2020-03-30 – Het is tijd
Het is tijd
Het is tijd voor bezinning.
Virussen verspreiden in weken via aanraking.
Berichten verspreiden in seconden via internet.
Dit artikel werd al toegepast voordat het was opgesteld.
Eenheid behoeft geen verspreiding want die is gewoon.
In het Grote Geheel zijn duale polen innig verweven.
Het is tijd
Het is tijd voor ontwaking.
Dankzij ongekend besmettelijke verlichting.
Deze zonsopgang is niet te stoppen.
Innerlijke licht zwelt totdat iedereen het voelt.
Dan zien we zelf hoe alles in elkaar zit en werkt.
Dan groeit onze gezamenlijke belevingswereld.
Het is tijd
Het is tijd voor vergeving.
Allemaal speelden wij dader, slachtoffer en toeschouwer.
We wilden verhalen en die hebben we nu als cultureel erfgoed.
Nieuwe Wereld kent geen misbruik van mens, dier en leefomgeving.
Machteloosheid is, als macht geen macht meer over anderen heeft.
Nieuwe Wereld is voor ons allemaal.
Het is tijd
Het is tijd voor leven.
Tijdelijk zonder brood, spelen, sociaal contact en media.
Als onze wereld herstart, mag het ietsje minder.
Aangewezen op onszelf, ontdekken we onze essentie.
Wie wij zijn, is ons lijf, bezit, naam, ego, status, ervaring en daden.
Wat wij zijn, is ons unieke deel van het Alomvattende Geheel.
Micha Beuger
https://www.buitenaards.net/actueel.html#59
Dit artikel mag vrijelijk – geheel of gedeeltelijk – worden verspreid.
● Coronavirus velt tienduizenden.
Maatregelen bedreigen miljarden.
● 1,5 m afstand tot het corona virus.
1,5 km afstand tot het angst virus.
● Pleepapier hamsteren is logisch.
We zitten in de shit.
● Evenementen afgelast vanwege corona.
Hopelijk eens ook de zomertijd.
● Krijgt Platte Aarde toch gelijk.
Aarde plat dankzij corona.
● Krijgt moslima toch gelijk.
Handen thuis dankzij corona.

Beschouwing door natuurwetenschapper Micha Beuger over de Corona Crisis
Hoe je alles ook interpreteert, corona is iets, wat het merendeel van de mensheid raakt. Het behoort tot onze gezamenlijke belevingswereld.
Dat heeft het gemeen met een wereldoorlog. Al krijg je daarbij vrij willekeurig dood en verminking en wordt infrastructuur massaal verwoest.
Bij deze pandemie blijft alles overeind staan. Internet en andere ICT functioneren nog steeds en dat komt goed van pas in deze situatie.
De gevolgen van dit virus zelf – ons aller onzichtbare vijand – lijken nog vrij mild te zijn. Vooral verzwakte ouderen worden getroffen.
Al kan niet geheel worden uitgesloten, dat geïnfecteerden met weinig of geen klachten, later toch schade aan hun immuunsysteem oplopen.
Er bestaan namelijk complottheorieën, waarin corona een kunstmatig virus is met expres toegevoegd HIV genetisch materiaal.
Verder moet corona niet worden gebagatelliseerd. Dit virus is blijkbaar toch een stuk besmettelijker dan onze gangbare griepvirussen.
De incubatietijd lijkt ook langer – ongeveer 2 weken – zodat mensen het virus ongemerkt dragen, maar toch anderen kunnen besmetten.
En er zijn naar verhouding meer mensen zo ondraaglijk ziek, dat ze menselijkerwijs op de intensive care moeten worden behandeld.
Puzzels zijn oplosbaar
Toch worden veel meer mensen getroffen door de maatregelen dan door de pandemie zelf. Volgens velen is het middel erger dan de kwaal.
Deze aanpak heeft ongetwijfeld wereldwijde impact op de economie. Al is dit wellicht tijdelijk, mede vanwege opgebouwde reserves.
De natuur fleurt ervan op. Al na een paar weken is de lucht schoner dan die in tientallen jaren is geweest. Ingreep door de natuur zelf?
Tenzij je deze pandemie beschouwt als toevallige pech, is er aan de noodrem getrokken. Ofwel heeft iets of iemand op de resetknop gedrukt.
Was dat dan vanuit de kwade of vanuit de goede machten? Was China of waren de VS de hoofdschuldigen in deze biologische oorlogsvoering?
Zulke redeneringen ontstaan vanuit de dualiteit en daarom per definitie niet vanuit een alles overkoepelend plaatje en eenheidsbewustzijn.
Bij magnetisme heb je noordpool en zuidpool. Bij elektriciteit heb je plus en min. In werkelijkheid betreft het doorlopende stromen.
Licht heeft zowel kenmerken van straling – lichtgolven – als van deeltjes – fotonen. Energie en materie zijn zogezegd verwant aan elkaar.
Het Grote Geheel maakt het in principe niet uit in hoeverre kwade of goede machten op de knoppen drukken. Het Grote Plan heeft zijn beloop.
Spelers spelen het spel, maar ze kunnen de in gang zijnde veranderingen van de spelregels en het speelveld niet verhinderen.
Al beschouw ik mezelf meer als wetenschappelijk dan als spiritueel, bovenstaande visie heb ik gemeen met veel lichtwerkers.
We krijgen een schone wereld van universele liefde, vrede, gezondheid en overvloed. Hopelijk zijn drastischere ingrepen niet nodig.
Deze wekenlange adempauze kunnen we benutten als een geschenk uit de hemel. Frappant is, dat ook alle gebedshuizen zijn gesloten.
Het is mogelijk gebleken, dat de hele mensheid een wereldregering gehoorzaamt. Nu maar hopen, dat we gauw een liefdevol regiem krijgen.
Adelaarszicht
Anderhalve meter afstand om niet te worden besmet met het corona virus.
Anderhalve kilometer afstand om niet te worden besmet met het angst virus.
Als een adelaar hoog zwevend boven al het dualistische aardse strijdgewoel.
Adelaarszicht ofwel Andromedaans zicht. Met de blik op het allesomvattende plaatje. Desgewenst inzoomend op details.

