Vrije energie!
Energie is geconditioneerd bewustzijn! Energie = 1 /1441e van ons universum.
M.a.w. minder dan 1 ‰ van ons universum bestaat uit diverse vormen van energie.
Materie is geconditioneerde energie en E=mc2 betekent dat m=E/c2 en c2=E/m.
Materie en energie zijn onderling uitwisselbaar. Materie is een fractal van het universum.
Een fractal is zoiets als een atoom maar dan niet het kleinste deeltje met de eigenschappen van,
maar een deeltje dat dezelfde verhoudingen heeft als en, in tegenstelling tot het atoom, oneindig is!
Het is net als met de Fibonacci reeks en de Gulden Snede.
De eerste begint en moet dus ergens eindigen, terwijl de tweede begin noch einde kent!
Niet alleen menselijke maar alle verhoudingen zijn interessanter dan de som der dingen.
De mens is geschapen naar beeld en gelijkenis.
De mens is daardoor in staat tot zelfreflectie, oordelen en identificatie.
Projectie maakt dat de mens neigt tot privatisering van waarneming, waarnemingsapparatuur en het
waargenomen object of de waargenomen ervaring. De Narcissus in ons doet ons weer de das om!
De neiging tot privatiseren zorgt dat niet alle universele kennis en niet alle energievormen ons ter
beschikking staan. Energie- en watervoorziening, wegennet, gezondheidszorg, onderwijs en onze
veiligheid zijn overheidstaken die collectief gefinancierd worden en nimmer geprivatiseerd mogen
worden. Monopolie, patenten, octrooien en andere vormen van onterechte eigendomstoewijzing aan
bevoorrechten zijn vormen van discriminatie, privé-légèren (licht gemaakt) of privatiseren van iets
dat de gemeenschap behoort. Een overheid die overheidstaken middels privatisering verkwanselt is,
net als religies die God geprivatiseerd hebben of mensen die hun ware zelf privatiseren, corrupt!
Vrije energievormen worden de mensheid eerst dan ter beschikking gesteld wanneer de mens gaat
beseffen wat zijn of haar ware aard is. Eerst wanneer de mens zijn geprivatiseerde zelf
getranscendeerd heeft tot het ware zelf en wijsheid regeert in plaats van kennis en macht, zal het
collectief verkrijgen wat het collectief toekomt, zal de mens kunnen beschikken over diverse
vormen van vrije energie. Democratie behoort gekenmerkt te worden door gelijke rechten!
Een overheid die niet de belangen van haar burgers, maar de belangen van geprivilegieerden dient,
maakt zich schuldig tegenover de burgers die in goed vertrouwen gestemd hebben. Deze burgers
hebben hun keuze laten bepalen door de ooit gedane beloften en hebben het recht op een integere
vorm van bestuur waarbij de belangen van het collectief dienen te prevaleren boven de belangen
van de enkeling. Het vereist moed en wijsheid om op die wijze te regeren en politici die daartoe niet
in staat zijn behoren de politieke arena te verlaten en elders op zoek te gaan naar een baantje!
De mens is zelf een vorm van vrije energie, weliswaar anders dan je zou denken want wij zijn vrije
bewustzijnsenergie generatoren. Wij transformeren lagere energieën tot bewustzijnsenergie die wij
dan vervolgens onjuist interpreteren door te privatiseren, door te geloven dat wij de waarnemer zijn.
Geloven dat jij de waarnemer bent is wel interessant maar heeft ook wat haken en ogen en getuigt
niet echt van inzicht en wijsheid. Laat je niks wijsmaken, vrije energie kan nooit geprivatiseerd
worden ook al tracht religie ons wijs te maken dat ze God geprivatiseerd hebben.
De enige wijsheid die echt telt is weten dat je niets weet!
Socrates heeft het hier niet over de positieve zijde van onwetendheid of het gebrek aan kennis en
verstandelijke vermogens. Socrates doelt hier op het besef dat het weten niet jouw weten is, niet
jouw eigendom maar dat jij toegang hebt tot een deel van het weten.

Onze hersenen functioneren als een transceiver (zend- en ontvangstapparaat) waarmee we draadloos
(ideeën, herinneren, up- en downloaden, aura) en bekabeld (zenuwbanen) communiceren.
Bovendien kunnen we de ontvangen data of informatie bewerken en interpreteren (denken).
Mensen kunnen zich bovendien nog met gedachten identificeren waardoor deze geprivatiseerd en
gepolariseerd (positief of negatief) worden. Daarover later in dit artikel.
Het universele weten is voor ieder mens toegankelijk!
Het universele weten is vergelijkbaar met een immense bibliotheek!
Alle kennis is daar te vinden alleen het vinden vereist enige voorkennis.
Net als in een grote universiteitsbibliotheek heeft het voor een leek geen zin om boeken met
gecompliceerde vakkennis te gaan lezen zonder over de daarvoor noodzakelijke voorkennis te
beschikken. Je kunt zo’n boek wel lezen maar je snapt er geen moer van!
Verder is het zo dat jouw hersenen eerst moeten leren om de juiste afstemming te krijgen.
Neurologen noemen dat het vormen van synapsen in de hersenen. Leren betekent: “Het ontwikkelen
van een eenvoudige zelfgebouwde kristalontvanger, die signalen met veel ruis ontvangen kan, naar
een professioneel ontvangstapparaat dat het kleinste signaal nog helder weergeven kan”.
Genieën bestaan niet, maar er bestaan wel mensen die in een beperkt deelgebied een geniale
ontvangstmogelijkheid hebben ontwikkeld. Genialiteit is gewoon een super ontvanger van bepaalde
signalen, waarbij de signalen of de kennis nog steeds niet jouw weten is, jij hebt slechts toegang!
Binnen de schepping maken we onderscheid tussen geest, ziel en lichaam.
Geest is bewustzijn en als zodanig vergelijkbaar met software.
Ziel is de intermediair tussen soft- en hardware en vergelijkbaar met elektriciteit.
Lichaam is materie en als zodanig vergelijkbaar met hardware.
Geest is onvoorwaardelijk! Geest is vergelijkbaar met bewustzijn, met waarnemen!
Ziel is voorwaardelijk! Ziel is vergelijkbaar met energie ofwel geconditioneerd bewustzijn!
Lichaam is voorwaardelijk! Lichaam is vergelijkbaar met materie ofwel geconditioneerde energie!
Wanneer de componenten software (geest) en hardware (lichaam) door elektriciteit bezield worden
ontstaat, net als bij al het geschapene inclusief de mens, een bruikbaar apparaat, een geschikt
voertuig voor de geest, een pasklaar waarnemingsapparaat, communicatievoertuig of transceiver.
Ons lichaam is een transceiver met eigen energievoorziening waarvan het onvoorwaardelijke
bewustzijn gebruik maakt! De Matrix trilogie begint met de uitleg van het gebruik van bioelektromagnetisme en de mens als energetische bron. De werkelijkheid is dat de mens niet als
energie leverancier maar als bewustzijnsapparaat met eigen energievoorziening bedoeld is.
Het menselijk lichaam is een autonoom functionerende bewakingscamera waarmee het
onvoorwaardelijke bewustzijn onze voorwaardelijkheid, onze werkelijkheid waarneemt!
In mei 2020 heeft de wereldbevolking het aantal van 7.777.777.777 bewoners overschreden.
Ruim 7 miljard mensen, geschapen naar Gods beeld en gelijkenis!
Ruim 7 miljard goddelijke bewakingscamera’s met het vermogen zichzelf gewaar te worden!
Ruim 7 miljard mensen die zich bovendien nog met hun ervaringen identificeren waardoor deze
geprivatiseerd en gepolariseerd (positief of negatief) worden!
Ruim 7 miljard vrije bewustzijnsenergieapparaten die hun ware zelf door privatisering binden!
Het universum bestaat uit geest (bewustzijn), ziel (energie) en lichaam (materie).
Bewustzijn is onvoorwaardelijk, energie is geconditioneerd bewustzijn en materie is
geconditioneerde energie. Energie = 1 / 1441e universum en een bijna te verwaarlozen deel daarvan
nemen wij als materie, als geconditioneerde energie waar.

Het probleem is daarin gelegen dat wij materie heel anders ervaren, dat wij onze zekerheid ons
bestaansrecht aan materie gekoppeld hebben en geen weet hebben van de onbeduidendheid van
materie tegenover de overweldigende grootsheid van het universum en het bewustzijn.
Het is voor de mens moeilijk te vatten om zichzelf te beschouwen als onbeperkt terwijl de fysieke
beperkingen zo tastbaar en evident zijn. Wij meten alles vanuit ons waarnemingsapparaat maar
vergeten de betrekkelijkheid van deze waarneming. Onze waarneming identificeert zich met ons
waarnemingsapparaat en dat veroorzaakt hier en daar problemen.
Ons lichaam, ons waarnemingsapparaat is programmeerbaar geprivatiseerd gepolariseerd
gereedschap. Onze ziel, ons energielichaam is programmeerbaar geprivatiseerd gepolariseerd
gereedschap. Onze geest, ons bewustzijn hebben wij ten onrechte geprogrammeerd tot
geprivatiseerd gepolariseerd gereedschap. Voor God is privatiseren gelijk aan zondigen!
Wij hebben door identificatie ons onvoorwaardelijke bewustzijn beperkt tot onze lokaliteit,
ons lichaam, ons waarnemingsapparaat en de daarmede gemaakte ervaringen.
De enige wijsheid die echt telt is weten dat je niets weet!
Weten dat het weten niet jouw eigendom is en weten dat jij niet die waarnemer bent waarvoor jij
jezelf bent gaan houden. Je hebt een lichaam en een ziel en beide zijn duidelijk aan verandering
onderhevig, maar jij bent jouw lichaam en jouw ziel niet want jij bent onveranderlijk.
Jij bent het waarnemen van jouw gedachten, jouw gevoelens, jouw intuïtie, jouw zintuiglijke
waarnemingen, al jouw voltooid verleden tijd gebeurtenissen en zelfs jouw toekomstverwachtingen.
Jij bent het onvoorwaardelijke waarnemen en als zodanig Gods werktuig in de schepping!
Eva heeft als eerste geëmancipeerde vrouw Adam ertoe gebracht om het goddelijke in hem te
privatiseren door zich te identificeren met het bewustzijn. Monotheïsme heeft God geprivatiseerd en
de mens identificeert zich nog immer met de gemaakte ervaringen en privatiseert zo de goddelijke
essentie in zichzelf. Adam en Eva werd de toegang tot het paradijs ontzegt totdat ze hun zonden
zouden gaan inzien en afstand zouden doen van hun waan. Later vermoord Kaïn zijn broer Abel uit
jaloezie omdat Abels offer God welgevallig was. Dat offer van Abel was het loslaten van de waan,
een waarnemer te zijn en de terugkeer naar waarlijk mens zijn, de terugkeer van de verloren zoon!
Wij mensen hebben allemaal Kaïn en Abel in ons en aan ons de keuze tussen voorwaardelijke
waarnemer en onvoorwaardelijk bewustzijn. Kaïn is de mens die het ego, de waarnemer volgt.
Kaïn is de mens die het goddelijke in hem geprivatiseerd heeft. Abel vertegenwoordigt de mens die
zich de begane zonden beseft en heeft ingezien dat je het goddelijke niet mag privatiseren.
Al het weten behoort jou maar je mag het nooit privatiseren want privatiseren is zondigen.
Jij bent onvoorwaardelijk bewustzijn en neemt genoegen met het zeer beperkte
waarnemingsvermogen van een zelfingenomen waarnemer!
Jouw ego, jouw waarnemer, jouw personae, jouw image, jouw masker heb je vrijwillig gecreëerd en
het is aan jou om in te gaan zien dat je deze omweg rustig kunt verlaten, beseffend: “IK BEN”.
IK BEN bewustzijn, IK BEN vrije energie in plaats van de gebonden geprivatiseerde energievorm
waarin ik ben gaan geloven. Ontdek jouw vrije energie, jouw ware zelf, jouw onvoorwaardelijke
bewustzijn en ontsnap uit jouw zelfgeschapen gevangenis, jouw identificatie met jouw
waarnemingsapparaat en zijn ervaringen. Gaat heen en zondigt niet meer!

