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Twee werelden in wording 
 

Als je loopt op straat, lijkt het ‘gewone’ leven weer terug te zijn 
naar voor de corona lockdown. Een enkele Aziaat met mondmasker op 
daargelaten. De terrassen zijn vol, meer vrolijke mensen en een losser 
gedrag dan het afgelopen jaar. De gangbare media doen alsof het 
normale leven weer doorgang heeft, met de nadruk op de corona QR-
code op je telefoon. 
Maar wanneer je voorbij de uiterlijke berichtgeving kijkt, dan tekenen 
zich steeds duidelijker twee werelden af. 
 
-De ene is die van de aangepaste medeburgers die zich braaf laten 
voorschotelen dat het goed is voor elkaar, en voor je eigen vrijheid, om 
zich te laten vaccineren. Deze vrijheid, zoals bezoek aan culturele 
instellingen en de mogelijkheid tot reizen, krijg je door de QR-code op 
je telefoon met een groen vinkje. De ‘vrijheid’ volgens de heren politici 
zit ‘em erin dat je je ook voor reis of cultureel bezoek kunt laten testen 
met de PCR test. Veel werkgevers vragen om een regelmatige test en 
vaker ook vaccinatie. De aanzet is hier vooral de angst voor een 
voorgehouden ziekte, waarbij hoort de angst voor de ander die niet 
hierin meegaat, en de keuze om het zelf binnen de omstandigheden 
goed te hebben. 
 
-De andere wereld is die van de mensen die zich om wat voor reden 
dan ook niet willen worden beroofd van hun individuele vrijheden, en 
zich tegen deze ‘apartheid’ keren. Ook onder vele reeds gevacci-
neerden groeit het besef van deze vrijheidsberoving. En dat wordt 
versterkt onder ouders, die met lede ogen toezien hoe hun kinderen 
dreigen te worden gevaccineerd. Kijk je in de wereld buiten Nederland, 
dan zie je het verzet toenemen tegen de coronapas en gedwongen 
vaccinaties voor verschillende beroepsgroepen. Er is een groeiend 
aantal werknemers in verschillende beroepsgroepen die ontslag 
nemen uit protest tegen deze dwangmaatregelen. Ook binnen 
Nederland neemt het aantal protesten toe. En er ontstaat een haast 
parallelle samenleving waarin wel de onderlinge vrijheden worden 
gerespecteerd. In Nederland is dat bijvoorbeeld georganiseerd in 
‘Keuze Vrij Bij Mij’.1 De aanzet is hier verbinding en zoeken naar 
consensus welke elkaars vrijheden respecteert. 

 
1 Zie hun website www.keuzevrijbijmij.nl. 
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Op het eerste gezicht lijkt het hier te gaan om burgerlijke vrijheden die 
in het gedrang komen. Maar ga je dieper kijken, voorbij de gangbare 
media, dan komen er veel zaken boven tafel die niet met de ons 
verkondigde gang van zaken blijken te kloppen. Je kunt hierbij te rade 
gaan bij alternatieve nieuwsbronnen, zoals Café Weltschmerz en 
Viruswaarheid.nl. Ook de videofilms van Janet Ossebaard zijn heel 
verhelderend.2 Je komt hier op het gebied van de complotten. En neus 
je verder, dan komt er een heel scala van informatie en vooral ook 
desinformatie. Mondjesmaat komt dit nu ook boven in de gangbare 
media, maar meer dus in de alternatieve media. Ik som hier een aantal 
gegevens op, waarbij je zelf na kunt gaan in hoeverre je deze innerlijk 
kunt meevoelen en ook uiterlijk checken: 
 
-Er is nooit een pandemie geweest. De definitie hiervan is net voor de 
start van de coronagolf aangepast, en de cijfers zijn van het begin af aan 
opgeklopt en veranderd. Er is in 2020 niemand aan griep gestorven, ook 
nauwelijks aan hart- en longaandoeningen. De werkelijke sterftecijfers 
wereldwijd komen overeen met de normale sterftecijfers voor 
griepepidemieën. Niet van werkelijke pandemieën, zoals ebola. 
-Zonder vaccinatie loop je 99,98 % kans het virus niet op te lopen. En 
die 0,02 % wordt voor 60 % opgelopen door ouderen boven de 80 jaar, 
de overige 40 % door mensen die al verzwakt zijn door een andere 
aandoening. Kinderen en jong-volwassenen hebben 0,0 % kans het 
virus op te lopen, gewoonweg omdat zij van nature een sterk 
immuunsysteem hebben. Hen inenten is dus lariekoek. Het argument 
dat het gaat om bescherming van de zwakkeren, dus vooral ouderen, 
in de samenleving is allang niet meer aan de orde. 
-De naam Covid-19 is een afkorting van Certificate of Valid ID; kortom 
het ging van meet af aan om een digitaal identiteitsbewijs, nu in de 
vorm van de QR-code en de persoonsgegevens die eraan kunnen 
worden gekoppeld, zoals in China, en sinds kort ook in Engeland. Het 
patent voor het virus is al in 2002 aangevraagd (wat alleen kan met een 
gesynthetiseerd organisme, want een natuurlijk organisme kan niet 
worden gepatenteerd). In 2003 is vervolgens een patent aangevraagd 
voor het vaccin tegen het virus.3 

 
2 Je vindt haar video’s ‘The Fall of the Cabal’ parts 1- 16 op Telegram. 
3 Dr Martyn Ward, hoofd van Britse Gezondheidsraad en het internationale 
patentbureau, heeft dit heel duidelijk aangegeven. 
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-Het virus zelf is nog door geen enkele wetenschapper geïsoleerd. Wat 
dus aanduidt dat we hier met een spook te maken hebben, niet met 
een aantoonbaar virus.4 
-Er is hard bewijs dat Bill Gates, George Soros en Dr. Fauci eigenaren 
zijn van de Wuhan laboratoria waarin het zogenaamde coronavirus is 
gefabriceerd, in opdracht van hen. Het gaat hier om het zogenaamde 
‘gain of function’ experimenteren door dierlijk DNA in het virus in te 
voegen en dit ook binnen de mens te kunnen laten dupliceren. Van Dr. 
Fauci zijn onlangs video opnames vrijgegeven waarin hij in 2019, net na 
de uitbraak in China, met medewerkers bespreekt dat dit virus een 
ideaal middel is om controle over de mensen te kunnen krijgen, en ook 
middels vaccinatie de bevolkingsdichtheid naar beneden te kunnen 
brengen. Dit is één van de doelen van de Nieuwe Wereldorde, die door 
onder anderen het World Economic Forum wordt gepropageerd (zie 
hun website, daar staan zaken waarvan je zult schrikken). Let wel: onze 
regering neemt deel aan de bijeenkomsten van het WEF, met onder 
andere Rutte en Kaag. 
-De corona vaccinaties zijn experimenteel, en enkel in de nu 
voorgestelde noodsituatie goedgekeurd. Volgens de EMA, de Europese 
gezondheidsinstantie, tot 20 oktober. Het gaat om een nieuwe techniek, 
waarbij de celkernen en mitochondriën (energieleveranciers in de cel) 
in het menselijke lichaam worden verrijkt met mRNA (boodschapper-
RNA) dat het DNA (erfelijke materiaal op onze chromosomen) zodanig 
verandert, dat de cellen worden aangezet om het zogenaamde ‘spike’ 
eiwit te gaan produceren dat de eiwitmantel van het binnendringende 
virus onmogelijk maakt en het virus zich dus niet kan reproduceren. 
Daarnaast wordt echter het eigen immuunapparaat van de mens 
geremd en uiteindelijk gestopt.5 Met als gevolg dat allerhande infecties 
van bacteriën, schimmels en virussen niet meer worden opgeruimd en 
de geïnjiceerde mensen dus een kweekvijver worden voor deze 
infecties. Ook het virus muteert, en men is als gevaccineerde dus ook 
niet gewapend tegen de nieuwe varianten, en moet vervolginjecties 
krijgen. Nog meer kassa ‘ping’ voor de Big Pharma boys, die al steenrijk 
zijn geworden van de vaccinaties tot dusverre. 
-Overigens blijkt de PCR test in het geheel niet zuiver te zijn: het test 
eiwitmantels van verschillende virussen, zoals ook het griepvirus a en 

 
4 Dit is tijdens een rechtszaak onlangs toegegeven door de Spaanse regering. 
Zonder dat de media hierover spreken. 
5 Recent onderzoek heeft aangetoond dat dit met 5 % per maand gaat. 
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b, beide varianten van de familie van de coronavirussen (waartussen 
we al duizenden jaren leven). Vandaar dat we nu weer meer positieve 
tests krijgen, want het griepseizoen is weer in aantocht.  
-Het blijkt dat het vaccin zeer kwalijke ingrediënten bevat, zoals 
grafeenoxide, een supergeleider en versterker van elektromagnetische 
straling; embryocellen (waar komen die vandaan?), aluminium-broom-
koolstof parasieten,6 naast een lijst van metalen en andere ingrediënten 
die weinig met genezing van doen hebben.7 
-Aangezien het vaccin een experiment is, ben je niet verzekerd. Je 
verliest je individuele rechten als mens en wordt behandeld als een bio-
robot, ter beschikking gesteld aan en naar gelieven bestuurd door het 
bedrijf dat je het vaccin toediende. Je geeft dus je mens-zijn op en 
wordt een onderdaan van de organisatie die jou het vaccin heeft 
bezorgd. 
-Er blijken veel meer gevaccineerde mensen besmet te worden met het 
coronavirus dan ongevaccineerden. Ook zijn het aantal complicaties en 
sterfgevallen van gevaccineerden schrikbarend hoog. Deze getallen 
worden uit de media geweerd. Samen met politici worden de leugens 
verspreid dat de toename van besmettingen komt door ongevaccin-
eerden. De cijfers tonen aan dat het tegendeel het geval is. Hier schuilt 
weer een adder onder het gras: meer dan 70 % van de huidige 
ziekenhuis opnames betreft gevaccineerden. Maar aangezien er wordt 
gesteld dat het vaccin pas na een maand begint te werken, worden 
deze mensen als ongevaccineerd geteld. 
-De ervaring van verschillende esoterische onderzoekers, zoals ikzelf, is 
dat de ziel en de geest worden uitgedreven, en de mensen een robot 
worden die ontvankelijk zijn voor de opdrachten die ze via elektro-
magnetische (5G) straling krijgen. Je kunt dat ervaren aan veel (niet 
alle!) gevaccineerden dat er een soort van desinteresse van uit kan 
gaan, met name waar het gaat over meer innerlijke roeringen. 
Dit is honderd jaar geleden door Rudolf Steiner al voorspeld: dat er een 
vaccin komt dat de mensen de geest doet vergeten. Hier tekent zich dus 
een wereld van louter materie af, gestuurd met behulp van elektro-
magnetische golven (ondernatuur), zoals die door ahriman/satan is 
geïnspireerd. 

 
6 Zie het onderzoekswerk van de bioloog en geoloog dr. Franc Zalewsky. 
7 Zie voor de lijst van ingrediënten 
https://beforeitsnews.com/health/2021/09/covid-19-vaccine-ingredients-
3041928.html 
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Je kunt je hierbij afvragen hoe het komt dat zoveel mensen zich 
eenvoudigweg laten voorliegen. Een belangrijk beeld hierbij voor de 
westerse mens vinden we terug in onze ‘roots’, de Germaanse 
samenleving waaruit de huidige is voortgekomen. De nalatenschap 
hiervan vinden we in de Noordse ‘Edda’,8 de verzameling van mythen 
en legenden over onze voortijd. Daarin vind je een belangrijk lied, 
Voluspa, waarin de val van de Germaanse goden onder invloed van de 
tegenmachten wordt beschreven. De hoofdgod Odin/Wodan, die ons 
het schrift heeft gebracht, wordt gedood door de grijze Fenriswolf, een 
dier dat de zon aanknaagt. Ga je je in deze beelden verdiepen, dan kom 
je uit bij het geschreven woord (toen het runenschift, nu het alfabet). 
En de zon die de Fenriswolf aanknaagt staat voor onze innerlijke zon, 
het hart, waarin het gevoel voor waarheid en het geweten huist; welke 
door onwaarheid wordt verduisterd: leugenachtigheid dus. En dat is 
wat onze gangbare media doen: verdraaien van de werkelijkheid, 
doodzwijgen van feiten en leugenachtigheid. Daardoor wordt het ware 
woord gedood. 
Overigens heeft het lied Voluspa ook een belofte voor deze tijd. 
Namelijk dat de zwijgzame god Widar de Fenriswolf zal doden. En dus 
de waarheid terug zal brengen. Ik heb sterk de indruk dat degenen die 
wakker worden voor deze manipulatie en  het aan de kaak stellen, dat 
nu aan het doen zijn door rechtszaken te beginnen tegen regeringen en 

gezondheidsinstanties. 
Een ander belangrijk beeld 
doemt hier ook op, namelijk 
de tweedeling binnen de 
mensheid. Meer dan honderd 
jaar geleden heeft Rudolf 
Steiner hierop gedoeld: een 
deel van de mensheid zal 
kiezen voor de ontwikkeling 
in de materie, waarbij zij 
uiteindelijk  slaaf  zal  worden   

    De mens die door ahriman in de materie    van    de    tegenmacht   satan/ 
    wordt ingevangen, detail van het beeld   Ahriman,   die  door  hebzucht  
    ‘de mensheidsrepresentant’ van R. Steiner.   machtslust    veroorzaakt,    de 
              mensen hun geestelijk-
kosmische oorsprong wil doen vergeten, en hun binden in en aan de 

 
8 Edda, onder andere uitgeverij Ankh-Hermes. 
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materie. Een andere tegenwerkende macht, lucifer/de duivel, helpt de 
mensen aan zelfzucht, op zichzelf gericht zijn. En juist deze twee 
krachten oftewel wezens kom je tegen bij degenen die zich sterk 
maken voor de regels van regeringen, omdat het hen eenvoudigweg 
goed uitkomt. 
De andere groep mensen, die de verbinding zoekt, heeft meer of 
minder bewust de notie dat we meer zijn dan louter materie, en voor 
een doel hier op aarde rondlopen; op zijn minst om erdoor verder te 
kunnen ontwikkelen. Wat uiteindelijk betekent: naar ziel en geest, door 
het aardse en het eigen lichaam heen. 
 
Tot zover over het coronavirus. De lijst is bij lange na niet volledig, maar 
schetst een beetje de tendens die eruit naar voren komt: manipulatie 
met een doel, namelijk door angst aanjagen mensen ertoe dwingen om 
het vaccin te nemen. Je kunt hier spreken van vooropgestelde doelen, 
dus complotten, in de ware zin des woords.  
 
Wie manipuleert? 
 

Typerend is dat vrijwel elke met name westers georiënteerde 
regering in de maatregelen, zoals de lockdowns en corona paspoorten, 
is meegegaan. Hier kun je ook spreken van een centraal gestuurde 
manipulatie. Regeringsleiders die vragen hadden bij de pandemie, 
zoals de Tanzaniaanse president, zijn stilzwijgend van het toneel 
verdwenen. Maar: wie manipuleert? 

In verschillende alternatieve media kom je tegen dat er een 
grote groep van wereldleiders en hun militia, genaamd de ‘Aarde 
Alliantie’, bezig is zich tegen de elite, onder de naam van ‘deep state’ of 
ook ‘illuminati’, te verzetten. Hieronder kun je verstaan de dertien 
zogeheten bloedlijn-families en hun uitvoerders, de Rothchilds 
(bankiers) en Rockefellers (de Big Tech en Big Pharma). De alliantie is 
gestart door de leiders van de VS, Rusland, Indië, Irak, Zuid Afrika, en 
ondertussen zouden zich hier 179 andere landen bij hebben 
aangesloten. De leiding zou hebben de voormalige president van de VS, 
Donald Trump, met zijn topgeneraals. Dit omdat het land de waakhond 
van de wereld is en de machtigste militie heeft (of volgens meerdere 
bronnen: had). En aangezien hij bij de laatste, sterk gefraudeerde 
verkiezingen meer dan 80 % van de stemmen kreeg, zou het leger 
achter hem staan en hem nog steeds als de president beschouwen. Er 
wordt verwacht in de alternatieve media dat hij de schijn-regering van 
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Biden en Harris aan de kant zet en zelf als de redder terug zal komen. 
Tegelijk daarmee zou de wet GESARA (Global Economic and Security 
and Reformation Act) in werking treden, die de wereldburgers hun 
grondrechten en land terug zal geven, nieuwe eerlijke verkiezingen 
geven, een nieuw op goud en goederen gebaseerd geldsysteem zou 
geven dat elke staatsschuld zou doen verdwijnen en waarin voor iedere 
wereldburger een basisinkomen is. Tevens zouden er tot nu toe 
geheimgehouden technieken, zoals die van het genie Nikola Tesla, 
komen die ons gratis schone energie geven en medische technieken 
die de schoolmedicijnleer, gebaseerd op chemische medicijnen, 
overbodig zou maken.  
Eerst zou er chaos en opstand komen, dan zou het leger wereldwijd 
ingrijpen en ons onze rechten teruggeven. 
Dit scenario is ons al minstens 20 jaar voor de neus gehouden, als een 
worst die voor je hangt maar waar je net niet bij kunt omdat die telkens 
een stukje verder wordt gehouden. Een feit is dat de GESARA wet in 
2000, met het pistool op hem gericht, door toenmalig president van de 
VS Bill Clinton is ondertekend, en door het congres bekrachtigd. Maar 
toen het verder zou worden geïmplementeerd, op 11 september 2001 
in gebouw 7 van het World Trade Center in New York, vlogen er 2 
hologrammen van vliegtuigen in de Twin Towers van het WTC, welke 
instortten, en brak er brand uit op de 6e verdieping van gebouw 7 van 
het WTC, waarin juist deze wet met de Indiaanse leiders en boeren 
werd ondertekend en zij hun land terug zouden krijgen, waarna het 
hele gebouw zonder uiterlijke oorzaak ook instortte. Hierna volgde de 
‘war on terror’, maar werd dus GESARA in de ijskast gezet.  

De hoop voor veel mensen is dus nu op de Aarde Alliantie en 
Trump gericht. Maar ook al is de gefraudeerde verkiezing in de VS al 
een jaar geleden, er gebeurt nog steeds niets. Ondanks de beloften. Wat 
is hier dan aan de hand? Gaat het om elkaar bestrijdende fracties? Om 
een uitstel? Ondertussen neemt de oorlogsdreiging wereldwijd toe, en 
nemen ondanks de protesten ook de regeringsmaatregelen van 
regulatie en controle toe. De voorgestelde beurskrach is er nog steeds 
niet. En ik kreeg mijn twijfels toen Trump, nog tijdens zijn openbare 
regeerperiode, de vaccinaties omhelsde, ondanks dat hij zelf een 
alternatief medicijn nam. 
Een antwoord geeft mogelijkerwijze Kim Goguen. 
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Over Kimberly Anne Goguen, of ook Kim ‘Possible’: 
 

Volgens haar eigen woorden en 
die van mensen om haar heen heeft 
deze vrouw het zuiverste menselijke 
DNA en is zij daarom uitverkozen om 
ambassadeur voor de mens en de aarde 
te zijn bij de Universele Wereldraad, 
bestaande uit vertegenwoordigers van 
verschillende rassen van andere 
sterrenstelsels, en heeft ze de sleutels 
gekregen van een trust mag beheren 
waarin alle waarde-artikelen (zoals 
edele metalen en andere waarde goederen) en ook het geld van de 
gehele aarde zijn verzameld. Zij is daarin gevonden door het CIA 
programma ‘Looking Glass’ waarin het DNA van ieder mens waar zij 
toegang toe vinden, wordt bijgehouden, en dat met een super-
computer tijdslijnen naar de toekomst uitzoekt en wil sturen. Kim 
overlegt nu met wereldleiders over de gehele wereld over het 
overdragen van door waarde (zoals goud) gedekt geld dat voor de staat 
en de afzonderlijke mensen dient te worden besteed. Ze heeft het over 

  

  
   Mesopotamische afbeelding van de 4 annunaki, in hun mens- en drakengestalten. 
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machtsstructuren die al 16.700 jaren worden geleid door buitenaardse 
reptiel-mensen, draconiërs, die door een menselijke oerstam tijdens 
een toenmalige stammenoorlog zijn binnengehaald en in overleg een 
staat van beleg (martial law) hebben ingezet in ruil voor overwinning 
van die stam. Deze draconiërs, ook bekend als de annunaki,9 hebben 
de mensheid tot slaaf gemaakt en de aarde en mensen uitgemolken. 
Deze overeenkomst zou zijn afgelopen in 2012, op 21 december (jawel, 
de ommekeer volgens de Inca’s) en zijn vervangen door een vredes-
verdrag. De nog op aarde aanwezige leiders van deze draconische 
wezens zijn ondertussen gedood, aangezien zij niet hebben gehandeld 
naar dit vredesverdrag, maar zij hebben een hele machtsstructuur 
achtergelaten waarvan wij enkel de laagste groepen kennen, die wij 
aanduiden als de kabal of elite. Deze zijn hun spoor en leiding kwijt en 
bestrijden elkaar in de zucht om de mens te overwinnen. Daar kijken 
wij nu tegenaan, in de vaccinatiedwang ofwel verplichtingen en 
corona-paspoorten. Echter is de aarde deze eeuw in een positievere 
stroming binnen de Melkweg gekomen en gaat over in een hogere 
trilling, wat een hoger bewustzijn veroorzaakt, ook voor haar bewoners, 
waaronder wij mensen. En deze machtsstructuren, gebaseerd op 
hebzucht, macht (ahriman/satan) en begeerte (lucifer/duivel) komen 
daarin niet mee maar proberen koste wat kost de macht over mens en 
aarde te behouden. Hun supercomputer heeft hen 17% kans gegeven 
dat zij hier zouden overleven en doorgaan, en daar klampen zij nu met 
hun maatregelen aan vast. 
 

Hierbij komt dat er twee machtsgroepen, die lang hebben 
samengewerkt, in 2018 ruzie kregen en sindsdien elkaar bestrijden. Het 
gaat hier om enerzijds de groep de Sanhedrin raad (de khazaarse 
Joden, samen met de gele draak families), anderzijds die welke 
aanbidders zijn van de zwarte zon. En volgens Kim behoort de Aarde 
Alliantie inclusief Trump tot deze laatste groep.10 Ook heeft Trump met 
zijn generaals de mogelijkheid gehad om de Federal Reserve toe te 
voegen aan de Amerikaanse schatkist, waardoor het geld van 
belastingen via de banken weer aan het Amerikaanse volk terug zou 
vloeien. Maar Trump en generaals hebben geprobeerd de Fed zelf op 

 
9 Betekent ‘goden’ in het oud-sumerisch. 
10 Je komt in zo’n groep veelal door afstamming. Trump is van een Duits 
geslacht welke tot de zwarte zon behoort, net als de vele voormalige nazi 
families. 
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te kopen om er macht door uit te oefenen. Dit heeft Kim met haar 
groep11 naar eigen zeggen weten te voorkomen omdat zij de toegangs-
codes heeft van de trust die onder andere dit geld beheert. Met als 
gevolg dat zij ook geen toegang hebben tot het geld dat over de wereld 
gaat. Ook de zieneres Jacqueline Hobb wijst erop dat de huidige strijd 
op het wereldtoneel alleen gaat over een strijd om de macht van 
verschillende groepen achter de schermen.12 Volgens Kim behoren ook 
Putin en Trump tot de zwarte zon orde, en heeft Trump met zijn 
generaals nu via het ‘Secret Star Program’ de sturing over Biden en laat 
deze de desastreuze beslissingen nemen die je nu merkt. Kortom, 
Trump is evenzeer een pion van de deep state. Een weinig hoopgevend 
inzicht, dat we eigenlijk alleen naar een nepshow zitten te kijken wat 
betreft de mededelingen uit zijn kamp.  

Kim wordt vanuit de ‘Universal Council’ beschermd door diens 
uitvoerende macht, die ook toeziet op de uitvoering van het huidige 
vredesverdrag. Deze uitvoerders zorgen er ook voor dat het 
energetische netwerk rond de aarde, waarmee de draconiërs en hun 
helpers de mantiden (bidsprinkhaanachtigen) en hun slaven de grijzen 
de mensheid gevangen heeft gehouden en waar ze konden, onze zielen 
oogstten, wordt afgebroken zodat de aarde weer in haar eigen 
energetische patronen en levenslichaam kan functioneren, en wij 
mensen makkelijker de weg naar onze eigen ster terug kunnen vinden. 
Kim wil bereiken dat de machtsstructuren op aarde worden 
doorbroken en de macht, en daarmee ook het geld, aan de mensen 
wordt teruggegeven, en is daardoor in onderhandeling met de meeste 
regeringen en machtsinstanties. Met als pressiemiddel dat deze alleen 
geld via haar kunnen krijgen wanneer dit werkelijk aan de mensen ten 
goede komt. Zoals middels een basisinkomen en het toeëigenen van 
de centrale banken aan de schatkist van een land. En de raad van de 
aarde, bestaande uit vertegenwoordigers van hier levende rassen 
(volgens Kim 39), heeft ook een ordedienst (leger), die nu de 
tegenwerkende draconiërs en hun handlangers, van laag tot hoog aan 
het opruimen zijn. Uiterlijk zien we veel topmensen in banken en 
bedrijven alsook politici opstappen. 

Zoals ik er tegenaan kijk, heb je hier te maken met een strijd 
tegen de tegenmachten op het aards-materiële vlak, waarbij weinig tot  

 
11 Je vindt haar en haar groep bij lifeforce.com; boeiende interviews vind je bij 
odyssee.com. 
12 Zie haar website Oraclegirl.com. 
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niets bekend is van de werkelijk esoterische werkelijkheden van onze 
ontwikkeling. Kim heeft het over etherische netwerken, maar je hoort 
haar niet spreken over de werelden van de ziel en van de geest. De strijd 
die zij beschrijft heeft echter wel sterke raakvlakken met de wereld 
waarin ook de zich geestelijk ontwikkelende mensen in het heden en 
de nabije toekomst leven. En het heeft veel weg van wat wij tijdens onze 
landschapsprojecten tegen zijn gekomen aan werkingen van de 
gevallen engelen vanuit de onderaardse sferen. Daarom wil ik Kim’s 
waarnemingen en visie proberen te zien door de werkingen vanuit deze 
onderaardse sferen. 
 
Kim’s visie op de machtsstructuur op aarde  
in verhouding tot de onderaardse sferen13 
 

Volgens Kim, vanuit haar ontmoetingen met de annunaki en 
andere leden van de macht, ziet de hiërarchische machtsstructuur eruit 
sinds de draconiërs hier de dienst uit gingen maken:14 
-De top, een annunaki, werd (tot 2012) bepaald door generaal Anu, die 
werd aangesteld door zijn ras en ook de Universele Raad, welke toezag 
dat het verdrag van beleg werd of uitgevoerd. Hij en zijn drakenras als 
zijnde goede militairen werden hiertoe uitgenodigd door de abraxis, 
mensachtigen die ethertechnologie hebben, en mantiden (bidsprink-
haanachtigen) die de kunstmatige intelligentie ertoe hebben. 
-Hij liet zijn zoons Enki en Enlil hier de dienst uitmaken, wat onder 
andere inhield mensen kweken die slaven waren voor hun doel, 
namelijk de aarde en haar bewoners uitmelken en uiteindelijk de 
planeet vernietigen. Dit laatste is gelukkig niet gelukt.15 
-Zijn kleinzoon Maahim rduk werd ingezet als de heerser over de aarde, 
met allerhande verering van hem als een god (Baäl en andere namen; 
ook Jahweh, tenminste, dat heeft hij willen doen geloven). Hij is 
beschouwd als de dark overlord/duistere heerser, vernietiger, die we 

 
13 Zie hiertoe mijn boek ‘De Transformatie van de Duisternis door het Hart’. 
14 Ik heb zelf een keer voor de raad van wereldoudsten gestaan (zo heet dat in 
de Bijbel), waar in het midden God verscheen, een zeer liefdevol gelaat, in 
een ‘zee van chalcedoon’, zo zag het er uit. In Kim’s betogen kom ik dit niet 
tegen. 
15 Ik ga ervan uit dat hun genetische experimenten resulteerden in wat wij de 
Neandertaler mens noemen. Deze is later vermengd met de minder 
geschonden mensen die onder andere uit Atlantis kwamen. 
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kennen als satan of ahriman (ofwel hij haalde deze dark overlord uit 
een parallel maar negatief universum, dat is me niet geheel duidelijk, 
om hier zijn macht goed te kunnen gronden). Hij en zijn voorgeslacht 
zijn multidimensionaal en ze komen uit een parallel universum. Wij 
kennen deze vernietiger ofwel versplinteraar als de gevallen cherubijn 
die in de 8e onderaardse sfeer is gegrond. Hij neemt zijn macht over de 
mens en aarde volgens Kim door Metatron’s kubus, dat een negatief en 
bindend etherisch net rond de aarde legde en ons vasthield. Dit 
etherische geometrische netwerk is een kunstmatige intelligentie 
programma. Gelukkig is het volgens haar zeggen kortgeleden 
ontmanteld, waardoor we weer makkelijker contact kunnen krijgen 
met de hogere geestelijke werelden en onze eigen ster.16 
-Onder de dark lord, zijn uitvoerders, zijn de zwarte magiërs en hun 
hulpen, de demonen. Zij zorgen voor controle wat er op de aarde 
gebeurt, en wat er binnenkomt en uitgaat. Ze worden aangeduid als de 
aardspiegel, die alles verdraait als dat voor controle nodig is. Dit is een 
werking vanuit de 7e ondersfeer, waar vanuit de tegenmacht 
lucifer/duivel werkt; een tegen-wilsgeest die de waarheid verdraait, 
zodat werkelijk contact wordt verminderd ofwel verbroken. Lucifer wil 
niet dat we ons karma met anderen uitwerken, zodat we ons niet meer 
met de aarde willen verbinden. Het werkt zich uit in de verdeel en heers 
politiek die iedereen tegen elkaar op zet. Ook de voorheen genoemde 
leugenachtigheid van onze media en machthebbers stammen hier 
vandaan. 
-Hieronder in de machtsstructuur zijn de Ouders, waarschijnlijk van de 
5 tot 7 oorspronkelijke rassen ofwel stammen, plus de duistere prins.  
Dit zijn oorspronkelijke mensen waaraan niet is geknoeid door andere 
rassen, en die hogere gaven en ook een zeer lang leven beschoren 
zijn.17 Zij dienen orders uit te delen en goed te keuren die zij van 
hogerhand krijgen. Ook veroorzaken zij hiermee dat de aarde is 
afgesloten van andere hemellichamen en de daarop levende wezens. 
Dit is een werking vanuit de 6e onderaardse sfeer, die van de tegen-
wijsheidsgeesten ofwel -heerschappen. De reguliere wijsheidsgeesten 
verbinden het bewustzijn van de aarde met de andere hemellichamen, 
waardoor re-ligare (her-verbinden) in de ware zin des woords ontstaat. 

 
16 Het vreemde is, dat we tijdens ons landschapswerk dit net nooit als zodanig 
zijn tegengekomen. Wel blokkades in landschapspunten, maar dat was veelal 
lokaal en door mensen ingebracht. 
17 Dit kan doordat zij meer van hun DNA gebruiken; wij slechts rond de 10 %. 
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De omkering hiervan kun je ook terugvinden in het geloof aan 
kunstmatige geneesmiddelen (Big Farma) en technologie (Big Tech).  
-De groep van de zwarte prins huldigt een cultus van de zwarte zon, dat 
is een negatieve zon uit een ander hemellichaam die ze hier willen 
doen manifesteren (de verbinding ermee is ondertussen verbvroken), 
waarbij de dood wordt vereerd omdat daaruit krachten voor nieuw 
leven kunnen worden geput, zoals de Indische god Shiva dat 
vertegenwoordigt. Je kunt hier denken aan de 4e onderaardse sfeer, die 
van de vormaarde, waarin alle kwaliteiten naar de buitenkant worden 
gestuurd en je lege hulsels overhoudt: enkel nut en geen zin. Denk aan 
de lelijke kantoorgebouwen met spiegelend glas. En op menselijke 
schaal: het lichaam enkel als hulsel, zonder een aansturende ziel en 
geest hierbinnen – de robotmens. De zin zit hem in de geest die zich 
ontwikkelt binnen een aards lichaam. En de cultus van de zwarte zon 
vereert juist de dood om tot ontwikkeling te komen. Daar tot de zwarte 
zon ook de Rothchilds behoren, kun je bij hen denken aan de 5e 
onderaardse sfeer, die van de vruchtaarde, welke de voeding en 
krachten genereert voor de 4e sfeer, de vormaarde. In de 5e onderaardse 
sfeer leven de tegen-bewegingsgeesten, de tegen-krachten, die 
ongeremde libido teweegbrengen, zoals de krachten van de 
paddenstoel die je bij atoombom explosies ziet. Het bankwezen komt 
uit deze sfeer: uit het niets wordt geld geschapen, waarover rente wordt 
gevraagd wanneer je het leent. En dit geschapen geld wordt gebruikt 
om machtsstructuren in stand te houden (we zitten door geldschepping 
uit het niets door de geldpers te laten drukken, de laatste twee jaren 
met een enorm stijgende inflatie). 
-Onder de Oudsten in de machtsstructuur staan de Covens, de geheime 
ordes. Deze werken met verborgen rituelen en met name door hun 
heimelijkheid wekken zij angst voor willekeur op. Dit is een werking 
vanuit de 3e onderaardse sfeer, die van de luchtaarde. In deze sfeer 
horen ook de demonen en asura’s thuis. Het is de aanzet tot de handel 
in en het ‘oogsten’ van de kinderen in ondergrondse bases (DUMB’s). 
-Hieronder staan de drakenfamilies, die wij onder andere kennen als 
de 13 bloedlijn families.18 Hieronder vallen veel adellijke families en ook 
steeds meer groot-industriëlen, die al of niet openbaar bevolkings-
groepen sturen. Het is een afspiegeling van de 2e onderaardse sfeer, de 

 
18 Deze denken van zichzelf dat ze afstammen van Jezus van Nazareth en 
Maria Magdalena. Hieraan ontlenen ze hun macht – ongeacht of dit klopt of 
niet. 
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wateraarde, waar vanuit de tegen-aartsengelen sturen binnen bedrijven 
en organisaties. Onder de drakenfamilies horen ook de zogeheten 
Chinese ‘elders’, afstammelingen van de keizerdynastie, welke het 
goud van duizenden jaren delven en ook stelen, daarnaast het beheren. 
Tot 2018 werkten zij samen met de leden van de zwarte zon, omdat ze 
samen de Ark van het Verbond zouden beheren en de derde 
Salamonische tempel bouwen, met behulp van de demonen. Ik 
vermoed dat hier ook de archons onder vallen. Zij komen uit de derde 
onderaardse sfeer.  
Tot de 2e onderaardse sfeer kun je ook alle communicatie rekenen, dus 
media, sociale media en de invloed die er uitgaat op mensen en 
groepen van mensen – de basis voor de ‘matrix’. 
-Hieronder staat het leger van de uitvoerders, waaronder de jezuïten, 
die meer een militaire orde zijn en vanuit de grijze en zwarte paus, het 
Vaticaan worden gestuurd, en in elke regering en grote bedrijven en 
organisaties zitten. Samen met de geheime vrijmetselaarsloge Skull & 
Bones.19 Deze stichtten en leiden de drieletterige agentschappen, 
geheime diensten en de meeste internationale organisaties, zoals de 
VN, BIS, Fed en daarmee de centrale nationale banken, IMF, WB. En 
ook de NAVO. Deze organisaties doen het veldwerk, het vuile werk, en 
dit is een uitwerking van de 1e onderaardse sfeer, die van de gevallen 
engelen, werkend in en vanuit de vaste aarde. Zij werken vanuit louter 
het verstand en abstracte begrippen en termen, zonder de waarheid en 
warmte die uitgaan van het hart. We kennen het in de dode 
ambtenarentaal, waarin ook onze 
politici vaak zo bedreven zijn. 
Deze laatste groepen kiezen de 
regeringsleiders uit en laten ze door 
de bevolking ‘kiezen’, zodat het lijkt 
op een vrij gekozen regering.  

De enige die nog mist in 
deze rangorde is de 9e onderaardse 
sfeer, de aardkern waarin een 
draak gevangen zit in pure haat. Hij 
wordt  echter  getemd door Moeder   Impressie tegen-seraf in aardkern.  
Aarde  in  de  gestalte van Isis Sofia.  
Hij is een uitwerking van de antichrist, die het menselijke ik, zijn geest-  

 
19 Deze laatsten stichtten begin vorige eeuw reeds de Islamitische Staat, 
samen met de koningshuizen van Marokko en Algerije. 
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geestkiem, wil splijten zodat zijn wezens de asura’s, zonnedemonen, in 
de geestsplinters kunnen wonen en door incarnatie hem bevrijden.  
Ik vermoed dat je hiermee Enlil kunt vergelijken, die de aarde enkel als 
melkkoe ziet en de mens als een nietig wezen, waar hij ook naar 
gelieven wreed mee is omgegaan. Hij is recentelijk gedood. 
 
De helende wereld, re-ligare 
 

Nergens in Kim’s uiteenzettingen kom je referenties tegen van 
de engelorden van hoog tot laag die de wereld en aarde hebben 
geschapen, en hun helpers de elementwezens. Je zou dit de helende, 
levende zijde van de wereld kunnen noemen. Dat waar ieder mens met  
het hart op de juiste plaats naartoe wil ontwikkelen: terug naar de geest, 
vanwaar we kwamen, door Moeder Aarde en Haar wezens en lagen 
heen te helen en om te vormen. 

In nauwere zin heb je hier de huidige wereld van degenen die 
zich niet willen laten vaccineren, als ze dit kunnen, en voor een 
gelijkheid en heling van elkaar en van de aarde gaan. In ruimere zin 
diegenen die gaan voor de geest en de ontwikkeling daarvan. Zonder 
dat ze zich dit hoeven bewust te zijn. Ons hart heeft namelijk drie basale 
functies, samenhangend met de zenuwknopen. De bovenste zenuw-
knoop geeft ons het gevoel voor waarheid, de onderste de wil tot het 
goede dat is gegrond in onze wil en alles wat daar doorheen speelt, 
namelijk onze idealen die we voorgeboortelijk meebrengen van de 
sterrenhemel. En de middelste zenuwknoop geeft ons het geweten, 
waardoor we kunnen wegen wat er van buitenaf en van binnenuit als 
interactie in ons ontstaat. Het hart, waarin onze geestkiem, ons ik 
woont. En wil je met deze scheppende wezens in contact komen, dan 
dien je je hogere zielszintuigen te ontwikkelen, die zijn gelegen op je 
chakra’s. De onderaardse sferen met hun gevallen engelen en 
demonen hebben een spiegeling boven de aarde in de negen planeet- 
en sterrensferen waarin van laag tot hoog de scheppende engelorden 
leven (zie het plaatje onderaan). En hen bereik je door de wezens die 
zij uit zich als gedachten hebben geschapen, dat zijn de elementwezens 
van laag tot hoog. Door hiermee te werken met en aan de aarde 
herstellen we weer de ware geest-verbinding en transformeren de 
aarde door onszelf heen. En dat is wat veel mensen met een goed hart 
meer of minder bewust aan het doen zijn. Ieder op zijn eigen unieke 
wijze. En hierdoor openen we de grote scheppende vermogens in 
onszelf. Met als basis dat we de door ons gewenste werkelijkheid ons 
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innig kunnen voorstellen, waardoor we onze eigen tijdlijn scheppen. 
We zijn krachtig scheppende wezens, engelen in ontwikkeling, en wel 
van vrijheid en liefde, oftewel vanuit vrijheid de compassiekracht 
ontwikkelend waardoor we met daden van liefde de aarde en onszelf 
omvormen door ruimten van liefde te maken.20 En dit veld versterken 
van wat je als toekomstbeeld voor ogen ziet, doe je door met meerdere 
mensen samen te werken. Dit is een van de redenen waarom we het 
kerkgenootschap ‘de Fjodor Gemeenschap’ aan het vormgeven zijn.
  

Uit: Sterrenwijs nummer 22. 
 

 

 
20 Zie hiertoe ook mijn boek ‘Een Filosofie van Liefde’. 


