte naar de onlangs vernieuwde website https://www.wakkeremensen.org .
Ine en Martien van den Hurk hebben daar zowat een volle dagtaak aan. Vooral met het professionele vertaalwerk.
Hun publicaties zijn buitengewoon veelzijdig. Van volwassen eenheidsbewustzijn tot absurde complottheorieën.
En alle gradaties daartussen. Ik zal complotdenken niet langer bestrijden. Ook ik ben een complotdenker geweest.
Mijn jeugdzonden laat ik vooralsnog gewoon op mijn website staan. Ik heb mijzelf met een glimlach vergeven.
Toch zal ik hierbij wat commentaar geven op het werk van de meest extreme lichtwerkers die ik ben tegengekomen.
De beklemmende angst straalt van hun artikelen. Ze overladen je met de meest absurde citaten en verwijzingen.
Hun voorspellingen komen bijna nooit uit. Ze spreken hun eigen vroegere beweringen dan ook voortdurend tegen.
Ik neem weleens steekproeven. Hun bronnen blijken meestal onbetrouwbaar. Compleet met gemanipuleerde video’s.
Ze noemen wereldbekende personen bij naam en beweren dat die op gruwelijke wijze kinderen doodmartelen.
Om de lichamen van die moordenaars te verjongen dankzij inname van het daarbij vrijkomende adrenochroom.
Adrenochroom – geen variant – blijkt goedkoop, vlot en in grote hoeveelheden te kunnen worden gesynthetiseerd.
Onschuldiger is het geloof in de Platte Aarde. Niemand die – zoals ik – rond de wereld is gevlogen, zal daarin tuinen.
Complotdenkers zijn meestal geniaal en met voldoende humor, zelfrelativering en sociale vaardigheden om in onze
wereld te kunnen functioneren en aanhangers te werven, maar ze leven wel gedeeltelijk in hun eigen wereldjes.
Maar daar komen ze vanzelf achter zodra de tijd rijp is. Waanideeën smelten weg dankzij toenemende verlichting.
Zodoende wordt onze reguliere wereld steeds meer een gezamenlijke belevingswereld met eenheidsbewustzijn.
Channeling
Ik weet uit ervaring hoe gemakkelijk channelen is. Wellicht kan iedereen dit. Net als buitenzintuiglijk waarnemen.
Voor channeling hoef je geen speciale gaven te bezitten, dure cursussen te volgen of ingewikkelde dingen te doen.
Channeling kan nuttig zijn, maar ook nadelen hebben. De invloed van de channelaar is nooit geheel weg te cijferen.
Als aartsengel Bonduel wordt gechanneld door Jantje, is Bonduel onvoorwaardelijk aanhanger van Donald Trump.
Als aartsengel Bonduel wordt gechanneld door Pietje, is Bonduel onvoorwaardelijk aanhanger van Joe Biden.
Channeling kan nodeloos afhankelijk en machteloos maken. Ik channel zelfs geen eigen hogere zelven meer.
Dankzij universele verlichting wordt paranormaal normaal en kan weldra iedereen zelf voldoende waarnemen.
En wel zonder opleidingen, methodes of hulpmiddelen. Gewoon vanuit ieders dagelijkse aardse zelf.
Politiek
Zowel de Nederlandse als de Amerikaanse politieke ontwikkelingen volg ik nauwlettend.
Overal bespeur ik versnelling van harmonische samenwerking en overstijging van ideologisch groepsdenken.
In Nederland rond de toeslagenaffaire en de coronacrisis. Met kordaat optreden van het demissionaire Kabinet.
Slechts een populistische minderheid ligt nog enigszins dwars. Ik zie het helemaal goed komen in Nederland.
Donald Trump heeft zich verdienstelijk gemaakt door zijn inzet voor wereldvrede en toenadering tot Kim Jong-un.
Helaas was zijn optreden in eigen land minder vreedzaam. Neem dan de inauguratie van Joe Biden en Kamala Harris.
Die kwam bij mij helemaal echt en hartverwarmend over. Met name de poëtische presentatie door Amanda Gorman.
De coöperatieve houding van Republikeinen als George W. Bush en Mike Pence stemt mij uiterst hoopvol.
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