Gedeelten uit hoofdstuk 7 van Hemel onder Vuur

Hoofdstuk 7
Op een warme dag eind juli 2017 had ik in de tuin een gesprek met de vriendin van
mijn buurman. Ze is een stuk jonger dan ik. Ze vertelde me dat ze eerder nooit veel
geloof hechtte aan verhalen over chemtrails, maar dat dit onlangs veranderd was
toen ze met wat vrienden in een open veld was en het gebeuren hoog in de lucht
hun aandacht trok. “Toch wel gek,” dachten we, “die langzaam uitdijende strepen.
Het leek wel of ze doelbewust werden aangebracht.”
Ze besloten ter plekke een experiment te doen: met gebundelde gedachtekracht en
bewegingen van hun lichamen positieve energie naar de hemel zenden en zo de
chemtrails ‘wegtoveren’. De Himalaya-methode noemt ze deze aanpak. Het begon
als een spel, maar tot haar grote verbazing en blijdschap had het effect. De lucht
werd helderder en minder ‘drukkend’.
Ik geef dit voorbeeld, omdat het zo prachtig aangeeft wat we kunnen doen, namelijk
negatieve energie omzetten in positieve. Transformeren. Dat is de goede richting.
Niet vechten en bestrijden, maar tegemoet treden en omzetten.
Dat is makkelijk gezegd, want we moeten wel iets heel erg groots ‘omzetten’. Het
wereldomspannende technologische ‘netwerk van netwerken’ van de
geoengineers, militairen en transhumanisten lijkt oppermachtig. Wat kun je als
groepje verontruste burgers daar nu tegen ondernemen? Je hebt de hele NATO
tegenover je, het hele geheimzinnige bolwerk van het militair-industriële complex,
zowat alle toonaangevende academische cirkels op aarde en dan nog de wereld
van de politiek en de media die de status quo verdedigen en bewaken. Het is vele
malen erger dan David tegen Goliath. Dit is een microbe tegen Goliath. Geen
beginnen aan…
Een reus op lemen voeten
Maar toch, deze moloch is een reus op lemen voeten, zoals de Chinezen zeggen.
Het machtige bolwerk heeft een paar bijzonder zwakke punten. Veruit het
belangrijkste zwakke punt is dat het zich tegen de natuur keert. Om het overeind te
houden moet er daarom continu energie worden toegevoegd. Er moet continu
forcering plaatsvinden. Als de natuur zijn gang weer mag gaan, dan raakt het
bouwwerk binnen de kortste keren in verval.
De moraal: je kunt het wel tegen de natuur willen opnemen en misschien houd je
dat met veel moeite een tijdje vol, maar uiteindelijk verlies je dit altijd. Technocraten
kunnen dit niet begrijpen. Zij geloven dat technologie superieur is aan de natuur,
die ze wel eens eventjes naar hun hand zullen zetten.
Bij de chemtrails vindt deze forcering plaats in de vorm van de toevoeging van
steeds weer nieuwe aerosols. Als die toevoeging stopt, valt het bouwwerk in elkaar
en herneemt de atmosfeer zijn oorspronkelijke staat. Dit is zeer goed nieuws. Het
betekent dat het chemtrail-systeem niet stabiel is, niet duurzaam, niet organisch.
Logisch, want het is aardevijandig (en trouwens ook zonvijandig).
Een tweede zwakte (die je eigenlijk geen zwakte mag noemen, maar ik moet het
niet te ingewikkeld maken) is dat aerosols, nanobots en polymeren materie zijn. En

materie is minder solide dan we geneigd zijn te denken. Vanuit een wat ruimere
optiek is materie energie. Of beter gezegd: een uitdrukkingsvorm, emanatie of
verdichting van energie. En energie is constant in beweging en te beïnvloeden.
Gedachten zijn ook een uitdrukkingsvorm van energie. Hier zien we de diepere
betekenis van het experiment van de vriendin van mijn buurman. We kunnen ‘een
goed gesprek’ met de chemtrails aangaan als we ze als energie in beweging zien.
En nog een stap verder: wij zijn zelf evengoed energie in beweging. Als wij in onze
volle spirituele kracht gaan staan, vanuit een diep besef wat onze essentie is
(liefde, licht en scheppingskracht) en van daaruit leven, dan kan niets ons meer uit
het lood slaan. Hoe hoger onze frequentie is, hoe minder last we hebben van
chemische en biologische ‘invasies’.
Acht dingen om te doen
En zo komen we bij de concrete stappen die we kunnen zetten. Je zal zien dat we
ongelofelijk veel kunnen doen:
1. Onze mentale weerbaarheid versterken
2. De kwaliteit van onze leefomgeving permanent monitoren
3. De atmosfeer van onze binnen- en buitenruimten transformeren
4. Onze fysieke en emotionele weerbaarheid versterken, onze lichamen ontgiften
en onze levens energetisch in balans brengen
5. Zelf organisch voedsel verbouwen (kiemen, eetbare planten, fruit en groenten)
6. Nieuwe, duurzame leef- en woonvormen ontwikkelen
7. Kennis van helingtechnieken en gezonde voeding overdragen op anderen
8. Politieke en juridische actie ondernemen
ALOHA
De chemtrails zijn onze leermeesters. Ze leren ons om negatieve energie te
herkennen en te transformeren. Ze leren ons ook dat wij – met alle andere bezielde
wezens op deze aarde – met onze gedachtekracht en levensenergie zelf actief het
leven dat wij voor ogen hebben vorm kunnen geven. Zij vestigen onze aandacht op
de grote waarde van ons derde oog en op wat er nodig is om dat ‘scherp’ te
houden. En zij helpen ons om de regie over levens in eigen hand te nemen.
Dat alles neemt niet weg dat we in het defensief zijn. We moeten een goed
antwoord zien te vinden op de druk die uitgaat van een steeds giftiger
leefomgeving. Het goede daaraan is dat we deze situatie kunnen benutten om
kernen te ontwikkelen voor de wereld die hierna komt. Deze strategie, die het op
korte termijn voorbereid zijn op zware tijden verbindt met een
langetermijnperspectief van maatschappelijke en culturele transformatie heb ik in
mijn blog al eens samengevat met de afkorting ALOHA. Daarin staat A voor Alert
zijn, L voor Liefde, O voor Organisatie, H voor Heling en A voor Actie.
ALOHA is een mooi woord, een soort ezelsbrug die de benodigde samenhang in de
strategie aanbrengt.
Zie ook: http://www.transitieweb.nl/overzicht/

