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Door Nadia Daems

Ben ik nu de enige, die opmerkt, dat de mensen steeds verwarder, agressiever en
gefrustreerder worden? Zijn het die GSM stralingen of zo? Wat gebeurt er toch met de
wereld? Haasten, jachten, druk-druk-druk!
Een dolgedraaide mensheid. Ik kijk gewoon rond en zie verontrustende zaken.
De kolkende, woedende energie die boven een file hangt, bijvoorbeeld. Mensen moeten op
tijd zijn, want ‘time is money’ en dan staan ze daar kwaad en machteloos in die rot-file. Tijd
genoeg om hun haar te kammen, een sigaret op te steken of in hun neus te peuteren.
Ze moeten op tijd zijn op hun werk, op die afspraak, omdat er geld mee te verdienen valt.
Maak u geen illusies. Iemand die een ander mens benadert doet dat bijna altijd omdat hij
ergens zijn voordeel wil halen. Reclame en marketing.
Iedere medemens WIL wel iets van je. Klinkt dat hard en cynisch? Geloof het toch maar.
De zakenman denkt in termen van ‘deals afsluiten’. De verzekeringsagent of de
vertegenwoordiger ook. Zelfs uw slager of bakker, om de hoek, is vriendelijk tegen U omdat
hij eraan verdient. Uw kinderen flikflooien voor een nieuw mobieltje mét ingebouwde camera
plus Ipod of het laatste nieuwe computerspelletje. Niet echt onbaatzuchtig, nee. Ze zijn zo
opgevoed dus het is niet hun schuld. U hebt het hen zo geleerd.
Dat komt omdat we in een kapitalistisch systeem leven… dat stilaan begint af te brokkelen.
Het heeft zijn hoogtepunt bereikt en we zijn aan een neergang bezig.
Het werkt niet meer;
De instorting van het world trade center (wereld handelscentrum) in New-York is daar het
symbool van. De val van het monetair systeem. Het is genoeg geweest.
Is het jullie al opgevallen hoeveel benamingen we hebben voor het woordje geld?
Ik noem er enkele: rente, budget, debet, begroting, winstmarge, investering, salaris, saldo,
monetair, marktaandeel, BTW, intrest, kapitaal, krediet, poen, centen enzovoort. We hebben
evenveel woorden voor geld als een eskimo voor sneeuw.
Niemand spreekt erover maar iedereen is er voortdurend mee bezig. Het is bijna ziekelijk.

New-age people

Als reactie op onze zieke, verwarde en triestige maatschappij, komen er steeds meer mensen
die ze in de sixties hippies of flower-power mensen noemden.
Ze zijn niet terug. Ze zijn nooit echt weg geweest. Ze zaten verscholen.
Zelfs in de USA, komen er steeds meer kleine gemeenschapjes, de vroegere communes, die
zichzelf bedruipen en in biologische en natuurvriendelijke termen denken. We weten al lang
dat er uit varkensmest energie verworven kan worden via de methaangassen.
Deze alternatievelingen zijn de prototypes van de nieuwe mens.
Ze zijn nu zo talrijk dat ze niet meer over het hoofd kunnen gezien worden. Het wordt een
trend. Wellness, onthaasten, Zen enzovoort.
Ze willen niet meer in files staan; Ze willen niet meer leven voor geld alleen. Ze willen tijd
zonder de stress te ondergaan dat tijd ‘geld’ betekend. Hun tijd, hun leven, hun energie.
Ze hebben geen Ipod, GSM, Internet of breedbandtelevisie. Ze hebben Gaia als moeder… De
Aarde voedt hen. Als ze consequent zijn schrappen ze ook auto’s en bromfietsen.
Ze denken in termen van ‘zijn’ ipv ‘hebben’.



Van samen delen ipv krijgen en grijpen. Ze zijn vriendelijk en respectvol voor mekaar.
Het zijn ‘softies’ of geitewollensokkers en ze verbouwen zelf hun groentjes en fruit.
Ze weten hoe belangrijk ‘energie’ is. Ze hebben de Celestijnse belofte van Dan Brown
gelezen.
Hun kinderen krijgen aandacht en knuffels in plaats van een cola en een plaatsje voor het
scherm.
Hun kinderen krijgen warmte in plaats van 100 €om iets mee te kopen. Die zullen op hun
beurt goede ouders worden. Maar… ze zijn in de minderheid. Nu nog. Kent u het verschil
tussen een wereldgodsdienst en een sekte? Het aantal. Jezus is ook met een klein groepje
begonnen. Ze waren een sekte en dus in de minderheid. De meerderheid wint altijd of kiest de
kant van de sterkste en agressiefste.

Nieuwe ziekten

Er duiken meer en meer nieuwe kwalen op. Zowel Psychische zoals : Borderline en ADHD,
Psychoses en schizofrenie, manische depressiviteit, Altzheimer, autisme enzovoort.
Beste heren psychologen en psychiaters. Dit ZIJN geen ziekten die je met een chemische
hard-drug (Rilatine, Lythium enzo) kan ‘genezen’ of nog beter onderdrukken.
Het is een natuurlijke reactie van onze hersenen, ofwel onze persoonlijkheid, op deze zieke
maatschappij. Onze hersenen nemen de werkelijkheid buiten ons waar via de zintuigen. Wat
binnenkomt wordt verwerkt en opgeslagen zoals bestanden op een harde schijf. Wanneer de
wereld ons een gevoel geeft, variërend van lichte ergernis tot puur afgrijzen, dan slaan we tilt.
Denk aan die file. Stress is als een oververhitte computer.
Ik trek de vergelijking door naar de computer en zijn harde schijf.
Wanneer wij geprogrameert zijn (en dat ZIJN we) om gelukkig en liefdevol te zijn en we
krijgen een programma ge-download (onze agressieve maatschappij) dat daar niet compatibel
mee is, dan slaat onze computer op hol en functioneert hij niet meer. Hij kan dit niet
verwerken.
Dan krijgen we een virus. De neuronen die zorgen voor de elektrische pulsen tussen onze
hersencellen slaan op hol.
Ze maken onharmonische verbindingen met chaos en geestesziekte tot gevolg.
Resultaat: psychische aandoeningen die, al even defecte psychiaters, proberen onderdrukken
zonder ze te genezen door pillen of therapie. Het lichaam volgt gedwee de hersenen…door
ook ziek te worden. Het is er het verlengde van (Kankers, aids, verstopte bloedvaten
enzovoort)
Een virus kan je alleen ziek maken als je eigen weerstand is verzwakt. Wanneer je zonder
energie zit.
Je kan hersenen en lichaam niet van mekaar loskoppelen. Ze zijn één.

Hoe verander ik mijn programma en kan ik gezond zijn/worden in een zieke maatschappij?

Dat kan slechts jij of een liefdevolle persoon die met jou samenwerkt. Van binnen naar buiten
en niet andersom. Ik kom hier later op terug.
De mens is als een perfect organisme dat weet hoe het zichzelf kan genezen. IEDEREEN!
Soms weet hij alleen niet hoe of waar te zoeken. Zijn harde schijf is soms geblokkeerd,
dikwijls met depressies en volledige futloosheid gepaard gaande (burn-out). Het leven zelf
wordt als pijnlijk ervaren (fibromyalgie)
Daarom moeten de foute bestanden, die nu zoveel schade aanrichten, vervangen worden door
de juiste. We moeten onszelf her-programeren want met het apparaat is niets mis.
De computer is goed. De harde schijf (onze hersenen) zijn vervuild door foute programma’s.



Voorbeeldje van zo’n foute imput: ‘Ik kan niet zonder geld want dan ben ik ongelukkig.’ Nog
eentje: ‘Ik moet hard werken, voor iemand anders, om te overleven.’
Ben ik nu een gevaar voor de maatschappij? Ben ik een rebel, een communist of een
oproerkraaier? Neen. Deze maatschappij is een gevaar voor MIJ want ze maakt mij ziek en
doodmoe. Ik draai dat om. Steek me maar in de gevangenis.
Jezus werd wel gekruisigd… dus…

Wanneer heb je het juiste programma te pakken of de juiste manier van denken? Hoe merk je
dat?
Simpel, wanneer het je doet juichen en huppelen en gelukkig maakt, zit je goed en blijf je
gezond. Geestelijk EN lichamelijk.
Daar moeten we terug naartoe. Het simpele. Wijlen Toon Hermans had dat goed begrepen.
Minder is méér. Dat brengt ons op de trendy woorden: meerwaardezoekers en onthaasten.
Dat brengt ons bij de nieuwe hippies en hun prototypes van een nieuwe mensheid, een betere
manier van leven.
Ze zijn in de minderheid, zoals de kleine sekte van Jezus destijds. Mohammed of Bouddha
zullen ook zo begonnen zijn. Nu zijn het wereldgodsdiensten. Een kleine troost voor mijn
‘geitewollensokkers’ die nu in kleine groepjes leven en worden uitgelachen en verdreven.
Sommige weekendhuisjes mogen niet permanent bewoond worden. Waarom niet?
Zone-vreemd heet dat. Daar zit dat alternatief ‘gespuis’. Ik sluit mij thans voorgoed aan want
integreren in een zieke verknipte maatschappij is me nooit gelukt en ik deed echt mijn best.
Wie bij ons, de ‘alternatieven’ wil onthaasten dmv chakra-ballancing, massage, Lichtwerk,
meditatie, zweethutten, Reiki of gewoon zijn hartje eens wil luchten bij een
kaartlegster…(=gesprekstherapie en heel goedkoop vergeleken bij een universitair bevoegde)
die moet betalen met… AARRRGGHHH…. geld.
Paradox niet waar.
Het systeem is, hoewel zieltogend en bijna dood, nog steeds werkzaam. Niet lang meer. Er
komt meer en meer inzicht, overal. Ik zou dus zeggen, als high sensitive person, spirituele
gids, raadsvrouwe en (para) NORMAAL mens: ‘Ok, onze ‘soort’ moet worden betaald, als
ieder ander dienstenverlener, omdat voedsel en woonst nog steeds geld kosten. Ook voor ons,
die steeds in armoede gedwongen worden omdat wij onze tijd en energie anders verdelen dan
de meerderheid. Omdat deze maatschappij ons ongelukkig maakt en wij dat ook tonen.

Waardevol en BIJNA aanvaard door de meerderheid

Onze tijd en energie zijn even kostbaar als die van de slager om de hoek. Wij, het alternatieve
volkje, ‘voedden’ mensen op een andere manier. De weg van de ‘softie’. Wie genoeg Licht
heeft van zichzelf laat dat onbaatzuchtig schijnen op ieder medemens die dat het zoekt. Op
iedere verwarde, zieke, ongelukkige en rusteloze. Hoe meer we geven, hoe meer we gevuld
worden omdat we uit de levensbron zelf putten. Energie moet doorgegeven worden. Dat is
een universele wet. Sluit u bij ons aan, want de minderheid wordt ooit een meerderheid. We
zoeken samen naar een oplossing en een wereld zonder geweld, drugs en geesteszieken. Een
wereld zonder geldzucht en agressieve macht over de andere en daardoor een schonere
planeet. Het moet kunnen: Plaats voor de nieuwe mensen!!! We’re here to stay…
Voor alle duidelijkheid: ‘Ik ben géén communist maar eerder spirituele anarchist.. hahaha!’
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