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Tien jaar terug lanceerde ik deze website. Voor uitwisseling van buitenaardse informatie.
En als bijdrage aan onze – volgens mij – in gang zijnde ingrijpende massale transformatie.
Sindsdien is er veel veranderd. In onze wereld. Bij mijzelf. En op deze site.
Het is de hoogste tijd voor ingrijpende koerscorrectie en vernieuwing.
Niet door telkens opnieuw het wiel en de gloeilamp te hoeven uitvinden.
Hoogstens ledlamp en magneetinductie of nóg geavanceerdere technologie.
Het jaar 2019 is mijn wedergeboorte met zware bevalling. Kind en ouders maken het goed.
Dit was geen sprong in het Duister, maar een jarenlang zorgvuldig voorbereide stap in het Licht.
Van de Oude Wereld naar de Nieuwe Wereld. Ik sta hier. Ik wil niet anders.
Ik weet waarvoor ik hier ben. Ik heb vertrouwen en voldoening in mijn missie.
Oude stijl religie
Sinds mijn kleuterjaren koester ik gelijkwaardigheid, vreedzaamheid, vegetarisme en nudisme.
Mijn beide zussen en ik zijn ietwat boeddhistisch opgevoed. Maar wij volgden later andere wegen.
In mijn tiener en twintiger jaren was ik Mormoon. Ik deed zelfs LDS-ontwikkelingswerk in Bolivia.
Van mijn dertiger tot zestiger jaren verkende ik diverse eigentijdse spirituele stromingen.
Met meditaties, affirmaties, visualisaties, astrologie, numerologie, kristallen, aura’s en chakra’s.
En herinnering aan andere levens, buitenzintuiglijke waarneming, channeling en klokkenluiden.
Met bijna alles ben ik gestopt. Te ongelijkwaardig – te dualistisch – te zweverig – te indirect.
Ik doe niet meer mee. Ook niet aan bijvoorbeeld kerkdiensten, groepsmeditaties of protestmarsen.
Ik hoor daar niet meer bij. Ik heb verder niets met commercialiteit, machtsstructuren of dogmatiek.
Oude stijl spiritualiteit
Ik ben niet de enige, die stopt met paranormale bezigheden.
Spirituele toeters en bellen zijn waardevol. Maar zaaien soms meer verdeeldheid dan eenheid.
Zoals bij traditionele religies. Ik zie ik zie wat jij niet ziet. Je moet geloven. Je moet gehoorzamen.
Sommige godsdiensten vereisen zelfs, dat je tegen jezelf strijdt. Niet bevorderlijk voor de gezondheid.
Aanhangers kunnen radicaliseren. En zich laten overhalen om zichzelf en anderen in gevaar te brengen.
Bijvoorbeeld door overal complotten te signaleren en vervolgens daartegen ten strijde te trekken.
Of juist door ons zweverig in slaap te sussen omdat we zogenaamd niets fout zouden kunnen doen.
Oude stijl verlichting
Ik bedoel hiermee met een groepje binnen gaan zitten en alle gordijntjes sluiten.
En met hocus pocus een kaarsje aansteken – niet gratis – lichtzwak en smerig walmend als wierook.
En dan samen een geïllustreerd boekje over verlichting proberen te lezen.
Verbaasd dat iedereen die plaatjes verschillend ziet en dat niemand kan lezen wat er echt staat.
En dat anderen je in de haren vliegen omdat je volgens hen alles fout interpreteert.
Oude stijl afstemming
Eens na een groepsmeditatie, raakte ik in een rampzalige trance en reed ik mijn nieuwe auto in de prak.
Acties uit onze overgangstijd werken soms averechts. Bidden met woorden kan mijn verbinding storen.
En mij terugwerpen naar de periode waarin ik mij afhankelijk waande van gunsten van opperwezens.
Ik zou zulke goden natuurlijk mijn dank kunnen betuigen. Dit regel ik nu anders. Geen dank – liever fooi.
Voortaan lééf ik gewoon zonder extra acties. Ik reis niet meer verder na het signaal Bestemming Bereikt.
Als gezonde slik ik geen medicijnen of supplementen. Ik zoek geen hulp. Ik ben geen hulpverlener meer.
Mensen met kleurrijk, haarscherp, ruimtelijk adelaarszicht hoef je geen geleidehonden aan te praten.
Sommige kwesties zijn Voltooid Verleden Tijd. Soortgelijke bevrijding is ook voor anderen weggelegd.
Het bestaan is een mysterie dat tot ons spreekt. Helaas wordt hier nog vaak door heen gepraat.
Oude stijl channeling
Ik lees nog steeds graag channelings. Fascinerend en uiterst waardevol voor pas ontwakende zielen.
Maar ik speel niet meer op de persoon. Ik vind mijn weg zelfstandig. Ik werk wel samen met teamgenoten.
Maar ik verspil geen moeite meer met het aanroepen van de verkeerde godinnen, aartsengelen of meesters.
En ik vind het prima, dat steeds meer extreem dualistische lichtwerkers naar de achtergrond verschuiven.
Illuminati en klokkenluiders zijn twee kanten van dezelfde munt. Samen stappen ze van het podium.
Eenheid wordt niet zozeer van bovenaf of van buitenaf opgelegd, maar ontstaat meer van binnenuit.
Belangeloos, onbevooroordeeld, authentiek en – wat mij betreft – individualistisch.

Oude stijl voorspelling
Geloof ik in bijvoorbeeld astrologie? Eigenlijk nauwelijks meer. Onvoldoende meerwaarde voor mij.
Astrologie is een indirecte methode. Ik werk liever met rechtstreekse waarneming van invloeden.
Lang niet alle mensen geloven in astrologie. Lang niet alle astrologen geloven in dezelfde astrologie.
Je hebt Westerse astrologie. Je hebt Chinese astrologie. Je hebt Maya astrologie.
Ik heb astrologen ontmoet, die beweren, dat het niet uitmaakt wat je doet, omdat het toch wel klopt.
Dat zou best kunnen. Maar het kan ook zijn, dat onze interpretatie onbeperkt rekbaar is.
Of – waar ik meer naar neig – dat wij op werkelijkheid meer invloed hebben dan wij durven dromen.
Zodra astrologie officieel is bewezen, behoort die tot onze gemeenschappelijke belevingswereld.
Ik heb trouwens niet altijd de luxe om te wachten totdat hemellichamen ergens klaar voor zijn.
Oude stijl vernieuwing
Pro-Life fanaten, die abortusartsen doden, schieten behoorlijk door.
Evenals milieuactivisten, die koraalriffen kapot varen.
Of dierenvrienden, die varkensboerderijen bezetten en extra dierenleed veroorzaken.
Ook ik heb in mijn ijver – en egoïsme zoals later bleek – onherstelbare schade aangericht.
Angstvalligheid, zelfveroordeling en boetedoening konden zoiets niet compenseren.
Integriteit, transparantie, alertheid, zelfreflectie en steeds beter functioneren wel.
Ik houd mij aan de wet. Ik betaal mijn belastingen. Ik vervul mijn andere burgerlijke plichten.
Verkeersregels zijn mij heilig. Hoe meer technologie, hoe nuttiger bijvoorbeeld standaardisatie.
Extra leefregels laat ik mij niet opleggen, maar kies ik zelf. Zoals vegetarisme vanuit dierenliefde.
Ik ben blij dat ik in Nederland leef. Een land met optimale veiligheid. En optimale vrijheid.
Ik verkondig mijn mening. Soms confronterend. Maar zonder te hoeven provoceren of kwetsen.
Seksuele bevrijding betekent zeker bevrijding van taboes. Van buitenaf en van bovenaf opgelegd.
Maar ook bevrijding van geheimhouding, machtsmisbruik, opdringerigheid en behoeftigheid.
Cultureel erfgoed
Wat niet meer werkt – Wat nog niet werkt – Wat al wel werkt.
Zodra de Nieuwe Wereld is gerealiseerd, gaan we dan alle sporen van de Oude Wereld uitwissen?
Ik blijf liever ons culturele erfgoed koesteren. Extreme dualiteit heeft bijgedragen aan onze ontwikkeling.
En unieke ervaringen, prachtige literatuur, muziek, beeldende kunst en architectuur opgeleverd.
Er zal minder religie zijn zoals we eeuwen hebben gekend. Maar veel infrastructuur blijft waardevol.
Zij het misschien eerder als musea en concertzalen dan als gebouwen voor collectieve aanbidding.
Verder laat ik deels achterhaalde informatie als archivering op deze website staan.
Inzetbaarheid
Fascinerend hoeveel ernstig fysiek beperkten van hun leven maken en welke topprestaties ze leveren.
Maar leven met handicaps is steeds minder mijn ding. Ik heb de mijne zoveel mogelijk laten verhelpen.
Zonder littekens of restverschijnselen. Ik ben voortaan compleet en verlost van losse lichaamsdelen.
Mijn overige kwalen zijn min of meer spontaan verdwenen. Ik heb best veel vertrouwen in mijn lijf.
Dat weer jaren mee kan. Met minimaal onderhoud. Ik ben in topconditie. En optimaal inzetbaar.
Verder ben ik schuldenvrij. Voorzieningen, woonsituatie en werksituatie zijn ideaal voor mijn missie.
Kosmische updates
Het is met onze Verlichting net als met onze automatisering.
Naarmate ICT zich ontwikkelt, wordt die automatischer en gebruikersvriendelijker.
Na elke upgrade hoeven we minder zelf te doen en kunnen we ons meer richten op inhoud.
Zoals je een piano met snaren geregeld moet stemmen, maar een digitale piano slechts eenmalig.
Een kosmische update beschouw ik als een geschenk uit de hemel en niet als een verdienste van mijzelf.
Ik heb het allernieuwste bewustzijn besturingssysteem ingevoerd. Ik blijf automatisch afgestemd.
Volg mij niet
Ik volg niemand meer. Ik sta ook in het Volg mij niet register. Dertig miljoen euro boete bij overtreding.
Niet vanwege auteursrecht of privacy. Maar de kans, dat mijn aanpak bij ook anderen werkt, is miniem.
Het is waarschijnlijker, dat mijn levensvisie – zelfs voor mijzelf – binnenkort deels is achterhaald.
Ik sta onbevooroordeeld open om te ontdekken, wat nóg beter de werkelijkheid benadert en werkt.
Sprookjesboeken bevatten voldoende historische, wetenschappelijke en anderszins logische elementen.
Zelfs robots hebben verstand. Maar zonder eenheidsbewustzijn berusten religies op waansystemen.
Ik werk liefst samen met mensen, die zichzelf continu ontwikkelen en die zélf voelen en nadenken.
In plaats van met kuddedieren, die zich als makke schapen laten opsluiten in hokjes en megastallen.

Onvoorwaardelijke liefde
Een koelkast geeft warmte af. Maar een kachel des te meer. Dankzij zelfliefde beteken ik meer voor anderen.
Die zijn waardevol voor mij. Maar ik hoef verder niets van ze. Geen bevestiging, waardering, geld of intimiteit.
Deze vorm van Verlichting wordt opgemerkt. Soms spreken wildvreemden mij hierop aan. Vrij en gelijkwaardig.
Ik heb soms honderden ontmoetingen per dag. Vaak zo flitsend, dat er nauwelijks woorden worden gesproken.
In hoeverre – en op welke wijze – die mensen spiritueel zijn ingesteld, komt daarbij gelukkig niet ter sprake.
Er wordt liefde uitgewisseld. Voor mij is irrelevant, wie het meeste bijdraagt. Iedereen doet ertoe. Ik ook.
Onbevangenheid
Ik hoef niet altijd alles te weten. En ik geef steeds gemakkelijker toe, als ik iets niet weet.
Ik baseer mijn keuzes op vrijblijvende werkhypotheses. Vanuit een hechte vertrouwensbasis.
Ik kan mijn ervaringen het beste verklaren, door aan te nemen, dat ik een eeuwig wezen ben.
En dat mijn huidige leven deel is van grotere gehelen. En uiteindelijk van Het Grote Geheel.
Maar ik heb steeds minder behoefte om dogmatisch te verklaren of in systemen onder te brengen.
Er bestaan diverse fascinerende modellen. Ik verdiep mij daarin, maar ik neem ze niet meer over.
Daarvoor verschillen ze teveel op fundamentele punten. Er wordt ook veel klakkeloos nagepraat.
Aardig wat mensen klampen zich vast aan schijnzekerheden. Tijdelijk houvast kan nuttig zijn.
Zoals bij bergbeklimmen. Alleen moet je telkens weer loslaten. Anders blijf je aan de rotsen hangen.
Volgens mijn ervaring, is het in onze huidige situatie onmogelijk om iets absoluut zeker te weten.
Daarin lijkt Aarde een uitzondering te vormen. Ik meen werelden te kennen met meer vaste grond.
Tijdens deze overgangstijd, ontdekken we steeds meer, hoe wankel onze levensbeschouwingen zijn.
Ik vind het een spannende uitdaging om hiermee te leren leven. En overal het beste van te maken.
Bouwvallen en machtsstructuren storten in. Amfibievoertuigen zijn gelukkig minder kwetsbaar.
Mijn benadering is zo professioneel mogelijk. In mijn kracht staand, maar toch kwetsbaar.
Mijn nadruk ligt ook meer op inhoud dan op verpakking of ander gedoe daaromheen.
Overgangstijdperk
Een van mijn favoriete werkhypotheses is, dat wij leven in een heilzaam overgangstijdperk.
Niet iedereen gelooft zoiets, maar ik bespeur bevestigingen. Ik heb oog voor trage processen.
Gras zie ik nog net niet groeien. Maar de urenwijzer van een analoge klok zie ik verder kruipen.
Ik heb haarscherpe beelden van de in gang zijnde fundamentele veranderingen in onze wereld.
Mede dankzij statistiek – verplicht vak in twee van mijn opleidingen – hecht ik aan getalsaspecten.
Sommigen concluderen, dat onze maatschappij gewelddadiger wordt. Daarmee ben ik het oneens.
Uit de meeste cijfers blijkt, dat agressie juist minder voorkomt. Oorlog werkt thans al minder goed.
Het duurt eerder jaren dan tientallen jaren, voordat we massaal ontdekken, dat terrorisme niet loont.
Nieuws houd ik nieuwsgierig in de gaten. Ik neem daarbij voor lief, dat er veel nepnieuws bestaat.
Belangrijker dan waarheid, is voor mij het naar elkaar toe groeien van reguliere en alternatieve info.
Hoe meer integratie optreedt, hoe eerder een gemeenschappelijke belevingswereld ontstaat.
Engelengeduld
Ik heb engelengeduld. Totdat de tijd ergens rijp voor is. Desnoods nóg tien jaar of langer.
Chaos is wereldwijd waarneembaar toegenomen. Diverse kosmische projecten zijn vertraagd.
Grootschalige Disclosure zou – in onze huidige omstandigheden – volgens mij averechts werken.
De eindstrijd moet eerst grotendeels voorbij zijn. En voor strategie heb je enige schemering nodig.
In fel daglicht is het lastig vechten. In mijn naaste omgeving is het nu al te licht voor lichtstrijders.
Tijd voor nieuwe aanpak. Soms moeten we een vangzeil ophouden terwijl de Oude Wereld instort.
Daarbij is het wel zo gezellig – maar niet zo efficiënt – om allemaal op een kluitje te blijven staan.
Die comfortzone heb ik verlaten. Ik houd nu dat zeil vast, waar nog te weinig vrijwilligers stonden.
Aan de kant van reguliere wetenschap en non-dualiteit. Zolang zoiets nodig is voor de balans.
Naarmate onze transformatie vordert, kunnen we onze posities heroverwegen en aanpassen.
Getuigen van de Dageraad
Lichtwerkers leuren met lampjes. Verlichten leven in daglicht.
Ik ben geen Brenger van de Dageraad. Dageraad brengt zichzelf. Verlichting is vrij beschikbaar.
Wel verkeren we in ochtendschemering. Het is nog niet op alle tijden en plaatsen licht genoeg.
Verder worden we geplaagd door nevels en andere hindernissen. Ik spreek hier in metaforen.
Er zijn opvallend weinig mensen buiten. Velen zijn nog niet gewend aan innerlijk zonlicht.
En gebruiken filters. Factor tig op de huid. Brillen in alle kleuren van de regenboog. Oogkleppen.
Massaal eenheidsbewustzijn is nog ver weg. Maar het begin is er. En verlichting gaat steeds sneller.
Totdat we het allemaal doorhebben. Dan pas krijgen we een gemeenschappelijke belevingswereld.

Inspelen op de Dageraad
Buiten is nog hoogstens een beetje ochtendgloren te beleven.
Daarmee is nauwelijks geld, macht, egotrippen of sensatie te behalen.
Buiten heb je nuchtere natuurwetenschappers en agnostici zoals ik.
Eerst zien dan geloven. Niet volgens Ons is geleerd. Maar volgens Ik ervaar.
Geloven is passief en collectief. Hypothesen formuleren is actief en individualistisch.
Helaas worden ook reguliere wetenschap en nieuwsmedia verziekt door misleiding.
Maar zij dragen – volgens mij – het meeste bij aan onze gemeenschappelijke belevingswereld.
Met exponentieel versneld ontwikkelende technologie, wereldwijde communicatie en reizen.
Dageraad kun je beter in de grote buitenwereld volgen dan in donkere keldertjes en aparte wereldjes.
Groepsvorming zaait verdeeldheid in hokjes. Tenzij die groepen elkaar met rust laten of samenwerken.
Maar voor universele eenwording is meer nodig. Hoogste tijd voor verdere transformaties.
Want als alles eindeloos zo doorging, moest onze mensheid als verloren worden beschouwd.
Onze wereldproblemen kun je met geen enkele spiritualiteit, religie, filosofie of ideologie oplossen.
Een van de weinige dingen waaraan ik niet twijfel. Het is nog te donker voor betrouwbare communicatie.
In daglicht lossen veel problemen vanzelf op. Samen met veel spiritualiteit, religie, filosofie en ideologie.
Ik geloof niet in geloof. Geloof biedt geen oplossing. Geloof is het probleem.
Eenheid dankzij massale spontane Verlichting
Volgens mijn herinnering en voorstelling, zijn niet alle werelden zo gefragmenteerd als onze huidige Aarde.
Je hebt de fysieke en – wat men noemt – de astrale wereld. Die zou je niet tegelijkertijd kunnen waarnemen.
Omdat ze op verschillende frequenties zijn afgestemd. Maar wij kunnen wél meer kleuren naast elkaar zien.
En verschillende toonhoogtes tegelijk horen. Onze zintuigen zijn thans dus al behoorlijk multifrequentieel.
Naarmate onze waarneming en bewustzijn massaal verruimen, merken we, dat al die werelden integreren.
Ik ervaar die transformaties als natuurkundige en biologische geschenken uit de hemel en niet als spiritueel.
Ik geef hier expres geen – verdeeldheid zaaiende – interpretaties zoals Fotonengordel of Maya Kalender.
Momenteel voel ik namelijk meer affiniteit met onze officiële wetenschap en onze reguliere nieuwsmedia.
Ik geef toe, dat beiden onbetrouwbaar zijn. Mede vanwege zowel onbedoelde als opzettelijke misinformatie.
Maar daar wordt – volgens mij – realistischer gestreefd naar gemeenschappelijk beleefde werkelijkheden.
Kentering reguliere berichtgeving
Verheugend vind ik recente publicaties – via reguliere media – over wetenschappelijke ontdekkingen.
Zoals dat verloren kraakbeen toch kan aangroeien. En trainen van een lui oog ook boven je veertigste kan.
Bij mij in ieder geval. Nota bene, toen reguliere oogartsen nog zeiden, dat dit alleen bij jonge kinderen lukt.
Krantenartikel, dat een doodverklaard varkensbrein na uren weer begon te leven. Dus hoezo hersendood?
Ofwel zijn die mogelijkheden er altijd al geweest, maar pas recent ontdekt. Of nu pas toegegeven.
Ofwel zijn dit gloednieuwe verschijnselen. En zit ons zelfherstel in de lift. Nou als het maar gebeurt.
Nieuwe Wereld is vervuld van betrouwbare communicatie, vrede, gezondheid, vrijheid en overvloed.
De volgende tien jaar Buitenaards Net
In die sfeer wil ik aan Disclosure bijdragen. Met toetsbare informatie. Met samen avonturen beleven.
Welkom dan in mijn ruimtescheepje. Om zelf te ervaren, in hoeverre onze Aarde plat, bol of hol is.
Presenteren doe ik liefst pas weer, zodra ik authentiek buitenaards materiaal ter beschikking heb.
Dat zit er zeker aan te komen. Wellicht al binnen tien jaar. Reguliere media neigen al naar Disclosure.
Steeds meer mensen vinden het bestaan van buitenaardse beschavingen aannemelijk.
Volgende stap is openlijk samenwerken met buitenaardsen. Religies zullen dan wel moeten volgen.
Disclosure realiseer ik het liefst gewoon in ons dagelijkse leven. Zonder paranormale toestanden.
Buitenaardsen in de trein ontmoeten. Mensen – bijna – zoals wij. Anderen kennis met ze laten maken.
Buitenaardse audiovisuele materialen uitwisselen. Samen buitenaardse technologieën invoeren.
Mijn werkterrein
Aarde ondergaat momenteel nieuwe fases van transformatie.
Dageraad biedt al genoeg voor beleving en creatie.
Ik wil die zonsopgang meemaken.
Ik blijf buiten.
Micha Beuger
Bron: https://www.buitenaards.net/actueel.html#56

