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Is het een verontrustend idee voor je, als er een soort ‘vangnet’ bestaat, 

of zou bestaan, dat op de Aarde gestorven zielen, in de ‘Matrix’ vast kan 

houden..? En tóch zouden we hier naar onze idee aandacht aan moeten 

besteden. Want de ware vrijdenkers willen precies weten hoe ver het 

konijnenhol reikt; hoe ver gaat de onderdrukking waarvan we allemaal 

WEL doordrongen zijn dat ie er is? Hoever gaat deze onderdrukking 

eigenlijk door, nadat we zijn gestorven, zijn overgegaan? Gaat die 

voorbij onze planeet? Het antwoord op beide vragen zou wel eens 

bevestigend kunnen zijn. 

Als je jaren bent bezig geweest met het onderzoeken van de vele lagen van 

politieke corruptie, wereldwijde corporaties, gebrek aan privacy, valse-vlag-

operaties, centrale banken, GMO’s, geo-engineering, zionisme, bloedlijnen, de 

straling-agenda, UFO’s, buitenaardse interventie en meer, kom je tot de 

conclusie dat de ware bron van de onderdrukking op het kruispunt van het 

bewustzijn en samenzweringen zou kunnen liggen. Waarom? 

Omdat het draait om de onderdrukking van wie jij werkelijk bent. 

Men probeert je te overtuigen dat je niets meer dan een biologische machine 

bent, een klein mensje, slechts geschikt om te dienen als radertje in machinerie. 

Zoals Pink Floyd het beeldend brengt: gewoon ‘another brick in the Wall’, dus 

gewoon de volgende ‘baksteen in de muur’. De mainstream-wetenschap ontkent 



tot op de dag van vandaag nog steeds het bewustzijn, alleen maar omdat we er 

met de 5 zintuigen geen grip op kunnen krijgen. De meest simpele oplossing is 

dus om bewustzijn helemaal te negeren. Maar als dat nou eens preciés het 

belangrijkst is wat wij hebben..? Als we nou eens 100% bewust-Zijn 

zijn…? 

Veel onderzoekers zullen dit onderwerp niet willen onderzoeken, omdat het tegen 

hun ‘geloofssysteem’ ingaat. Sommigen geloven dat er iets bestaat na dit leven, 

een hemel of een hel, of 70 maagden, maar in ieder geval geen vangnet voor op 

Aarde gestorven zielen. Of het gaat tegen hun wetenschappelijke geloofssysteem 

in: er bestaat helemaal geen ziel, geest of bewustzijn, want zo redeneren de 

heren wetenschappers, deze grootheden zijn immers geen van alleen te 

bewijzen. En ja, ook buitenaards leven moet nog bewezen worden; al lopen er 

nog zoveel Martijn van Staveren’s rond op de wereld… 

De Archonten, ja hoor, daar zijn ze weer.. 

Als je dit artikel inmiddels tot hier hebt gelezen ben je waarschijnlijk bereid met 

een open mind verder na te denken, dan de gemiddelde Nederlander. Je bent je 

bewust van een systeem waarin op Aarde een vals dualisme wordt gecreëerd. 

Dat systeem beperkt en ontkracht ons; het put ons uit en brengt ons naar ons 

denken, en ontvoert ons uit het hart als we niet oppassen… En precies dat kun je 

voelen en waarnemen. En er een zeker ‘systeem’ achter ontdekken. 



Je realiseert je, dat de echte manipulatoren die aan het roer staan, feitelijk niet-

fysieke, dus energetische entiteiten dienen te zijn. In verschillende religies en 

culturen worden ze keihard omschreven, dus daarin komen deze ‘Archonten’, 

zoals ze worden genoemd, al tevoorschijn, bijvoorbeeld in de gnostische traditie. 

Maar ook als ‘Djinn’ (of ‘Jinn’) in de Islam en als de ‘Demonen’ in het 

Christendom. En ja, ook in de moderne literatuur, zoals in de boeken van Carlos 

Castenada, waarin sprake is van de ‘Mud Shadow’… 



 



En kijk eens naar de illustratie hierboven, waarin Leonardo da Vinci ons meer 

dan overduidelijk maakt, dat er sprake is van ‘nauwelijks-zichtbare indringers’, in 

het schilderij ‘De Heilige Familie’. (klik voor artikel over Archonten HIER) 

Wat kan dan dat reïncarnatie/zielen-vangnet zijn..? 

Na de dood scheidt de Ziel of noem het ons ‘oneindig bewustzijn’, zich af van het 

Aardse stoffelijke lichaam en ondergaat een proces waarbij het geheugen wordt 

schoongeveegd en gerecycleerd – gereïncarneerd – in een ander lichaam, 

waarna het proces van voren af aan begint. Is het niet zo, dat op deze manier de 

Aarde letterlijk een gevangenis-planeet is, van waaruit het heel moeilijk 

ontsnappen is..? Het vangnet voor Zielen is daarbij om deze Aarde geplaatst; het 

is een kunstmatig rooster. En dus geen ‘natuurlijk raster’, zoals we die hebben 

met de leylijnen op Aarde. Door dit kunstmatige rooster, kan geen enkele ziel 

heen glippen… 

 

Leylijnen rondom de Aarde 

De Aarde blijft daarbij een gesloten systeem, waarin mensen steeds worden 

herboren als energiebron voor de Archonten, die zich voeden met onze -vooral 

negatieve- energie. Wij mensen lijden aan geheugenverlies en zijn vergeten wie 

ze werkelijk zijn en het lukt ons niet of nauwelijks om ook maar een ‘beetje’ in 

onze superieure, oorspronkelijke kracht te komen… Het vangnet voor zielen zorgt 



dat onze planeet als voedingsviswater fungeert voor deze parasitaire Archonten, 

die onze emoties vakkundig bespelen in deze 3D-wereld van stoffelijke 

ervaringen. 

Dat wordt gedaan via de media, door het voeren van de ene oorlog na de 

andere, door het zaaien van (doods-)angst en via vele andere vormen van pure 

misleiding. Zoals Don Juan in Castaneda’s laatste boek beschrijft (de actieve kant 

van oneindigheid): we zijn ‘humaneros’, groeien op als vee op een boerderij, als 

voedsel voor de Archonten. 

Vergeet ook de reeks Matrix films niet. Morpheus toont Neo de schokkende 

waarheid: dat we opgroeien als bron van voedsel voor de Controllers. Hij toont 

Neo het symbool van de batterij. Hoewel dit een goed symbool is, impliceert een 

batterij de opslag van energie. In werkelijkheid, fungeren wij als generator van 

energie voor de Archonten. De generator, die je op vaak op bouwplaatsen ziet, is 

dus eigenlijk een beter symbool. Archonten moeten ons verleiden om zelf 

toestemming te geven, want wij zijn machtige wezens. Hoe doen ze dat? 

Hoe krijgen ze ons zover dat we gewillig het vangnet ingaan? Met de 

truc van het witte licht….. 

Het zielen vangnet vertrouwt op de truc van het witte licht 

Er wordt ons door verschillende bronnen aangeraden bij het sterven naar het 

licht te gaan. Hollywood film “Ghost” is daarvan een goed voorbeeld. Mensen die 

een bijna-dood-ervaring hebben ervaren zeggen het. Maar, wat als dat witte licht 

de truc is, zoals David Icke, Wayne Bush en anderen opperen. Wat als dat witte 

licht de bron is van de deceptie..? Gaat dan ook jouw hele wereld over o.a. 

‘leven-na-de-dood’ aan gruzelementen? 

Michael Tsarion praat over hoe van licht een wapen is gemaakt . Cameron 

Day praat over de reden waarom hij geen lichtwerker meer is, vanwege de valse 

dualiteit en het ‘neplicht’. Wat als het New-Age gepraat over ‘licht’ een val is? 

Wat als het licht de bron is van de matrix van onze gevangenis planeet? Wat als 

het licht het mechanisme voor het vangnet voor gestorven zielen is? Klinkt dat 

idioot? Laat me nu verschillende oude en nieuwe bronnen introduceren die dit 

concept aanhangen. Ik beschouw het als een goed teken dat onafhankelijke 

bronnen uit verschillende perioden hetzelfde idee hebben. 

http://www.trickedbythelight.com/tbtl/index.html
https://www.youtube.com/watch?v=jVDjToIyohw
http://www.ascensionhelp.com/blog/2013/08/23/why-i-am-no-longer-a-light-worker/
http://www.ascensionhelp.com/blog/2013/08/23/why-i-am-no-longer-a-light-worker/


Simon Parkes 

Simon Parkes is bij velen bekend als een moderne ET-contactee en Engelse 

politicus. Als je naar zijn interviews luistert, is het duidelijk dat hij een rationeel-

nuchtere man is. Parkes stelt dat eerder in de geschiedenis met ons DNA is 

geknoeid; door buitenaardse interventies en genetische manipulatie werden onze 

paranormale vermogens, of noem het ons Kosmische contact, verdrongen. Zo 

konden we onze gevangenisbewakers (de Archonten) niet uitdagen. In de video 

hieronder vermeldt Parkes ook de truc van het witte licht en het vangnet… 

x 

 

  

En dan is er het WingMakers-Neruda-Interview #5 

Het WingMakers verhaal is een prachtig verhaal over de geschiedenis van de 

mensheid, poëzie, muziek en schilderijen, de moeite waard om je in te 

verdiepen. Voor mij zijn het krachtige verhalen. Ze zijn geschreven als fictie, 

maar komen over als feiten. Zo ook het Neruda Interview nummer 5, waarin we 

horen dat wij mensen goddelijk, oneindig bewustzijn zijn, werden gestrikt en 

opgesloten in fysieke lichamen, die tijdelijk zijn en sterven. 

Het bedrog kwam tot stand door de samenzwering van drie aparte buitenaardse 

rassen (Annunaki, Serpent Race en Marduk), die een manier vonden om de 

Atlantiërs, onze voorouders, in biologische lichamen (het menselijk lichaam) te 

lokken. Een deel van het bedrog impliceert Anu, de reptielachtige koning van de 

Annunaki, die als koning regeert over de mensheid en het opzetten van 

dimensies van het bestaan die zorgen dat we er nooit meer uit kunnen komen, 

met inbegrip van een vangnet voor zielen, voor reïncarnatie-doeleinden. 

https://www.wingmakers.com/content/neruda-interviews/


De wereld als ‘Maya’, of de 

grote illusie.. 

Een thema in het boeddhisme en het hindoeïsme is dat onze wereld onderdeel is 

van alle Maya en illusie (dat wil zeggen de matrix). Een andere boeddhistisch 

thema is dat het leven lijden is; dat reïncarnatie een eindeloze cyclus van 

datzelfde lijden is (rad van Samsara), dat alleen kan worden doorbroken door de 

spirituele praktijk, het verhogen van het bewustzijn. Hoewel sommige mensen 

dit pessimistisch vinden, past het precies in wat we weten van de grotere 

samenzwering en het net voor zielen. Het millennia-oude Tibetaanse Dodenboek 

is een handleiding voor monniken, hoe we ons zelf kunnen voorbereiden op de 



dood en hoe we reïncarnatie kunnen vermijden door het bereiken van de 

bevrijding. 

Val Valerian 

Val Valerian is een voormalige CIA agent (echte naam John Grace) die in de 

jaren 1990 begon te schrijven over het vangnet voor zielen, dus nog ver voordat 

er van de Matrix-films sprake was: 

“Het zijn de Greys die wachten in het licht wanneer een mens sterft. De 

menselijke ziel wordt na de dood van het lichaam gerecycled in een ander 

lichaam en het proces begint weer van voren af aan. Het licht en de tunnel zijn 

een val. De Greys scannen iemand die zij willen recyclen als deze de dood 

nadert, ze zien wie deze mens was. Ze projecteren het beeld van de mens in het 

witte licht en mensen die hem dieper de tunnel en het witte licht in lokken. Als jij 

er uit eigen vrije keuze voor KIEST om te volgen zit je in hun val. Je wordt naar 

een nieuwe incarnatie geleidt van hun keuze. Deze entiteiten zien de aarde als 

een grote boerderij.” 

— Val Valerian, Matrix II & Matrix V 

Tanaath van het zilveren Legioen 

Tanaath van het zilveren Legioen praat ook over het bestaan van een vangnet 

voor zielen en de reincarïatie-val. Ze beschrijft dat iedere ziel het hiernamaals te 

zien krijgt zoals zij verwachten. Een Christelijke ziel zal daarbij Petrus zien en ja, 

een moslim krijgt alle beloofde maagden te zien. Hoe stereotype wil je het 

hebben..? 

http://www.trufax.org/
https://www.youtube.com/watch?v=UcCYT4OpA7g


 

Het verhaal over reïncarnatie, zoals het in dit artikel wordt beschreven, loopt parallel met 

het relaas dat Martijn van Staveren ons doet. 

Tanaath wijst ook op het feit dat je herinneringen worden weggeveegd, voordat 

je terug naar de Aarde wordt gestuurd om te reïncarneren. Er zijn verschillende 

andere mensen die weten/geloven in het bestaan van het zielennet zoals Wes 

Penre,, ET contactee Peggy Kane, Gregg Prescott van in5d.com, Greg Calise en 

vele anderen. Wat we willen doen, is je met dit artikel een wezenlijk en ‘reeel’ 

alternatief aanreiken, voor de gladde praatjes die we via geloof en media 

voorgeschoteld krijgen. 

Want is het niet heel erg interessant, dat het zielennet en de oogst van zielen, 

maar ook de zielenvalkuil allemaal magische kaartspellen, boeken en video-

games zijn..? Het idee van een vangnet voor zielen is dus onderdeel van het 

publieke bewustzijn, gepresenteerd als niet-echt, in een sprookje dus, of ‘een 

verhaaltje’ voor zwevers… De vraag blijft of er genoeg mensen bereid zijn, om 

deze meer dan serieuze optie te onderzoeken? Niet als een spelletje, maar als 

serieuze optie, zoals die door de vele, vele mensen hier in het artikel wordt 

aangedragen.. 

Kunnen mensen de omvang van dit vangnet begrijpen én het feit dat gedwongen 

reïncarnatie de ultieme slavernij op een gevangenisplaneet is? Wij zullen deze 

optie zeker niet uit de weg gaan en zullen binnenkort weer ruimte geven aan het 

verhaal van Martijn van Staveren, dat op deze gedachte ook naadloos aansluit. 

http://wespenre.com/site-map.htm
http://wespenre.com/site-map.htm
https://www.youtube.com/watch?v=UYfyI0CZX5A
http://in5d.com/how-to-exit-the-reincarnation-system/
http://riverbankoftruth.com/2014/03/23/the-final-trick-by-greg-calise/


Cameron Day: ‘Have a Hug!’ 
Nee, ik heb mij niet tot de donkere zijde gewend, maar ik overstijg het idee van goed en 
kwaad. Dit artikel is waarschijnlijk het belangrijkste artikel dat ik ooit heb geschreven. Om 
dit volledig te begrijpen is een inleiding noodzakelijk. Lees alsjeblieft door, dan zul je 
straks duidelijk op het vizier hebben waarom ik mijzelf nooit meer ‘lichtwerker’ noem. 

Al lange tijd zijn wij in de ban van de vraag of ons deel van het universum wel verbonden 
is met de oneindige Bron van de schepping; we voelen ons kwetsbaar en geïsoleerd. Het 
lijkt alsof we uit de hemelse sferen zijn terechtgekomen in een wrede wereld van ikke, 
ikke en de rest kan stikken. Deze ‘ban’-vraag is pure fictie, een misleiding van de 
hoogste orde, maar het gevoel van afgescheiden zijn heeft greep op ons allemaal. 

De notie dat dualiteit en polariteit natuurlijke aspecten van het leven zijn lijkt te horen bij 
de aarde. Deze simpele binaire imprint is zo prominent dat we zicht op de grote 
holografie, dat het kleine heeft voortgebracht, verloren is gegaan. Inderdaad, we hebben 
het zicht op het grote hologram helemaal verloren. Mensen worden geconditioneerd om 
de holografische misleiding en diens agenten te aanbidden. 

Maya, de illusie.. 
Dit hologram wordt door Hindoes ‘Maya’ genoemd, de gnostici noemen het ‘de corrupte 
demiurg’. Ik vind deze term heel passend en zal vanaf dit punt de term ‘corrupte demiurg’ 
gebruiken. 

Het Duister versus het (valse) Licht – de dualiteit van de demiurg 
Om het breedst mogelijk spectrum van zielen te vangen splitst de corrupte demiurg haar 
agenten in twee ogenschijnlijk tegengestelde teams: het Duister versus het (valse) Licht. 
Niet iedereen kan een heilige zijn, dus moet er in de wereld van de demiurg ook ruimte 
voor zondaars zijn, zolang iedereen maar onder zijn ban komt. Voor de demiurg is het 
belangrijk dat we hem of één van zijn agenten aanbidden, ongeacht bij welk team ze 
horen. 

Er zijn vele namen voor de spelers in dit kosmische multidimensionele drama: Lucifer, 
Jehova, Beëlzebub, Aartsengel Michael, Satan, Ashtar, dozijnen Arch(ont)en-gelen, 
zogenaamde opgestegen ‘meesters’ en nog een variëteit aan gechannelde entiteiten. 
Het zijn entiteiten uit het astrale die zich voordoen als lichtwezens. Sommigen werken 
voor het duistere team, andere voor het valse lichte team, maar allemaal spelen ze voor 
de corrupte demiurg die de baas is over hen. Dit is in essentie het geheim van de 
Archonten: het zijn niet alleen demonische wezens, maar ook de zogenaamd 
opgestegen meesters en aartsengelen. 

Waarom al deze controle over ons? 
De corrupte demiurg is een entropisch systeem van kunstmatig ingebracht bewustzijn 
van gescheidenheid en het kan alleen overleven door de energie van zielen te oogsten 
die steeds opnieuw moeten reïncarneren. De dualiteit tussen het duister en licht is 
gecreëerd om de grootst mogelijke hoeveelheid zielenenergie te krijgen. Mensen dienen 
als ‘accu’ om de demiurg van energie te voorzien. De ‘goede’ zielen kiezen het team van 
het (valse) licht en de ‘slechte’ zielen de donkere kant, maar onbekend voor de meeste 
van deze zielen is dat zij allen hetzelfde systeem dienen. Het zijn twee kanten van 
dezelfde medaille. 



Om het dualiteit spel spannend te houden heeft de demiurg voor de deelnemers van 
beide zijden initiatiepaden ontwikkeld, waarlangs zij kunnen ascenderen naar andere 
dimensies van verschillende dichtheid. Dit geeft hen het gevoel dat ze iets hebben 
gepresteerd. In feite dolen ze alleen door een doolhof van demiurgische illusie. De 
spelers op de hoogste niveaus van de hiërarchieën weten dat ze acteren in een 
egoïstisch systeem dat alleen zichzelf dient, maar ze vinden het prima, omdat ze macht 
kunnen uitoefenen en de energie van aanbidding ontvangen van de zielen meer naar 
beneden op de ladder. 

Archon-engelen.. Houtsnede van Gustav Doré. Wie houdt het licht en ‘vals licht’ 
gescheiden..? Waarom zit de dualiteit ook niet daarin verborgen…? En toch hebben we 
de krachtigste instrumenten beschikbaar om deze keuze te maken.. Ons 
onderscheidingsvermogen is het kompas. 

Hoe zit het met de zogenaamde ‘spirituele hiërarchie?’ 
De meeste channelings zijn met wezens van het valse licht: aartsengelen, opgestegen 
meesters en positieve buitenaardsen. Van de boodschappen die doorkomen gaan er 
dertien in het dozijn. Het grote geheim is dat deze wezens een verplichting hebben 
tegenover de corrupte demiurg en een psychologische oorlog voeren tegen de mensen 
die zich niet thuis voelen bij de meer bekende religieuze instituten.Met andere woorden, 
de New Age beweging is een multidimensionaal psychologisch plan bedoeld om 
zielenenergie te vangen. 

Een ander geheim is dat de meeste van de zogenaamde “opgestegen meesters” nooit 
een incarnatie als mens hebben gekend. Het zijn ongelooflijk misleidende wezens die 
het spel spelen om de aanbiddingsenergie te kunnen vangen. In het illusoire ‘sub 
universum’ van de corrupte demiurg zijn zij in staat om goedhartige mensen te verleiden 
om energieën van liefde, toewijding en lof weg te geven. 

De ‘rashonden’ vallen min of meer onder dezelfde categorie. Niet gericht op de 
oneindige Bron van de Schepping, maar iemand dienend die zich voordoet als de 
Schepper: de corrupte demiurg. Daarom zijn zij helemaal geen engelen. Ter ere van de 
misleidende aard van deze wezens, heb ik hen een nieuwe, meer accurate naam 
gegeven: de Spiritual Liar-archy. 

De donkere kant doet het valse licht schijnen 
Beide teams moeten hun rollen overtuigend brengen. Het donkere team speelt zijn rol 
als kwaadaardig uitschot goed, altijd klaar om te doden, te martelen en te verkrachten. 
De donkere kant is zo ongelooflijk weerzinwekkend ontworpen, dat de meerderheid van 
de ‘goede’ zielen de andere kant van de polariteit zal kiezen, in ‘liefdevolle’ omarming 
met een van de patriarchale religies van het valse licht, of de New Age beweging met het 
legioen aan channelaars en meesters. 

De aarde is voor de corrupte demiurg een moeilijke planeet om volledig te beheersen. 
Mensen waren ooit zeer bewust van hun verbinding met de oneindige Bron en al het 
leven en dat besef is in sommige spirituele personen gebleven tijdens de gehele 
regeerperiode van de duisternis op deze planeet. Omdat dit besef door de duistere 
krachten niet uit ons kon worden geslagen, werd een plan gemaakt om de spirituele aard 
van de mens over te nemen. 

Eerst werden de patriarchale religies gevormd en aan zoveel mogelijk mensen van de 
wereld opgelegd. Iedereen die zich niet bij een van de grote godsdiensten aansloot was 



voor een groot deel van de geschiedenis een buitenstaander. Tot in de laatste eeuw, 
toen de theosofische beweging werd opgericht, die de basis vormde voor de New Age 
beweging. De New Age beweging blijft aan momentum winnen. Veel van de mensen die 
zich van de hypocrisie van patriarchale religies afkeerden voelen zich wel aangetrokken 
tot de New Age beweging. 

De corrupte demiurg heeft een antwoord voor de innerlijke chaos waaraan veel mensen 
lijden. Als de reguliere religie geen antwoorden kan geven dan zal de New Age 
beweging dit waarschijnlijk wel. Het maakt de demiurg niets uit, zolang we maar een kant 
kiezen die hij onder controle heeft. Daarom moeten we boven de tweedeling uitstijgen. 

Channelaars worden voor de gek gehouden 
In 2011 schreef ik over het probleem dat ik heb met gechannelde boodschappen 
(HERE.  Als van religie kan worden gezegd dat het ‘opium voor de massa’s’ is, kan van 
gechannelde boodschappen worden gezegd ‘HOOP-IUM voor de ontevreden 
minderheid’. Het is steeds hetzelfde verhaal als je door de wollige taal eromheen kun 
kijken. Samengevat komt bijna iedere gechannelde boodschap op het volgende neer: 

‘Lieve mensen, wij in de spirituele hiërarchie houden zoveel van jullie. We zouden niets 
liever willen als onszelf bij jullie te voegen, we zijn namelijk jullie lang geleden 
kwijtgeraakte familie. Blijf sterk en houdt je vast aan het licht, want het zal niet lang meer 
duren voordat we onszelf aan jullie bekend zullen maken. Wacht geduldig en blijf hopen 
dat we jullie zullen komen redden uit de situatie waarin jullie nu zitten. Wanneer wij 
komen, zal voor jullie een Gouden Tijd (golden (c)age) op aarde aanbreken.’ 

Ik heb de informatie van ‘Archon Angel Michael’ of ‘Saint Germain’ etc. altijd 
misselijkmakend gevonden. Toen ik ‘Who’s Really on This Channel’ schreef, begreep ik 
nog niet dat transmissies van “werkelijk positieve wezens” niet werden gecorrumpeerd 
door de duistere kant, maar dat de boodschappen kwamen van valse lichtwezens. 

‘Lichtwerkers’ worden misbruikt..! 
Toen ik mij in 1998 voor het eerst bezighield met energieën had ik nog nooit van de term 
“lichtwerker” gehoord. Toen ik de term in 2000 voor het eerst opving, vond ik het maar 
een vreemde term. Nu begrijp ik waarom. Het ‘licht waarvoor wij ons moeten inzetten, is 
het valse licht, het heeft te maken met de dualiteit van de corrupte demiurg!’ Zie je, 
wezens die ik nu ‘Goddelijke agenten’ noem, zijn bezig de corrupte demiurg van de 
wereld te vegen. Als de corrupte demiurg is uitgeschakeld, zullen alle wezens die 
hebben geprofiteerd van de gestolen macht van de demiurg, ook hun macht verliezen. 

En ja, dat willen ze natuurlijk niet. Ze hebben een eenvoudig plan bedacht: benader alle 
geïncarneerde Goddelijke agenten, meestal in de droomstaat, maar ook tijdens een 
scenario van een ontvoering door buitenaardsen en vertel ze dat om hun missie te 
vervullen, de (valse) lichtwerkers en de geestelijke leugenaar-archie moeten volgen. Dit 
plan heeft ongelooflijk goed gewerkt, vooral omdat Goddelijke agenten een harde tijd op 
aarde hadden gehad. 

De samenleving maakt het hen niet gemakkelijk, de spiritualiteit is misbruikt en 
verdraaid, de dichtheid van trillingen is zwaar, onze herinneringen zijn meestal 
weggevaagd. Over het algemeen zijn we liever NIET hier. Dus elk wezen dat licht 
uitstraalt (zelfs vals licht) kan een Goddelijke agent het gevoel geven dat ze echt contact 
hebben met werkelijk goddelijke wezens. 



Ik herinner me nog mijn eigen toetreding tot het team van het valse licht, toen ik 6 jaar 
oud was en een uiterst levendige droom had. Ze wisten me te overtuigen dat ik mijn 
missie zou vervullen als ik als een werkelijke goddelijke agent voor hen zou werken. Het 
duurde een zeer, zeer lange tijd voordat ik achter de waarheid kwam. 

Ben je wel eens uitgeput wakker geworden? 
Veel lichtwerkers hebben het over strijd die ze in hun ‘dromen’ moeten leveren. 
Gedurende hun “droom missies” knijpt de spirituele liar-archy hen zoveel mogelijk uit als 
ze kan, maakt ze leeg en zwak. Word jij wel eens uitgeput wakker, heb je het gevoel dat 
je de hele nacht in touw bent geweest? Je lichaam, ziel en geest raken uitgeput, omdat 
jouw energie wordt geoogst door de valse lichtwezens. 

Een paar maanden geleden heb ik alle afspraken en zielencontracten die ik had gemaakt 
met lichtwezens ingetrokken, hoe ‘goed’ ze ook leken te zijn. Het klinkt zo simpel, maar 
ik had het over het hoofd gezien. Ik voelde veel weerstand van de astrale lichtwezens, 
die me op het hart drukten dat ze zo positief waren, maar ik hield voet bij stuk. Ik weiger 
voortaan energie af te staan, energie die uiteindelijk bij de demiurg terechtkomt. 

Nu heb ik ‘het grote voorrecht’ slachtoffer te mogen zijn van psychische aanvallen van 
zowel het valse licht team als de donkere zijde. Het team van de (valse) lichtwerkers valt 
me op subtielere wijze aan dan de duistere broeders (enkelbijters). Het kunnen pareren 
van dit soort aanvallen heeft me erg veel geleerd, ik ben nu op het juiste pad en wordt 
niet meer afgeleid door dualiteit denken. Het is ook erg fijn om te weten dat ik ‘s nachts 
lekker kan slapen en niet langer betrokken raak bij ‘belangrijke maar idiote missies’ 
tegen de duistere zijde. 

En wat is het.. ? Die Gouden Tijd of Gouden Kooi (Golden Age or Cage)..!? 
De valse lichtwezens die werken voor de corrupte demiurg willen hun controle over de 
mens behouden. Onze zielenergie, onze afspraak dat wij in deze tijd wilden incarneren 
op aarde, maken de demiurg en zijn agenten krachtig; ze willen dat niet zomaar 
opgeven. Op dit moment zijn we in een strijd om onze vrijheid gewikkeld. De spirituele 
liar-archie wil ons verplaatsen van de huidige niet erg comfortabele kooi naar een iets 
grotere staat van bewustzijn, waar zij weer de strikte controle over ons zullen hebben. 

Denk aan de metafoor van kippen in de bio-industrie. De wezens die met ons boeren 
willen ons nu iets meer ruimte geven, ‘vrije uitloop’, maar nog steeds achter door hun 
gecontroleerde hekken. De boer geeft ons het gevoel dat we vrijheid hebben gekregen, 
maar hij kan zich nog steeds voeden met onze energie. 

De spirituele liar-archie wil niet dat we op onze eigen kracht groeien naar self-
empowerment, dat zal ons toelaten om gewoon weg te lopen van hun hele systeem. Dit 
is de reden waarom de gechannelde berichten op een subtiele manier mensen 
ontkrachten, terwijl ze doen alsof het om empowerment gaat. Zolang we zitten te 
wachten op “hulp” om ons te komen redden, zullen we niet in staat zijn om onze eigen 
problemen op te lossen of te leren onderscheiden wie werkelijk onze belangen op het 
hart heeft. 

Oplossingen voor de mensen die in de dualiteit geloven 
Hoe kunnen we een uitweg vinden uit het paradigma van dualiteit? De eerste stap is het 
opstarten van het zelfreinigende vermogen en het terugnemen van alle afspraken die je 
hebt gemaakt met wezens die niet het beste met je voor hebben. Vervolgens, neem 
afscheid van het zien in polariteiten. Claim de energie terug die ging zitten in je 



zielenafspraken. Affirmeer je inzet om het controleparadigma van de corrupte demiurg te 
overstijgen zonder zijsporen te nemen met gevechten uit de polariteit. 

‘Heart of Light’ 

Verbind je met de hogere dimensies van onvoorwaardelijke liefde en licht. Het goddelijk 
bewustzijn en de bron. Daar bevinden zich engelen, gidsen en meesters van het hoogste 
licht. Daar bevindt zich ook jouw Hoger Zelf en het collectief Kosmisch Bewustzijn. 
Ontdoe je van de valse lagen van illusies die gedurende vele levens in je bewustzijn 
geplaatst zijn, zodat je opnieuwje ‘Hogere Zelf’ kunt ontdekken, dat eigenlijk je Innerlijke 
Goddelijke Zelf is..!!! 

Ik raad mensen aan dagelijks bewust tijd te nemen om af te rekenen met 
‘zielencontracten’, met alle ontberingen, beperkingen, slechte relaties, 
gezondheidsproblemen, financiële problemen, disfunctionele problemen in de familie en 
al het andere in je leven dat je als energie-aftappend ervaart. Het aantal afspraken dat 
we hebben gemaakt in deze valse matrix zijn werkelijk verbluffend. Als je aan de subtiele 
en flagrante afspraken aandacht besteedt die wijzen op onzichtbare tralies van je 
gevangenis, dan zul je zien dat er geen tekort is aan afspraken die je moet intrekken. 

Schoon je energie op en verbreek alle (karmische) contracten. Hiervoor maak je 
verbinding met je Hoger zelf en het Kosmisch bewustzijn. Claim je eigen kracht door te 
stellen dat je niet langer in dienst wenst te zijn van de zielen uitzuigers. Je zult 
vervolgens zien dat je minder ‘contact’ met de valse lichtwezens krijgt. Totdat je gewend 
bent aan de veranderingen, kun je jezelf een beetje alleen voelen. Dit is een zeer goede 
tijd om je verbinding met je eigen Hoger zelf te versterken, met de kern van de aarde en 
het Kosmisch bewustzijn. 

Je zult beter kunnen slapen en het positief vermomde bedrog gemakkelijker opmerken. 
Zij kunnen geen enkele macht meer over jou uitoefenen. En als je dan toch contact krijgt 
met een wezen, zeg dan dat je alleen bereid bent om te communiceren met wezens die 
de dualiteit hebben overstegen en buiten de corrupte demiurg vallen. Stel ieder wezen 
dat contact met je wil op de proef. Vraag ze botweg: “Bent u een deel van de demiurg?” 
Wezens van het ware Goddelijke Licht zullen graag je vragen beantwoorden. Ze 
communiceren met wat ik ‘ziel-telepathie’ noem. 

Type van communicatie is een belangrijke aanwijzing 
De kracht van het Ware Goddelijke Licht dat buiten de corrupte demiurg bestaat is niet 
gebonden aan de dynamiek van de linker/rechter hersenhelft en donker/licht polariteit dat 
het demiurgische universum definieert. Het klinkt dus nooit als een stem in je hoofd! In 
plaats daarvan gebruiken de hogere dimensies onvoorwaardelijke liefde 
‘zielentelepathie’; een zeer zuivere kwaliteit van licht dat rechtstreeks tot je ziel spreekt. 

Het verschil tussen een wezen van het Ware Goddelijke Licht en een van het valse licht 
is dat de eerste licht is en warm, omhullend, puur en onvoorwaardelijk liefdevol, terwijl 
het licht van deze laatste is koud, op een ongemakkelijke manier doordringend, dominant 
en vaak overdreven mannelijk. De groep vals lichtwezens is een door mannen 
gedomineerde groep, zelfs de vrouwen binnen hun machtsstructuur hebben een zeer 
mannelijke energie. 

Daarom hebben de religieuze structuren ook allemaal een dominante mannelijke god en 
maken ze geen melding van een allesomvattende, vrouwelijke schepper. Een ander 



belangrijk verschil tussen de valse lichtwezens en wezens van het Ware Goddelijke 
Licht, afgestemd op Oneindige Bron, is dat het Goddelijke Licht niet controleert, 
manipulatief, bazig of veroordelend is. 

De Oneindige bron zal geen eigen agenda hebben, het zal je ondersteunen in je 
gekozen missie om de corrupte demiurg te helpen ontmantelen. Je krijgt geen 
‘marsorders’, ze sturen je in je dromen niet op eindeloze energie aftappende missies. Zij 
zullen niets van je vragen waardoor je uitgeput raakt of energie kwijtraakt. 

Wezens van het Ware Goddelijke Licht zijn ondersteunend, liefdevol, verzorgend en je 
bent als individu belangrijk voor ze. Je bent geen radertje in een machine voor hen, want 
ze begrijpen dat je een cruciaal aspect bent van een ingewikkeld verbonden creatie. Ze 
hebben het grootste respect voor degenen onder ons die vrijwillig incarneren in het 
“systeem van het beest” van de corrupte demiurg om deze van binnenuit te helpen 
ontmantelen. Er moeten inderdaad goddelijke agenten van binnen en van buiten de 
corrupte demiurg samenwerken om deze te ontmantelen. 

Onderscheidingsvermogen is belangrijk 
Ik zal nog vaker schrijven over dit onderwerp en de vele implicaties ervan. In de 
tussentijd verzoek ik je dringend om scepticisme en onderscheidingsvermogen te 
gebruiken. Gebruik je intuïtie en logica bij de informatie die je krijgt en vraag jezelf af 
“wat is de agenda hier?” Er is op onze planeet inderdaad een zeer grote, 
multidimensionale “samenzwering” gaande en het onttrekt macht van ons door ons in het 
spectrum van polariteiten te duwen. Iemand die wil dat je “kiest voor één kant” is nog niet 
wakker geworden, niet bewust van het feit dat beide zijden helften van dezelfde medaille 
zijn, die wordt gecontroleerd door de corrupte demiurg. 

Ik verzoek je dringend om deze ideeën te bespreken en te zoeken naar manieren 
waarop je in het verleden misschien bent gemanipuleerd door entiteiten uit het valse 
licht. Het is niets om je voor te schamen – de valse lichtwezens zijn ongelooflijk 
bekwame leugenaars en manipulators. 

De meesten van jullie hebben al gekozen om een Goddelijke agent te zijn, zijn 
geïncarneerd met als doel de ontmanteling van het demiurgische controlesysteem. Je 
hebt je keuze al gemaakt en nu moet je jouw individuele missie uitvoeren. Om dat te 
doen, is het van vitaal belang om alle banden met de valse lichtwezens verbreken. Neem 
indien nodig de tijd om energie en kracht terug te krijgen en vraag aan het Goddelijke 
Innerlijke Zelf aan jou te openbaren wat het is dat je specifiek zou moeten doen. 

Sta sterk in het ware licht van je Goddelijke Innerlijke Zelf en de oneindige Bron. 
 

 

 


