2021-01-01 – Het jaar 2021 en het nieuwe ideaal
Dit zijn geen traditionele goede voornemens ook al is deze tekst op Nieuwjaarsdag gedateerd.
Mijn missie is immers: Elk moment beter functioneren in een steeds beter functionerende wereld.
Zij het dat ik in 2020 periodes heb gekend waarin ik het vanwege de corona crisis niet meer zo zag zitten.
Ik verloor – wellicht voorgoed – mijn leuke werk. Vakanties en andere activiteiten werden uitgesteld of afgesteld.
Levensbedreigende rampen konden nog net worden afgewend. Die gevaren zijn inmiddels geweken.
Ik ben nu in alle opzichten in topconditie. Mijn situatie en voorzieningen zijn ideaal en stabiel.
Pandemie versus plandemie
Je hoeft geen astroloog te zijn om te concluderen, dat onze Zon onmisbare invloeden uitoefent op onze Aarde.
Maar in hoeverre is er relevante interactie van andere hemellichamen – dan Zon en Maan – met ons aardse bestaan?
Ik geloof in ieder geval in de invloed van mensen die in astrologie geloven. Zo werkt het ook bij deze Covid-19 crisis.
Dat hele corona virus zou zomaar nep kunnen zijn. Uiterst onwaarschijnlijk. Al kan ik dit toch niet geheel uitsluiten.
De maatregelen tegen corona zijn echt. Complotdenkerij is echt. Daarmee zullen we het voorlopig moeten doen.
Maar het zou zomaar kunnen, dat er in 2021 een einde komt aan deze crisis en aan veel andere ellende.
Hierbij – onder enig voorbehoud – wat voorspellingen op grond van eigen ervaring en onderzoek.
Meest waarschijnlijke scenario in 2021
Joe Biden wordt echt de nieuwe president van de USA. Zijn team draagt bij aan wereldwijde verademing.
Nederlandse politiek vaart een socialere en milieuvriendelijkere koers. Zonder nadelige economische gevolgen.
Het zal voor steeds meer mensen duidelijk worden, dat 5G zelfs veiliger is dan 4G.
Varianten van Covid-19 worden steeds besmettelijker, maar ook steeds minder ziekmakend.
Mede daarom worden in de tweede helft van 2021 wereldwijd de meeste maatregelen afgeschaft.
Vaccins zijn veilig – bevatten geen nanochips – en effectief, maar slechts de helft van de bevolking laat zich inenten.
De rest vertrouwt op natuurlijke immuniteit. Er komen ook steeds meer bewegingen die gezonde leefstijl promoten.
Vanwege werk in de zorg nam ik jaarlijks een griepprik. Ik was vaak, lang en zwaar verkouden. Nu zelden, kort en mild.
Mijn immuunsysteem werkt optimaal. Mede dankzij extra vitamine D door onbeschermde blootstelling aan zonlicht.
Voor verplichte vaccinatiebewijzen – wetswijziging nodig – zal onvoldoende draagvlak zijn bij horeca en cultuursector.
Complotdenken raakt uit de mode. Naast gemeenschappelijke beleving ontstaat gemeenschappelijke interpretatie.
We zullen rijker en vrijer uit deze crisis komen.
Onderbouwing van mijn vooruitzichten
Ik ben wel degelijk een complotdenker. Ook al geloof ik in slechts één complot. Namelijk van universele Eenheid.
En dat onze huidige verdeeldheid als slechts tijdelijk is bedoeld om meer diepgang en diversiteit te creëren.
Hoe afgesplitster van de Eenheid, hoe minder levensvatbaar. Hoe hechter ermee verbonden, hoe duurzaam vitaler.
Ik geloof ook, dat we al eeuwen in een onafwendbaar universeel verlichtingsproces zitten, dat ook nog eens versnelt.
Met licht bedoel ik alles wat informatie overdraagt. Rond ons zichtbare licht is er namelijk niet zoveel verandering.
De digitale revolutie – en vooral internet – heeft ons wereldwijd verbonden. Eens worden wij ook universele burgers.
Ik zie geen wereldorde die ons overheerst. Eerder bewindslieden, die hun best doen, maar in coördinatie falen.
De Nederlandse regering is terughoudend met coronamaatregelen, maar de bevolking dringt aan op strenger beleid.
Drie kwart zou voorstander zijn van sancties bij vaccinweigeraars. Dit komt helaas overeen met mijn bevindingen.
Ik woon in een qua leeftijdsopbouw en etniciteit diverse omgeving. Zowat iedereen houdt zich fanatiek aan de regels.
De meerderheid draagt mondkapjes, ook buiten en zelfs op de fiets of in je eentje in een auto met alle ramen dicht.
Transformatie naar overvloed is aan de gang. Rentes op nul. Vrijwel vanuit het niets wordt ruimhartig ondersteund.
Versnelling in december. Toeslagenaffaire ineens gecompenseerd. Brexit akkoord. Vrachtverkeer weer op gang.
Binnen het jaar 2020 al werkzame vaccins, terwijl ontwikkeling vroeger vele jaren vergde.
Het nieuwe ideaal
Liever niet het nieuwe normaal. En zeker niet terug naar het oude normaal. Liever waarden dan normen.
Volgens mij krijgen we steeds minder privacy. Maar daardoor steeds meer vrijheid. Dankzij steeds meer veiligheid.
Bedreigingen worden bijtijds in de kiem gesmoord. Overheden hebben geen interesse in de kleur van ons behang.
Handelsinstellingen wel. Maar die bepalen niet het beleid. Reclameboodschappen kun je gewoon wegklikken.
Bij verlichting hoort transparantie. In de toekomst kunnen we als het ware dwars door kleding heen kijken.
Dan kun je die net zo goed af en toe uit laten. Dat zal dan ook steeds vaker gebeuren. Naturisme zal opbloeien.
Tijdens het coronajaar 2020 moesten we behoorlijk wat missen. Wonderlijk genoeg veel daarvan als kiespijn.
We leerden alternatieven kennen. Nieuwe mogelijkheden. Meer keuzevrijheid zodra beperkingen zijn opgeheven.
Dan vinden we de optimale balans tussen nabijheid en afstand. Tussen solidariteit en unieke individualiteit.
Tussen mondialisering en soevereiniteit. Tussen vernieuwing en koestering van cultureel erfgoed.
Free hugs
Leuk filmpje van vóór coronatijd. Mensen op straat met grote vellen papier: Free hugs.
Na wat onwennigheid werd er uitbundig geknuffeld met als gevolg een intens blije sfeer.
Zodra de coronamaatregelen worden opgeheven, zal daar best animo voor zijn. Ik ben hier wel voor te vinden.
Alleen liever met Nederlandse teksten. Nogal lastig vertalen. Free betekent zowel Gratis als Vrijblijvend.
Beide zo bedoeld. En dan die grote borden. Bij knuffelen heb ik graag beide handen vrij. T-shirt met tekst dan?
Je kunt natuurlijk ook vragen: 'Zin in een knuffel?'. Of een gebaar maken. Bijvoorbeeld armen wijd omhoog.
Nog subtieler is een blik. Of nog beter telepathie. Dankzij verlichting gebruiken we dat binnenkort zowat allemaal.
Het is een kwestie van optimaal afstemmen. En van maatwerk. Niet meer van handjes geven en zoentjes tellen.
Het is helemaal vrij of iemand op dat moment wil worden aangeraakt. En door wie. En hoe.
Maar dat zal allemaal wel vanzelf zijn weg vinden. Ik verheug me erop.
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