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Doorzie… 
en stap uit het grote 
Corona-experiment!
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We leven in een veranderende wereld. 

Alles heeft een reden. Een nieuw tijdperk.  

De volgende bladzijde, synchroon aan de 

wake-up call van de Coronagekte en de 

transformatietijd, waarin wij “met se alle” 

zitten. Alles staat op losse schroeven en  

het Levensveld is dermate verstoord en 

gestrest, dat eigenlijk iedereen in het  

duister tast naar nog een beetje houvast. 

Welk houvast? In het Licht tasten zou denk 

ik een betere optie zijn. 

E n ja, wat ik u vertel, weet u misschien al lang, 
maar het kan niet vaak genoeg gezegd worden, 
zolang de verbinding met het systeem niet 
radicaal de rug gekeerd wordt. Het is als het 

Graalverhaal. De eeuwige zoektocht van hén, die (nog) de 
lichtvonk in zich dragen en daarom diep van binnen de 
continue innerlijke “call”, drang en het verlangen hebben, 
terug te keren naar het Oorspronkelijke (oer-sprankelende) 
Veld. Het systeem leidt af van deze Graalweg.  
Zodra je hierin wakker wordt… houd je dan bezig met dit 
Oorspronkelijke Levensveld! Want, dit is het ijkpunt van 
waarachtig Goddelijk Mens Zijn, en vanuit dat punt creëer 
je; What you think or believe is what you get! Ofwel, wat je 
denkt, of waar je aandacht naartoe gaat, creëer je zelf! 
Werkelijk zo simpel is het! 

Een ziekmakend experiment
Nu kom ik op het hele Covid-programma, wat een experi-
ment is. Letterlijk ziekmakend. Eén op één te vergelijken 
met wat zich afspeelde tijdens de Mexicaanse griep, inclusief 
het vaccinatievraagstuk tien jaar geleden. Een pure herhaling 
van een ingezet experiment, waarbij gekeken wordt of het 
nu wereldwijd wél succes heeft. De mens blijvend in een 
soort slavernij (o.a. middels angst, vaccinatieprogramma’s 
en opkomende elektromagnetische beïnvloeding) te houden, 
door hen stelselmatig te laten geloven in het “ziek”, Leven-
nemend systeem, gedesillusioneerd en ver weg van het 
onbereikbare Goddelijke- en Aardse Paradijs en Mens Zijn. 
Ontkracht, gemindset en gebrainwashed gemaakt tot 
gewillige, gehoorzame en zielloze zombies.    

Mindfuck
Het experiment gaat louter en alleen maar om via 
wereldwijde manipulatie van de mens zich van haar eigen 
hartkracht te ontdoen en van haar mind, inclusief haar 
potenties te beroven. Als speelbal wordt zij ingezet op ieder 
gewenst gebied. Slechts Dát! Want daar waar de aandacht op 
gericht is, dat wordt gemanifesteerd. Zie en hoor de dage-
lijkse berichtgeving, 24/7. Het gehele Corona (kroon)  
spel is erop gebaseerd een zo groot mogelijk, wereldwijd 
aandachtsveld te creëren voor dit zogenaamde virus, met 
alle (ingezette) gevolgen van dien en wel zodanig, dat dit 
angstvallige virtuele virus syndroom, door de mind zelf 
van de Mens uiteindelijk groeit (zoals alles) tot een enorme 
omvang en vervolgens werkelijkheid wordt. Dit is pure 
hypnose. Mindfuck om dat woord maar eens te gebruiken. 

De manipulator (het Moloch), die dit (laagfrequente) mind -
creatie-programma aanstuurt, is zelf niet in staat om te 
creëren en heeft de mens nodig, om aan zijn eigen (energe-
tische en andere fysieke) behoeften te voldoen en aan de 
macht en de stuurknuppel te blijven, louter ten behoeve van 
zijn eigen bestaan. Kortom, wij mensen worden stelselmatig 
voorzien van informatie (laagfrequente programma’s), 
dienend als energiebron.. Er wordt dus misbruik gemaakt 
van de mens, hen te gebruiken, dát te creëren (te laten 
geloven), wat “van hogere hand” (welke onzichtbaar en 
verblijvend in de duistere spelonken van de Aarde en het 
Bestaan) gewenst is en als juist gepropageerd. En als er 
twijfels zijn, (want dat voelt natuurlijk niet goed, of is in 
strijd met het geweten), dan wordt er vanuit de leidende 
(lijdende) macht een angstscenario ingezet. 

En dat niet alleen, maar inmiddels ook volledig ondersteund 
door politiek goedgekeurde regels en wetten, die dit 
mogelijk maken, of deze nu wel of niet in strijd zijn met de 
kosmische Wet, het WelZijn, en het Grondrecht van de mens 
en het Leven zelf. Nu wordt kennis en awareness van dit 
spel en de kracht, die de werkelijke mens bezit, om aan dit 
spel een einde te kúnnen maken, door onderdrukking en 
gebrek aan informatie en chaos in stand gehouden, zodat  
de mens niet toekomt aan zijn eigen verwezenlijking en 
bewustwording… Al duizenden jaren.  
Maar… het spel is over.

Het bekende spelletje
Het mooie is, dat wij door deze volstrekt uit de hand 
gelopen waanzin met gigantische gevolgen voor de 
samenleving, massaal gaan beseffen en doorzien, dat  
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wij als slaven ge/misbruikt worden, waaraan heel veel geld 
verdiend wordt en de overheid medeplichtig hieraan, een 
zeer kwalijke rol speelt. Een groot verlies aan de geloof-
waardigheid en integriteit door buitensporige inzet van big 
farma, het bankwezen, oorlogs-, voedsel- en wetenschap- 
industrie, de onafhankelijk falende media, DNA en andere 
dataconsumptie, inclusief ongevraagd, ingezette schade -
lijke elektromagnetische straling- en andere controle 
programma’s… etc., maken de “ontluistering” en innerlijke 
opstand compleet. Op alle mogelijke gebieden worden wij 
(bewust en onbewust) met informatie gevoerd, afhankelijk 
gemaakt en ingezet, om de macht van de oligarchen veilig  
te stellen. Het bekende spelletje. Via al deze mogelijke 
bronnen worden de mensen ge-in-of gede-formeerd (in een 
vorm/formatie gezet) en beïnvloed met werkelijkheden,  
die niet synchroon lopen met de vrijheid van de ziel, om te 
voorkomen, dat zij zichzelf on-gemanipuleerd kunnen 
ontplooien en bewust worden, van wie zij van oorsprong 
zijn en welke krachten zij, met een doel, ‘in’ hen meedragen!

Klopt de overheids-
informatie ten opzichte 
van wat zich in werke-
lijkheid afspeelt?
 
Het Corona-experiment loopt af 
Herken de ingezette gecreëerde angst voor een tweede golf... 
Wie verzint dit, waarop is dit gebaseerd en voor wie is dit 
bedoeld? Klopt de overheidsinformatie ten opzichte van  
wat zich in werkelijkheid afspeelt? Nee. Kijk om u heen! 
Indien wij met elkaar beseffen, dat wij dit ‘verhaal’ en  
deze ‘frequentie’ ook zelf hoog houden, door alle ziek-
makende informatie te geloven, zetten we dit hiermee in 
ons eigen Levensveld. Maar let op dus kunnen we dit er  
ook uithalen…

Stop dit experiment. Of welk onwaarachtig onmenselijk 
experiment ook. Stop met aandacht te geven (of mee te  
gaan met...) aan negatieve energie-genererende projecten en 
programma’s, die ‘het angst-systeem’ voeden, de democratie 
bedreigen en de dictatoriale machten en krachten in het 
zadel houden. Stop mee te werken aan een abnormaal nieuw 
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normaal. Zie dit en laat los. Blijf bij jezelf en je eigen 
waarneming van de Waarheid. 
Informeer jezelf! Doorzie het wereldwijde spel, maar 
verbind je er niet mee. Zeg simpelweg... Hier doe ik niet 
meer aan mee en richt je leven zodanig in, dat je (met 
gelijkgestemden) zo min mogelijk afhankelijk bent van het 
opgelegde gewetenloze, onvrije systeem. Een bewust mens 
kan van binnen het onderscheid tussen goed en kwaad 
voelen en de juiste (keuze)creatie in beweging zetten. 
Gewetensvol. Zo hoort het. Vertrouw hierop.
 
Keuze
Dus... word je bewust dat jij de schepper bent van het veld 
waarin je leeft, en dat jij kunt bepalen wat jij zelf genereert. 
Jij hebt (nu nog) de keuze om bewust te kiezen, aan welk 
veld je aandacht geeft, welk programma jij draait! In wat 
voor een wereld jij wilt leven en achterlaten voor je 
kinderen. Droom dit en leef ernaar! Wend dus je aandacht 
geheel af van dit experiment. Ontken het desnoods.  
Geef louter aandacht aan hetgeen wat jij wilt en leef ernaar. 
Als wij met elkaar een andere wereld dromen en deze 
neerzetten, worden de (draconische) programma’s vanzelf 
(geweldloos) gewist.

Start de nieuwe uitdaging, namelijk dat je zelf een ziener  
en creator bent! Vanuit je diepe innerlijke overtuiging, 
schouw/zie jij, dat jij je niet meer laat (mis)gebruiken voor 
experimenten (levensvernietigende energie-creaties), die in 
strijd zijn met de Wet van het Leven. Start met het scheppen 
van alles wat ondersteunend is aan dit LevensVeld. Geef! 
Energie vanuit en in verbinding met een waarachtig 
GOeDe en liefdevolle intentie en ervaar hoe Goddelijk en 
Paradijselijk het leven is. Een goed liefdevol gevoel, straalt 
een positief verlichtende frequentie uit.

Oefening. Dit helpt je in je kracht te komen. 
Verbind jezelf met je innerlijke Kosmos (Bron) en spreek luid 
en duidelijk voor jeZelf, hetgeen hieronder is aangegeven. 
(Gedeeltelijk ontleend aan uitspraken van Christina von 
Dreien). Doorvoel goed wat met deze woorden aan kracht en 
authenticiteit neergezet wordt. Verander zelf de tekst naar 
eigen inzicht. (Herhaal dit regelmatig en vooral voordat je 
gaat slapen…) 

Hierbij geef ik de opdracht ieder programma en contract uit 
het verleden, heden en de toekomst, met al zijn condition-
ering en info-energetische input en effecten hiervan, die  

niet mijn (of het) Hoogste Goed dienen, te ontbinden 
(te verwijderen)! Ik vraag mijn Bronwezen om de leemte die 
hierbij ontstaat op te vullen met onvoorwaardelijke liefde. 
(Licht, vreugde, geluk en heelheid etc.)

Moge al het licht, al het bewustzijn en alle trillingen, die ik 
ben kwijtgeraakt, volledig geheeld en gezuiverd naar mij 
terugkeren en goed geïntegreerd en geactiveerd worden. 
Sluit af met een gevoel van dankbaarheid en dank dat  
wij met elkaar in staat zijn het lied van het Waarachtige 
Leven te zingen.
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