Van nulpunt naar Nulpunt
Mind is het belangrijkste en tevens het onbekendste dat we hebben. De chaotische toestand van de wereld
is het gevolg van deze verontrustende tegenstelling. Er waren altijd geheime genootschappen en religies die
mindkennis voor ons bewaarden en er werd altijd misbruik van gemaakt om ons te manipuleren. Kennis is
macht en macht corrumpeert. De bewaarders wilden het niet teruggeven. De geschiedenis werd vervalst, wij
zijn niet het toppunt van kennis maar van valse kennis, ware kennis werd ons ontnomen.
Het militair industriële complex loopt altijd voorop als het om nieuwtjes gaat en door onderzoek werd heel
veel mindkennis verkregen. Psyops zijn nu standaard wapentuig. Traditionele genootschappen, religies,
overheden, banksterwezen en het militair-industrieel complex zijn thans sterk verweven. Mind control werd
geprofessionaliseerd en is zeer geavanceerd. Er is ook veel strijd om de macht onder de vele groeperingen
die mindkennis bezitten en graag veel 'scheapkens' hoeden.
Mind control is onthutsend eenvoudig, iedereen doet het. Zij het veelal onbewust.
Algemeen geaccepteerde vormen zijn opvoeding, voorlichting en onderwijs in hun huidige vorm. Vandaar dat
allerlei groeperingen zich hier zo graag mee bemoeien. Verstandige ouders onderwijzen hun kind zelf. De
overheid en kerken willen geen zelfdenkende creatieve burgers en eisen die taak op. Als mindkennis
eenmaal gemeengoed is geworden zullen deze vormen van informatieoverdracht dan ook meer het karakter
krijgen van begeleiding, beschikbaarstelling en ondersteuning.
Nulpunt is Mind
Alhoewel Zijn en bewustzijn vooraf gaan aan mind kunnen we toch mind als Nulpunt hanteren als we het
over ons universum hebben. Dat universum is immers een projectie van mind. Daarover zijn grote avatars,
filosofen en geleerden (waaronder Einstein) het tenminste eens:
 tijd, ruimte en materie zijn een illusie, er bestaat geen objectief universum.
De uitdrukking 'changed my mind' wil zeggen dat er een gedachte aan is toegevoegd of een bestaande is
overschreven. Het resultaat daarvan is dat we de buitenwereld die in werkelijkheid de inhoud van mind is
anders waarderen. De volwassene, het kind, de sensitieve, iedereen creëert zijn eigen universum en leert
dat als 'buiten' te zien, als niet-ik.
Het valse onderscheid tussen ik en niet-ik wordt in de hand gewerkt door het autoriteitenstelsel (kerk,
overheid, dokter, onderwijs) dat er alles aan doet om ons wijs te maken dat wij ons biologische lichaam zijn.
Zo is seks een machtig mind control wapen in dubbel opzicht. Het verslaaft en veroorzaakt schuld en
schaamte. Het resultaat is loonslavernij en separatie van Mind.
Mind verandert door gedachten omdat mind bestaat uit gedachten. Wel is mind meer dan de som van zijn
gedachten, zoals we ook een lichaamsbewustzijn hebben dat meer is dan de som der organen. Het mentale
lichaam dat we mind noemen, een fragment van de One Mind, is nog in ontwikkeling. Het is zaak dat we
deze ontwikkeling niet langer aan anderen overlaten maar zelf ter hand nemen. Immers wordt steeds
duidelijker dat er enorm met onze mind is geknoeid en dat er helemaal geen sprake was van
groeibegeleiding maar van verregaande onderwerping.
Het gehele mind control systeem werd beschreven door James (Wingmakers), de tekst is te vinden op
Project Camelot. Google 'james project camelot' , op ongeveer de derde plaats vind je een Nederlandse
vertaling. Hieronder volgt een overzicht van de mind control modulen volgens James. Ze zijn gemakkelijk in
de praktijk te herkennen. Het is aan en ieder om zich daarmee te identificeren of er afstand van te willen
nemen:
 Menselijk verstandssysteem
 Geld-macht netwerk
 Interdimensionele structuur van het universum
 God-geest-ziel complex
 Doodsangst implantaat netwerkomleiding
 Polariteitssysteem
 Genetisch manipulatie systeem
Dat alles zijn we dus niet, we worden ermee beheerd. Het zelf ter hand nemen van onze mentale
ontwikkeling houdt dus in dat we ons vrijmaken van dit systeem, dat we onze input alleen nog van One Mind
accepteren en niet meer van andere minds die dit manipulatie systeem ondersteunen. Dat wil zeggen dat we
geen autoriteiten meer aanvaarden 'buiten' ons maar alleen nog 'in' ons. Dit is een hele klus omdat we veel
valse leringen beschouwen als 'ik'. We zullen dus de moed moeten hebben om los te laten en ons open te

stellen voor de intuïtie, hetgeen 'onderwijs van binnenuit' betekent. Alle grote kunstenaars, componisten en
uitvinders hadden die verbinding met Mind ofwel Nulpunt. Velen lieten ook weten dat zij hun grote werken
eenvoudigweg kregen gedownload .
Een probleem hierbij is dat we aanvankelijk geen onderscheid zien tussen echte en valse gedachten en
impulsen. Dit komt omdat mind control al lang niet meer alleen van 'buiten' komt maar juist ook via 'binnen'
verloopt.
Door de film-, voedsel-, cosmetische- en religieuze industrieën en politiek wordt grootschalig direct met ons
onbewuste gecommuniceerd. Symbooltaal is de taal van het onbewuste en is alom aanwezig in logo's. Dit is
maar een voorbeeld van onbewuste communicatie, er zijn er vele. Maar het kan nog erger. Als men de mens
beschouwt als een energetisch organisme dan is duidelijk dat in principe rechtstreeks kan worden
ingegrepen op ieder frequentieniveau. In positieve zin gebeurt dat ook al veel. Er zijn verschillende
'computer aided' healing systemen op de markt waarmee therapeuten frequenties toedienen met het doel te
genezen. Ook op psychisch gebied.
Maar waarom wil niemand weten dat deze techniek natuurlijk al veel eerder werd misbruikt voor negatieve
manipulatie? En sinds kort is het eerste homeopathische vaccin op de markt. Daar zitten dus niet de
bekende chemische narigheden in maar informatie op energetisch niveau. Maar waarom wil niemand weten
dat er mogelijk al heel lang homeopathische informatie in vaccins wordt gestopt voor negatieve doeleinden?
Gates wil toch waar voor zijn geld? Zand is verslavende dan heroïne. Veel mensen steken hun kop er in en
halen 'm er nooit meer uit.
Het is dus duidelijk dat mind control ons blootstelt aan allerlei schadelijke vormen van 'beheer'.
Maar hoe onderscheid je nu deugdelijke en ondeugdelijke input, hetzij van buiten hetzij van 'binnen'?
Dat is simpel.
Ondeugdelijke input van het mind control systeem promoot negatieve effecten zoals, angst, ik-versus-deander, identificatie met lichaam, darwinisme (als tijd illusie is, is evolutie dat ook), hebzucht, separatie,
slaafsheid. Dit is de ego wereld.
Deugdelijke input is input van One Mind, ons Nulpunt. Het promoot creativiteit, eenheid, het NU, vrede en
vreugde.
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