Het mysterie, de derde weg
De wetenschap houdt zich bezig met een objectieve zoektocht naar de waarheid. Dat wil zeggen
dat de wereld zoals die zich aan de zintuigen voordoet wordt onderzocht. Subjectieve informatie
wordt beschouwd als slechts opinie.
De kwantumnatuurkunde heeft inmiddels echter aangetoond dat de objectief waargenomen wereld
wordt beïnvloed, bepaald, door het subject, de waarnemer. Toch wordt nog zeer veel geld
gestoken in strikt objectief onderzoek (CERN), de subjectieve factor wordt buitengesloten. De
meer sinistere reden hiervoor is dan ook dat men wil proberen een objectief beheersbare
schijnrealiteit te creëren. Dat wil zeggen, de 'val in de stof' te consolideren!
Wat door de objectieve wetenschap altijd als subjectief werd beschouwd en afgedaan bestaat
echter uit twee componenten van totaal verschillende aard. Hier doet mind control door taal weer
zijn misleidende werk. Het is belangrijk om niet twee maar alle drie bronnen van informatie
benoemen:
1. Objectieve informatie.
Dit is informatie verkregen door zintuiglijke waarneming, eventueel middels instrumentarium. Deze
informatie is geen kennis maar perceptie en kan op zichzelf niet tot waarheid leiden maar slechts
illusie opleveren. Dat komt omdat er sprake is van een
triniteit van waarnemer, proces van waarneming en waargenomen object. De waarnemer kan
slecht het proces van waarneming waarnemen en kijkt dus door een dubbel filter. Hij ziet wat zijn
filters – zijn interpretatie – hem tonen.
2. Subjectieve informatie.
Dit is als regel objectieve informatie uit het verleden maar kan ook afkomstig zijn van de onder 3)
beschreven bron. Deze informatie is opgeslagen in het persoonlijke geheugen, onze harde schijf.
Van deze informatie gebruik maken is leven in het verleden en in feite een recombinant techniek.
We maken nieuwe combinaties van bekende data en bouwen zo voort aan een illusoire
werkelijkheid die hooguit aan de 'wetenschappelijke' eis van interne consistentie kan voldoen. Het
blijft echter altijd een gevangenis van zelfopgelegde beperkingen.
Wie tevreden is met zijn dataverzameling en nieuwe input blokkeert is 'closed minded'.
Wie alleen nieuwe data van bron 1) toelaat is weliswaar 'open minded' maar laat slechts meer
illusie toe.
3. De derde weg, het innerlijk weten.
Dit is directe overdracht, er wordt eenvoudig mentaal contact met het object gemaakt en een
'kopietje' gedraaid door resonantie (stemvorkprincipe). Op deze wijze verkregen informatie is dan
ook altijd perfect. Het triniteitsprobleem genoemd onder 1) doet zich niet voor. Wel kan de
informatie worden vervormd door de neiging tot interpretatie op basis van 2), en zoals we zagen is
2) mede/hoofdzakelijk gevormd door 1). Deze derde weg zijn we verleerd maar kan weer worden
geactiveerd als men zich van het bestaan ervan bewust is en zich er op toelegt. En zoals met
alles, aanleg en inzet bepalen het resultaat.
In feite maakt iedereen gebruik van methode 3). Onze gedachten zijn niet van ons maar worden
slechts uit 'het veld' opgepikt en van een persoonlijk kleuring voorzien. Hetzelfde geldt voor onze
gevoelens. Niets is van onszelf, er bestaat geen dergelijk geïsoleerd zelf. Het gaat er dus slechts
om te leren bewust met deze 'paranormale' indrukken om te gaan en onze gevoeligheid ervoor te
vergroten. Naarmate de kunst om vrij van 1) en 2) waar te nemen toeneemt, zal aldus verkregen
kennis zuiverder zijn.
Velen orakelen waarheden te 'ontvangen' en channelen er maar op los, onvoldoende beseffend
dat er ook spirituele des informanten op de loer liggen om ons te bedriegen. De hongerige
waarheidszoeker die allergisch is geworden voor data verkregen volgens 1) wordt dan gemakkelijk
misleid.

Bij nadere beschouwing is het niet zo dat onze wereld vorm kreeg door de wetenschappelijke
methode volgens 1) zonder meer.

Iedereen weet dat de geniale werken en grote doorbraken het gevolg waren van de invloed van
methode 3). Dat is het geval op alle gebied, muziek, kunsten, wetenschappen.
Ondanks deze positieve invloed van 3) verkeert de wereld toch in een kritieke overgangsfase als
gevolg van de dominantie van 1) en 2). Dit is niets nieuws, een bekend Bijbelverhaal waarschuwt
hiervoor: als we onze sieraden (innerlijke waarnemingsvermogen) omsmelten tot een gouden kalf
ofwel de zintuiglijke illusie van objectieve verschijnselen volgens 1) dan loopt het altijd fout af.
De reden is simpel. Onze denkcomputer (mind) heeft de ankering in eenheid volgens 3) nodig om
normaal te kunnen blijven functioneren. Zonder dat anker raakt het van slag door de objectieve
veelheid die 1) ons voorspiegelt. Het resultaat is gevoel van afgescheidenheid en angst. Daar is
mind niet voor ontworpen en het raakt dan ook van slag, ontwikkelt een eigen ego.
We zullen eerst kort de gevolgen hiervan voor het wereldtoneel schetsen en dan 3) voorstellen als
oplossing voor deze problemen.
De reden dat methode 3) niet meer aandacht krijgt is niet het gebrek aan resultaten maar juist de
hoge kwaliteit er van! Dat komt omdat de machten die vooralsnog onze planeet beheersen zich
richten op uitbreiding van hun macht en zelfs totale onderwerping van de gehele planeet tot doel
hebben, en daar nog openlijk voor uitkomen ook! Dit maakt het voor hen noodzakelijk dat zij kennis
– op welke manier dan ook verkregen – voor zichzelf houden en willen voorkomen dat de massa,
de goyim, wijzer wordt. Wij worden daarom afgescheept met 1), omdat 1) kan worden
gemanipuleerd. Het onderwijs is gericht op het lamleggen van input volgens 3) en verlaagt zo de
aangeboren intelligentie en wijsheid.
Wie ogen heeft om te zien weet dat alle heisa in de wereld niets anders is dan het Hegeliaanse
thesis -antithesis -synthesis spel dat 'beheerste chaos' vereist om die synthese te bereiken.
Alle crises en oorlogen, zeker van de laatste 200 jaar, zijn geen onvermijdelijk kwaad omdat de
mens niet wijzer is maar zijn nauwkeurig geplande stappen op weg naar het einddoel: een
demonische total control van de wereld en de mens, openlijk als doel beleden door de
voorstanders van wat bekend staat als de NWO, de nieuwe wereldorde.
Er wordt door uitgebreid gebruik van symboliek en zelfs door uitspraken van NWO adepten
openlijk erkend dat het hier om een zuiver Luciferische onderneming gaat.
Hierbij geldt 'het doel heiligt de middelen'. Men rekent niet in aantallen doden en ellende maar
uitsluitend in resultaat. Perverse magische rituelen zijn een belangrijk instrument om invloed op de
wereld uit te oefenen.
Alle organisaties die er toe doen kennen een tweeledige structuur. Een geheime kern die de NWO
nastreeft en Lucifer als eerste zoon van God erkent wordt altijd afgeschermd door een schil die als
rookgordijn dienst doet en een onschuldig, menslievend, sociaal, christelijk en zelfs filantropisch
gezicht heeft.
De kernleden die beter weten zijn zo zeker van hun zaak dat ze openlijk voor hun plannen
uitkomen en dat zien als een uitdaging, een uitnodiging bijna, voor ons om het spel te zien.
Dat is zeer lastig voor wie nog gelooft in 'het systeem' dat is gebaseerd op informatie volgens 1) in
combinatie met geavanceerde occulte en psychotronische mind control technieken.
Zo is men zich bijvoorbeeld in het geheel niet bewust van het feit dat zelfs ons (Romeinse) alfabet
en vooral de door de media gebruikte lettertypen (zoals Roman) een ver gaande vorm van mind
control zijn omdat hiermee het onbewuste wordt aangestuurd en geprogrammeerd.
Beide werden voor dit doel ontwikkeld door, jawel, Rome. Het Vaticaan.
De hier kort beschreven ontwikkelingen zijn dus het gevolg van ons 'omsmelten van onze sieraden'
tot het gouden kalf als onze godheid, dat is de materiële zinsbegoocheling.
Een materiële dimensie als speeltuin is leuk, maar als we vergeten wie we zijn en vanwaar we
komen dan zijn er altijd weer kinderen die de baas willen spelen en wordt die speeltuin een hel.
Het lijkt een natuurlijke pendulumwerking: een geestelijke inspiratieve periode volgens 3) levert
veel uiterlijk moois op waar we ons vervolgens op blindstaren en 3) even niet meer nodig denken
te hebben. Uit luiheid stellen we ons dan tevreden met 1) en we kiezen ons een koning die alles
maar moet regelen. Na de onvermijdelijke teloorgang door corruptie volgt dan herstel, een nieuwe
cyclus begint.
De hoop is dat we nu op tijd wakker worden en die teloorgang, waar we al volop in zitten, kunnen
ombuigen.

Het hogere doel van de wereldproblematiek is dan ook dat we dat gaan inzien, dat we die
derde weg moeten gaan.
Dit is gelukkig een kosmisch bepaald proces, in die zin dat het kosmische klimaat ons meezit, we
gaan steeds helderder inzien en doorzien. Dit ondanks de zware aanvallen om die kosmische
invloed te blokkeren, zowel te land, ter zee als in de lucht (voedsel als wapen, vervuiling, straling,
media hypnose, ANGST politiek, psychotronica etc.).
Kosmische ondersteuning daargelaten blijft onze toekomst echter wel afhankelijk van onze keuze.

De derde weg
De kwantumnatuurkunde heeft inmiddels aangetoond dat de derde weg een realiteit is. Er is geen
objectieve wereld. Er is eenheid en wij zijn er interactief deel van. En alles is met alles verbonden,
tijd en ruimte zijn een illusie (relativiteitstheorie), zo ook materie (kwantumtheorie). Dit betekent
niet alleen dat onze zogenaamde buitenwereld zich in onze denkcomputer (mind) bevindt en dus
slechts een projectie is, een holodeck, het betekent ook dat wij directe toegang hebben tot die
inhoud ervan. Dat is de derde weg en die kan niet door derden worden gemanipuleerd. In plaats
daarvan blijken wij de zelf manipulators, heersers van ons waargenomen universum. We kunnen
het uitlezen en veranderen.
Toegang tot het geheel, tot alle kennis die is en ooit zal zijn, is een normale optie van het ontwerp
dat mens heet, wel zal onze huidige antropomorfe status een beperkter bereik hebben. Empathie
is het meest bekende woord dat aangeeft hoe je dat doet, hoe je een kopietje van een object
draait, hoe je zo alles van een object kunt weten door je er mentaal mee te verbinden. Schakel de
invloed van 2) uit en focus op een object of zaak die je wilt kennen. Het natuurkundige proces van
resonantie, het stemvork principe, garandeert dat je een perfecte indruk/afdruk krijgt. Omdat je
tijdelijk ervaart wat je altijd al bent: één met het object.
Steeds meer mensen ontdekken steeds vaker dat ze 'zomaar' iets weten. Bijvoorbeeld hoe iets
werkelijk zit. Je hoeft je maar te focussen en je weet het.
Hierdoor wordt het onmogelijk voor allerlei geheime organisaties om hun geheime doelen te
verwezenlijken. Niet alleen dat, maar hun geheimen van weleer, de gruwelijke misdaden door de
eeuwen heen, zullen aan het licht komen. Dan wordt het tijd voor vergeven, de ultieme test.
Hoe die kennis volgens 3) precies wordt overgedragen, wat het diepste wezen van het universum
is, dat is een mysterie.
We zullen dat nooit kunnen weten om de simpele reden dat we zelf deel van dat mysterie zijn.
Maar juist daarom kunnen we dat mysterie wel leven!
Het is goed om te weten dat afhankelijkheid van een autoriteitenstelsel niet ons noodlot is en dat
we ons dat ook niet moeten laten aanpraten.
We zijn allemaal gelijk omdat we allemaal gebruik kunnen maken van 3).
Wie daarvan afziet is niet gelijk, maar kiest voor slavernij.
Wie zijn soevereiniteit terugneemt, kiest voor vrijheid, kan direct beginnen met zijn mind inhoud te
wijzigen en daarmee de wereld.
Ghandi zei het zo mooi: Be the change you want to see.
Nico Baas.

