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De Apocalyps, 
het Collectief Ontwaken
of de Grote Omwenteling

Wat gaat het worden? 
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Ik geloof noch in de snelle komst van het 

Hemelse Paradijs op Aarde, noch in de 

nakende Ondergang van Mens en Aarde. 

Wordt het dan de Apocalyps, het Collectief 

Ontwaken of de Grote Omwenteling? Ik stel 

voor dat iedereen zelf mag bepalen welke  

van de drie het beste bij hem of haar past. 

O m te beginnen licht ik alle drie de begrippen 
vanuit mijn visie toe.

De apocalyps
De Apocalyps staat voor mij niet voor de ondergang van  
de mensheid, maar staat symbool voor het einde van een 
tijdperk dat heel lang de mensheid bepaald heeft. Een 
tijdperk waarin wij in vergetelheid afgesloten leefden van  
de kosmische wijsheid, een tijdperk van het vergeten zijn 
van vorige levens en van vorige, hogere beschavingen.  
De levens van de grote massa werden eindeloos veel 
generaties bepaald door onderdrukkende religies en door 
een kleine bovenlaag van machthebbers. Op hun beurt 
stonden die machthebbers weer in dienst van een nog veel 
kleinere, grotendeels onzichtbare machtselite die door 
bloedlijnen bepaald werd. In onze cultuur gebruikte  
De Elite de Kerk als een nuttig onderdrukkingsinstrument. 
De kerkelijke leiders genoten van de in ruil verkregen 
privileges. De maatschappelijke structuur werd bepaald 
door bezit, kapitaal, hiërarchie, dwang en door strakke,  
van bovenaf opgelegde normen en waarden. De machtselite 
kon over individuele levens beschikken. Men kon oorlogen 
beginnen en ook weer stoppen, al naar gelang het meeste 
voordeel opleverde. Waar nodig zaaide men collectieve 
angst om de macht uit te breiden of te bestendigen. 
 
Machtselite
Met de extreme schaalvergroting van de afgelopen 
tientallen jaren heeft de Machtselite ingezet op globalisering 
teneinde een aanzienlijk deel van de wereldbevolking, de 
bestuurssystemen en de economieën te kunnen controleren. 

Het resulteerde in multinationals en bankconglomeraten 
met kapitaalsystemen die vaak die van nationale staten 
ruimschoots overtroffen. Toen zelfs die megastructuren  
nog tekortschoten, werden er megalomane financiële 
investeringsfondsen, zoals Black Rock, Vanguard en Fidelity 
opgericht, om maar eens drie heel grote te noemen. Kapitaal 
is en was geen probleem. Superrijke en megalomane machts-
wellustelingen als George Soros, Bill Gates, de Rockefellers 
en de illustere Rothschild dynastie weten met monopolie-
structuren honderden miljarden dollars aan de economie  
te onttrekken of persen banken en nationale regeringen 
financieel uit middels kredieten, internationale, eenzijdig 
opgelegde ‘verdragen’ en slinkse financiële instrumenten. 

Hun machtige en slaafse dienaar Klaus Schwab stichtte 
daartoe vijftig jaar geleden het World Economic Forum. 
Jaarlijks nodigt het WEF de top van de multinationals, 
wetenschappers van naam en faam en leidende politici uit 
voor een gezamenlijk treffen in Davos. Verder worden 
aankomende topmanagers en jonge politici middels  
geheime inwijdingen en opleidingen gerekruteerd voor  
een toekomstige rol in het centrum van de Macht. 

Bekende namen
‘Cursisten’ uit de eerste helft van de jaren 1990 waren onder 
andere Emmanuël Macron, Angela Merkel, Boris Johnson, 
Mark Rutte en Jens Stoltenberg (NATO). Van een iets latere 
datum is Ursula von der Leyen. Het is maar een korte 
opsomming van bekende namen. Wie nu nog denkt dat je 
met enthousiasme, bevlogen ideeën en het regelmatig 
bijwonen van en spreken tijdens partijvergaderingen kunt 
doordringen tot het politieke bestuur, is naïef en heeft  
van onze maatschappelijke en economische ordening 
weinig begrepen. 

Om bevolkingen van nationale staten slaafs in bedwang  
te houden, bleek het nodig om op grote schaal angst en 
onzekerheid te zaaien. Dat varieert van een oorlog 
ontketenen, een economische crisis met een grote mate  
aan bestaansonzekerheid organiseren tot het angst zaaien 
middels wereldwijde pandemieën of het uitroepen van een 
dreigende ondergang van de mensheid door de opwarming 
van de aarde aan toe. En de pandemie bleek uiteindelijk 
slechts een flinke griepepidemie te zijn, terwijl klimaat-
schommelingen een natuurlijk verschijnsel zijn.
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Het collectief ontwaken 
Een ruime meerderheid van de mensen probeert nog steeds 
houvast te vinden in de maatschappelijke systemen, terwijl 
een kritische minderheid inmiddels weet hoe pervers en 
wankel deze structuren zijn. Maar mogen wij, die deze 
perverse structuren doorzien, daarom een oordeel uitspreken 
over de grote groep mensen die nog steeds probeert er het 
beste van de maken en die hoopt op een verbetering van de 
situatie? Nee, zeker niet, want ieder mens heeft recht op een 
eigen tijdpad en een eigen weg om al of niet tot een dieper 
inzicht te komen. 

In de afgelopen twee en een half jaar hebben we gezien wat 
de ‘C-angstpandemie’ teweeg heeft gebracht. Het is niet bij 
angst gebleven, want de ingespoten genetische substanties 
hebben waarschijnlijk wereldwijd enkele honderdduizenden 
dodelijke slachtoffers geëist en een veelvoud aan slachtoffers 
met blijvende gezondheidsschade veroorzaakt. Daarnaast 
hebben de wereldwijde lockdowns, arrestaties en sociale 
isolering van mensen een stortvloed aan psychisch leed 
aangericht. Huizen en appartementen veranderden in 

privé- gevangenissen, zorgcentra ontaardden in een  
milde vorm van concentratiekampen. Politici met een 
psychopathisch karakter, zoals Mark Rutte, Hugo de Jonge 
of de Canadese premier Trudeau, verklaarden de oorlog 
aan het onzichtbare en nooit gedefinieerde virus en  
pochten dat zij met alle middelen het virus wel even zouden 
verslaan!! Het leek op een stripverhaal: Ridder Mark die  
op zijn fiets met de Nokiatelefoon in de hand ten strijde  
trekt tegen die gevaarlijke bende Omicrons!!

Nodeloze slachtoffers
De heilzame oorlogsmethode heette ‘massale vaccinatie’, 
maar kostte helaas – zoals alle conventionele oorlogen – 
immense aantallen slachtoffers!! In alle landen stonden 
drommen mensen in de rij bij de industrieel ingerichte 
priklocaties om de door hen begeerde prikken te mogen 
ontvangen. Helaas werden velen ernstig ziek of vielen korte 
tijd later tijdens het sporten ineens dood neer. In de periode 
van oktober 2021 tot aan het voorjaar 2022 bleken grote 
aantallen mensen een ernstige vorm griep te krijgen, al dan 
niet met longontsteking. Juist de dubbel gevaccineerden en 
degenen die ook nog eens één of twee boosterprikken 
hadden laten zetten, werden frequenter en ernstiger ziek 
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dan de niet-gevaccineerde mensen. In Israël blijken  
mensen die zelfs al drie boosterprikken hebben gehad,  
heel bevattelijk te zijn voor infectieziekten. Dit als gevolg 
van het niet langer goed functioneren van hun natuurlijk 
immuunsysteem. Juist die grote groep mensen legt nu een 
zwaar beslag op de overbelaste ziekenhuissector. Steeds 
meer mensen doorzien het proces. Ze zien familieleden, 
vrienden en bekenden die gevaccineerd zijn, ernstig ziek 
worden of zelfs overlijden. Ze schrikken ervan en het zet 
hen aan het denken. De groep die ontdekt dat ze door de 
eigen politici en zogenaamd medisch deskundigen zijn 
voorgelogen, groeit snel. Ze raken ook het vertrouwen 
kwijt in de huisarts en de medici van het lokale ziekenhuis. 
Men ervaart de gevolgen van het bedrog en het falend 
medisch systeem.

De grote omwenteling 
 
Wie momenteel bewust in het leven staat en alle ontwikke-
lingen niet alleen volgt, maar ook beleeft en doorvoelt, die 
weet dat De Grote Omwenteling al medio 2021 langzaam is 
ingezet en nu in 2022 in een steeds sneller tempo doorzet en 
duidelijk zichtbaar wordt. Dat wil nog niet zeggen dat 
hiermee het liefdevolle en harmonieuze Aquarius Tijdperk 
al voor de deur staat! We komen ook niet collectief verlicht 
in de Vijfde Dimensie terecht. Het is echter wel zo dat 
bepaalde mensen, namelijk degenen die volledig kunnen 
meedeinen op de hogere Schumann frequenties, zich nu al 
individueel in de Vijfde of zelfs als een hogere Dimensie 
kunnen bevinden. 

Ontmaskeringen 
Echter, vooral in de Vierde Dimensie, waar wij hopelijk in 
relatief korte tijd doorheen mogen gaan, zullen wij de grote 
onthullingen van het Kwaad, de ontmaskering van de 
perverse machtsstructuren en het aan het licht komen van 
de wereldwijd georkestreerde leugens mogen beleven. Het 
Kwaad of het Duister, de energieën die de perverse macht in 
stand houden, zijn niet bestand tegen Licht en Liefde. Maar 
om een en ander goed te kunnen duiden, moeten we eerst 
terugkeren naar de aardse en materiële ontwikkelingen die 
zich momenteel in een hoog tempo voordoen. 

Oekraïne als metafoor
De Apocalyps die we nu zich zien afspelen, kenmerkt zich 
door het instorten van systemen en structuren die we al zo 

lang kenden. De huidige oorlog in Oekraïne is een metafoor 
voor zowel het collectieve karma dat gezuiverd mag worden, 
als voor nieuwe structuren voor handel, transport, geld en 
internationale samenwerking. Terwijl de Verenigde Staten, 
met in haar kielzog de NATO en de Europese Unie, wanhopig 
bezig zijn om Oekraïne vol te stouwen met geavanceerd 
wapentuig, heeft Rusland niet alleen grotendeels de  
controle over het oostelijk deel van Oekraïne verkregen, 
maar beheerst het ook samen met Turkije de Zwarte Zee. 
Bizar is dat de immense graanvoorraad in Oekraïne middels 
termijncontracten met de oligarchen nu eigendom is van de 
vier of vijf multinationale graanhandels, die weer aanges-
tuurd worden door de Machtselite (The Cabal). Terwijl zij 
kunnen speculeren op woekerwinsten, dreigt in Afrika  
een hongersnood en betalen wij in Europa de hoofdprijs 
voor ons voedselpakket. En dat geldt tevens voor veel 
grondstoffen en halffabricaten. 

Nieuwe verhoudingen
Er lijkt sprake te zijn van grote schaarste, maar landen of 
energieconcerns die gas of olie in roebels willen afrekenen, 
zijn van harte welkom en betalen slechts de ‘normale’ prijs. 
Het is niet vreemd dat een meerderheid van Afrikaanse 
landen toenadering zoekt tot Rusland en/of China.  
The Cabal met de WEF als werkinstrument wil de wereld 
middels transhumanisme en technocratische middelen 
beheersen en zo mogelijk de mondiale populatie decimeren, 
waarvoor ook de WHO en de UNESCO als machtige 
instrumenten worden gebruikt. 
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We zien tegelijkertijd dat landen als China, Rusland, 
Brazilië, India, Maleisië, Iran en Argentinië steeds meer een 
eigen koers varen en bezig zijn zich te ontworstelen aan de 
controledrift van de VN-organen. Ook zien we dat deze 
landen zich losmaken van de oliedollar en grondstoffen 
meer en meer gaan afrekenen in andere valuta. In India 
ontstaan in een rap tempo lokale boerencoöperatie die 
weigeren genetisch gemanipuleerde zaden van Monsanto of 
andere multi nationals te kopen en die juist oude, resistente 
zaden opnieuw zelf gaan kweken en distribueren. Men wil 
geen grootschalige agrarische concerns. 

Nieuwe inzichten
In Europa komt enerzijds een groeiende voorhoede tot een 
helder bewustzijn, terwijl de stille meerderheid uit angst 
juist in een diepere slaap lijkt te vallen. Ik zeg met nadruk 
lijkt, want als de supermarkten leeg zijn en voedsel schaars 
en nauwelijks nog betaalbaar door de hoge inflatie, zullen 
velen ontwaken en tot een dieper inzicht in de werkelijke 
oorzaken komen. 

Ik volg ook enkele astrologen – zelf bezit ik die kennis niet 
– en veel wijst erop dat de situatie eerst nog nijpender 
wordt. Het goede vooruitzicht is echter dat deze hectische 
boeggolf in het jaar 2023 langzaam zal uitrollen in een 
aanzienlijk rustigere golfstroom. Veel mensen zullen dan 
tot nieuwe inzichten gekomen zijn, maar sowieso stijgt ons 
collectieve bewustzijn nog eens door een hogere energie in 
het kwantumveld. Plotseling zal ook dit hogere bewustzijn 
zichtbaar worden in de politiek en de media. Ineens dringt 
in die kringen door dat Joe Biden een demente, oude man  
is en dat hij volledig incapabel is om nog verantwoorde 
beslissingen te nemen. Of men ziet dat Vladimir Poetin 
beïnvloed wordt door een waanbeeld van een  
Groot Russisch Rijk, of dat Zelensky niet meer is dan een 
voormalig televisiester met grootheidswaanzin die 
tienduizenden mensen onnodig de dood injaagt.  
En zo maar ineens zullen over enige tijd de bombarde-
menten en beschietingen stoppen en zullen de verant-
woordelijke partijen aanschuiven aan de onderhandelings-
tafel. Dat zijn de belangrijke tekenen van de  
Grote Omwenteling.

Wat staat ons te doen?
Wat we zeker niet moeten doen, is de strijd aangaan met  
De Elite. Zij hebben nu nog bijna absolute macht en zullen 
niet terugdeinzen om veel slachtoffers te maken om die 
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macht te behouden. Bovendien leidt geweld nooit tot een 
structurele oplossing. Zo dat is nu gezegd!! Laten we vooral 
beseffen dat de Mooiere Wereld er alleen komt, als wij  
die zelf vormgeven!! Ik geef een voorbeeld: we kunnen 
gemakkelijk inzien dat ons huidige onderwijssysteem 
volstrekt niet meer aansluit bij de leerstijlen van de jonge 
generatie. Velen zullen roepen: ‘Dus, het moet anders!’  
Nee, het mag anders vorm krijgen en dat moeten we zelf 
gaan regelen. Wij kunnen de oplossingen niet meer 
verwachten van een pervers politiek systeem en van een 
verkalkte en ontmenselijkte bureaucratie!! Ieder klein 
initiatief is welkom. De huidige jeugd kent vele leerstijlen  
en dat vraagt om maatwerk en coachende leermethodes. 
Maar zet kinderen in godsnaam niet acht uur per dag  
stil op een stoel. Laat ze enthousiast ontdekken en 
experimenteren!! Laten we de vele initiatieven die er al  
zijn vooral koesteren. Van alle ervaringen kunnen we veel 
leren, ook van eventuele mislukkingen. Dat geldt ook voor 
andere gebieden, denk maar aan de medische wereld die 
inmiddels ver afstaat van begrippen als gezondheid,  
heling en geneeskunde. 

Epiloog
We kunnen nog zo vaak het kwaad en al het negatieve in de 
wereld veroordelen, maar de uitdaging is allereerst om het 
negatieve in onszelf onder ogen te zien, het te aanvaarden 
en het vervolgens kalm te transformeren. De Duivel in de 
vorm van The Great Reset mag dan wel aankondigen dat hij 
ons op de hielen zit, maar juist als ons bewustzijn helder en 
goed ontwikkeld is, zal de Great Awakening krachtiger 
blijken te zijn dan The Great Reset van die opgeblazen, 
bejaarde Klaus Schwab!!
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