Drie houdingen in deze tijd
Er zijn in deze tijd drie houdingen mogelijk tegenover alles wat er aan informatie, verhalen en
nieuws op ons afkomt.
De eerste stroom is het verhaal dat van officiële zijde wordt verteld over wat er gaande is, de
cijfers en de maatregelen die daarop volgen. Veel mensen zijn aangewezen op deze
informatie, ze zijn niet in staat om hierachter of eroverheen te kijken, omdat ze niet over
andere informatie beschikken, noch in zichzelf een andere stem horen. Ze krijgen de enorme
stroom negatieve cijfers over testen, besmettingen, ziekenhuisopnames en doden op zich af,
en nemen die als waar aan. Geen wonder dat zij voor het merendeel in grote angst verkeren
over hun gezondheid, hun familie, hun baan, hun bedrijf, hun leven en de toekomst. Ze
kunnen via deze angst gemanipuleerd worden om voor dingen te kiezen die ze zonder die
angst nooit zouden doen.
Er is een tweede stroom mensen die wel in staat is om achter het officiële verhaal te kijken.
Dit zijn de klokkenluiders, de moedige artsen, wetenschappers en verpleegkundigen die met
gevaar voor het verlies van hun baan vraagtekens durven te plaatsen bij het eerste verhaal. Ze
vertellen ons andere feiten en zeggen: pas op, het officiële verhaal klopt niet. Ze doen dat
rustig en met redenen omkleed.
In deze tweede stroom vind je echter ook een onderstroom van mensen die het officiële
verhaal ook niet geloven maar een onwaarschijnlijk tegengeluid laten horen, bijvoorbeeld
over reptielwezens en vijandige buitenaardse beschavingen die de macht over de aarde willen
overnemen. Het is makkelijk voor de vertegenwoordigers van het officiële verhaal om hen als
waanzinnige fantasten en complotdenkers in de hoek te zetten. Zo wordt de gehele tweede
groep mensen in diskrediet gebracht en hoeven dan als ‘wappies’ niet meer serieus genomen
te worden. Dus daarmee ook de dappere wetenschappers niet die hun stem laten horen. Dat is
een ongewenst effect hiervan.
Veel mensen zijn op dit moment bezig te ontwaken, dat wil zeggen ze staan op uit de droom
van afgescheidenheid en angst. Zij nu worden slecht bediend door de negatieve verhalen over
wat kwade machten achter de schermen allemaal van plan zouden zijn. We hoeven onze ogen
hiervoor niet te sluiten, maar we hoeven slechts gedoseerd hiervan kennis te nemen, omdat
een grotere dosis het risico met zich meebrengt om in een neerwaartse spiraal terecht te
komen van wanhoop, neerslachtigheid en mistroostigheid. Dan kan het gebeuren dat je
uitstraling van licht gedimd wordt en je trillingsgetal wordt verlaagd. Uiteraard tijdelijk, maar
dit kan de bedoeling niet zijn, en draagt niet bij aan de lichtkracht die we op aarde hard nodig
hebben om tegenwicht te bieden tegen het onlicht, het duister en de angst.
De derde stroom mensen stapt uit al deze verhalen, zowel de officiële als de negatieve
complotverhalen. Ze blijven ferm aan de kant van de hoop, het licht en de liefde staan en
wijzen de richting naar een andere wereld, een nieuwe wereld van liefde en licht die kan
ontstaan in deze overgangsperiode. Ze laten zich niet afleiden door enige vorm van angst. Dat
kunnen ze alleen wanneer ze hun eigen innerlijke werk gedaan hebben, of aan het doen zijn,
en hun ego in beeld hebben gekregen dat zich juist voedt met angst. Dat is dus je grootste
geschenk aan de wereld in deze tijd: je persoonlijke spirituele ontwikkeling serieus nemen en
je ego doorzien, erdoorheen gaan en aan de kant van de liefde terecht komen in dit proces van
vergeving en loslaten. Dat is je urgente verantwoordelijkheid in deze tijd. Maak je keuze en
neem je plek in. Je bent nodig.

In liefde, Willem

