
8  |  S p i e g e l b e e l d  a p r i l  2 0 2 1

B innen het Amerikaanse leger (en niet alleen 
daar) wordt een ‘dril’methode gehanteerd. 
Binnen minimaal 8 weken kan een mens 
volslagen ‘omgezet’ worden in een ander 

hologram. De rekruten worden volledig geïsoleerd, zwaar 
getraind, gebrainwasht en gemindset. En dan spreek ik nog 
niet eens over de gevolgen van alle cocktails, die zij 
(vrijwillig) in hun lichaam laten spuiten. Wat zit er 
tegenwoordig in vaccins? Herkent u deze tactiek en 
metafoor voor wat zich nu wereldwijd voordoet?

Het gaat hierbij om het feit dat, indien langer dan twee 
maanden een mens, groep of samenleving in een bepaalde 
setting gedwongen wordt, zij adapteren en ‘de nieuwe 
werkelijkheid’, ‘het nieuwe levensveld’ als gangbaar en 
normaal gaan beschouwen. Laat staan wat straks de 
C(orona)gerelateerde regels, na meer dan een jaar, tot 
gevolg hebben voor de Samenleving. 

De nieuwe werkelijkheid
Gelaten wordt de goede mens, vanuit Goddeloze 
energievelden, die je binnen de matrix en de duistere 
krachten gevangen houden, een speelbal van systematisch 
ingezette programma’s. Die mens wordt afgeleid van haar 
werkelijke Veldwerk. Namelijk inzicht te krijgen en 
verbinding te maken met het oorspronkelijke LevensVeld, 

ofwel de Scheppende oerkracht, die wij IN ons meedragen, 
om deze vervolgens Uit te dragen. Bekijk uzelf en het gezag 
dus kritisch! Aan de vruchten herkent men de boom… 

Vrijheid van keuze
Een voorwaarde tot werkelijk Veldwerken (leven) betekent 
in de eerste plaats, het behoud op het recht van vrijheid. 
Vrijheid van keuze, vrijheid van ontwikkeling, vrijheid van 
creatie en vrijheid tot Zelfverwezenlijking. Het Zelf…, wat 
niets te maken heeft met het vervullen van het kleine ikje, 
maar met het vinden van innerlijke vrede en geluk, in 
verbinding met uZelf. Uw innerlijke voeding en Bron, het 
oordeelloze, eindeloze, Kosmischenergetisch Levensveld. 
De vrije energie, de vrije Geest! Vrijheid! Hoe meer keuzes, 
hoe minder wij ons slachtoffer – dus vrijer – voelen! De 
omstandigheden waar de mens nu toe gedwongen wordt, 
betekenen een terugzetten in een ‘overlevingsstand’, waarbij 
door angst en stress niet meer toegekomen wordt aan 
Zelfontwikkeling en realisatie… Maar is dat zo? 

De JoodsAmerikaanse, Auschwitz overlevende Edith Eva 
Eger beschrijft in een van haar boeken dat onder barre 
omstandigheden de mens, die niet meer kan vluchten, niet 
meer voor of achteruit kan, alleen nog maar tot de wereld 
IN zichzelf kan keren. Terug naar de Geestelijke wereld vol 
dromen, schoonheid en hoop, in contact met de innerlijke 

Ben jij een systeemvolger 
of een systeemvermijder?
Op weg naar een betere wereld
 

Binnen het Eenheids-Veld en hiermee alle werkelijkheden waarin wij leven, wordt het 

steeds duidelijker dat er een enorme verdeeldheid gaat ontstaan tussen de onbewuste 

of gevangen ‘systeemvolgers’ en inmiddels bewuste ‘systeemvermijders’. 

Zelfs handhavers worden ingezet om, tegen alle menselijkheid in, de wereld van  

bedrog te dienen. Tot hoever laten wij deze destructieve duistere krachten nog  

toe in ons Levensveld? 
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Bron, waarin zij zichzelf spiegelt en beseft, dat deze wereld 
eeuwig, onschendbaar en onafneembaar is. Met het hele 
Cprogramma krijgt de mens, in deze chaotische 
‘opgesloten’ positie en teruggeworpen op zichzelf, de 
optimale kans INZicht te krijgen en nieuwe levenskeuzes  
te maken. En waar kies je voor? 

Met het hele C-programma
krijgt de mens, in deze 
chaotische ‘opgesloten’ 
positie en teruggeworpen op 
zichzelf, de optimale kans 
IN-Zicht te krijgen en nieuwe 
levenskeuzes te maken

Waar kies jij voor?
Met welke energie creëer jij je eigen levensveld? En welke 
energie zet jij neer, dus IN het Ene waarachtige Kosmische 
LevensVeld? Het Licht? Je kracht en creatief, Goddelijk
scheppend vermogen? Kies je voor diepe rust, positiviteit en 
geluk? Of kies je voor de duisternis, door jezelf weg te geven 

als slachtoffer, leeglopend op de negatieve angstkrachten IN 
jezelf. Kies je voor de schijnv(h)eilige gevangenschap met 
opgelegde doemscenario’s in je leven, of kies je voor onder 
zoek naar Waarachtige Kennis, positieve creërende energie, 
voor de Liefde, de Waarheid en Vrijheid. 

Alles kan je afgenomen worden, maar niemand kan jouw 
unieke inner lijke wereld, jouw gedachtewereld en 
liefdevolle verbondenheid, jouw waarheid met de Bron 
afnemen – zolang jij hier bewust voor kiest! Wat er ook 
gebeurt. Jij, samen met jouw Bronver binding, met jouw 
creatieve vermogen, jouw gedachten, jouw kracht, jouw 
intelligentie, jouw gevoel, jouw ijkpunt en jouw 
stuurknuppel, jouw keuze en jouw onderscheidings
vermogen. Jouw leven, jouw waarheid en jouw vrijheid. 
Kortom, jouw totale ScheppingsVeld... In welk veld leef jij? 

Geen angst in het Veld
Je eigen creatieveld manifesteert hetgeen dat bepaald wordt 
door het gevoel, intentie en de aandacht waarop je focust.. 
Hoe meer aandacht voor je eigen specifieke keuze, hoe meer 
manifestatie van die energie. Maar… laat de ultieme keuze 
vrijheid, die dit ook vraagt, jou, niet óók nog ontnemen, 
onder invloed van welke kunstmatige, digitaal intelligente 
brainwashsystemen dan ook. Verkoop je ziel en gedachten 
niet aan de duivel. Zelfs geen ietsie pietsie, om de goede 



1 0  |  S p i e g e l b e e l d  a p r i l  2 0 2 1

vrede te bewaren. Geen concessies meer, geen test en 
vaccinatiegerommel aan onze hersenen en ons eigen DNA, 
want dan zetten wij onze ziel en MensZijn op het spel.  
Dan verloochenen wij ons Zelf en raken wij ontbonden en 
verward en kunnen wij, op ons eigen gemanipuleerde 
gevoel en gedachten geen invloed meer uitoefenen. 
Overgeleverd en uitgespeeld. 

Technocratisch machtsprogramma
Corona is een middel en excuus om wereldwijd de mens, 
ook wel de sheeple genoemd, artificieel en digitaal onder 
controle te krijgen. Langzaam wordt zij, dwingend in een 
fuik van gevangenschap, gevoelloosheid en apathie, tot 
slaafsheid gedwongen, onder het valse argument WIJ 
REDDEN JULLIE (slachtoffer). Dit is, je ziel, je Zelf 
weggeven, aan een artificieel wereldwijd ingezet techno
cratisch machtsprogramma, dat niets te maken heeft met de 
vrijheid en ontwikkeling van de ware menselijke geest. 
Uitzichtloze, verstikkende maatregelen en (spoed)wetten 
rollen over ons heen. Uit geen enkel betrouwbaar onderzoek 
blijkt dat het geen schade doet aan de mens en haar 
ontwikkeling en de samenleving. 
Wat wordt hiermee in het veld gezet? Angst, angst, angst  
en onzekerheid. Kijk om je heen… je ziet dat dit alles alleen 
maar leidt tot één grote inperking en afbraak van het  
welzijn en de menselijkheid. Een ernstige destabilisatie en 
ontmense  lijking van de samenleving, niet in verhouding tot 
de werkelijke plaats, die – de wel of niet gecreëerde – 

Corona als griepmutant, zou moeten innemen. Teveel 
stresscreatie, teveel opgelegde, ongefundeerde ziekmakende 
maatregelen, volledig ondermijnend aan het autoimmuun
systeem, psychisch en fysiek. Is dit een redden? Nee.  
Dit is een genadeloze onderdrukking, wat onnodige stress, 
ziekte en levens kost.  

Corona is een middel en
excuus om wereldwijd de 
mens, ook wel de sheeple 
genoemd, artificieel en digi-
taal onder controle te krijgen

Chaos, let maar op wat de gevolgen zijn van de op handen 
zijnde vaccinaties en dan het volgende… En het volgende… 
En het volgende… vaccin. Zonder enig verantwoord 
onderzoek en bewijs van de schadelijke gevolgen hiervan. 
Als dit de bedoeling was, zou God alle vaccins wel hebben 
meegegeven in ons geboorte pakketje. En juist dít, daar 
waar de dwingende, leugenachtige duistere krachten steeds 
heftiger worden, zie ik als een ultieme wakeup call en  
kans tot herbeschouwing en herziening van het Leven en 
Waarachtig Menselijke bewustwording. Waarvoor Leef  
je en waarvoor kies je?
 
Erop of eronder!
Ik zie het als een oorlog tussen duisternis en Licht, tussen 
dood en Leven, tussen laag en hoogfrequente trillingen, 
tussen gevangenschap en vrijheid, tussen ontmenselijking 
en menselijkheid, tussen robotisering en bezieling. The 
Endgame. En juist déze wereldwijde oorlog om de ziel, om 
de scheppende mens, maakt het mogelijk wakker te worden 
en inzicht te krijgen in dit duistere spel, in de ziekmakende 
mondkapjes, de onmenselijke isolatie, het afnemen van ons 
economisch bestaansrecht en de onvrijheid, waarin wij 
gedwongen worden, onder valse voorwendsels en gewikkeld 
in de mantel der liefde. Echter… wij zullen onze ‘heersers’, 
gespeend van enig geweten en besef van de consequenties 
van hun kwalijke rol, nog dankbaar zijn! Zij maken ons in 
versneld tempo wakker, omdat zij laten zien wat voor 
ellende zij in het veld zetten. Beheerst door – en vastgezet in 
– de klauwen van het Beest, werken zij aan het veld van 
beestachtige angst en stresscreaties, waarbij een beest
achtige realiteit wordt neergezet! Er uitstappen is hun 
doodsvonnis. Zij weten teveel en hebben geen keus. 
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Wat kunnen wij doen?
Maar wij kunnen nog wél kiezen, nu het nog kan. Voor  
Echt Mens Zijn. Wij kunnen hiermee ons eigen veld, en 
daarmee het LevensVeld voeden! Ook voor hen, die dit niet 
meer kunnen. Want wij Leven eenmaal in een EenheidsVeld. 
Kies voor de Vrijheid en de Waarheid! Onthul uw eigen 
Go(e)de waarachtige gewetensvolle, moreel en ethische 
levenswaarden en Leef hiernaar, standvastig en synchroon 
aan het Scheppingsveld. Voed uzelf en het Veld hiermee. 
Hoe meer Licht, hoe minder duisternis. Geen enkele 
concessie doen aan de duivelse gevangenisrichtlijnen 
omwille van de ‘vrede’. Dit is geen echte Vrede, maar 
schijnvrede in een cel, ofwel in het zadel houden van de 
lijdensweg van onbewustheid, onvrede, onvrijheid, ongeluk 
en afhankelijkheid in ons LevensVeld. Dit heeft niets met 
Go(e)d, te maken. Ga zien dat het gaat om uw keuze niet 
meer onwetend en slaafs uw energie en soevereiniteit weg te 
geven aan duistere, ziekmakende, laagfrequente 
programma’s en een kiesstelsel, dat verwart en de mens 
afbreekt. Heb de moed hieruit te stappen. Zie het bedrog! 
Stop het geloof hierin en de aandacht hiervoor!  

Echt en uniek Mens Zijn! 
Ga leven synchroon aan de Kosmische Wet. Bevrijd jezelf en 
je Zelf! De Mens IS de Kosmische Wet van het Leven Zelf, 
simpelweg, omdat wij Leven! Ga werken aan, en wees (Ben) 
dit LevensVeld, waar je gelukkig van wordt en ja… ook 
beschermd en gezond door blijft! Want waarachtig 

Veldwerken, in synchroniciteit met de enige Wet van het 
Leven, dat helend, krachtig, verlichtend en bruisend is, 
houdt jong en gezond! Volg de goddelijke frequentie van 
Liefde, Waarheid en het Echte Leven en doorzie dat het 
duivelse pad, dat voor ons in de huidige maatschappij wordt 
uitgerold, alleen maar tot moderne controle en slavernij 
leidt. Volg je hart en ziel. Zie dat dit Nu Hèt moment is om 
wakker te worden en dit te doorGronden en te doorZien. 

Geestelijke evolutie
Er bestaat geen enkel argument en excuus dat vernietiging 
van het Leven en de Mens rechtvaardigt! Dit is tegen de Wet 
van het Leven Zelf. Verbind je met je eigen waarachtig 
Goddelijk Mens Zijn in Al haar/zijn aspecten. Sta NU op, op 
weg naar een betere wereld! Heb de moed te kiezen voor 
ons grootste geschenk en geboorterecht. In liefde en vrijheid 
te leven vanuit de Bron en hiermede, op het pad van 
geestelijke evolutie, het waarachtige Echte LevensVeld en 
geluk te vinden! Zet dit in het Veld! Echt doen! Ja… dat IS 
dóén, werken in en aan het Echte Levensveld. En dat 
kunnen Wij! Ieder vanuit zichZelf, met zijn eigen krachten 
en talenten. Dát is het nieuwe normaal! 
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