46

‘Wonderen’ verklaard

‘Er bestaat
geen fysiek’

David Icke
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Keer op keer zie je dat spirituele
fenomenen worden weggewuifd door
mensen die niet kunnen begrijpen
hoe iets mogelijk is. Deze houding
domineert de mainstream ‘wetenschap’
en een groot deel van de bevolking.
Hoe zou iets mogelijk kunnen zijn als
ik niet snap hoe iets mogelijk is? Wel,
misschien beperkt dat wat mogelijk
is – Karin, pak snel even het vlugzout –
zich niet tot wat mensen voor mogelijk
houden…

TEKST: DAVID ICKE

Activiteiten van klopgeesten kunnen de vorm aannemen
van het bewegen of laten vliegen van ‘fysieke’ voorwerpen door een kamer, samen met vreemde en onverklaarbare geluiden, geuren en zelfs levitatie van mensen en
voorwerpen. Hoe dit mogelijk is, kan worden verklaard
door een eenvoudig feit: er bestaat geen fysiek. Wat
wij waarnemen als fysieke objecten zijn in werkelijkheid
gedecodeerde holografische projecties van energetische
informatievelden en als het veld beweegt dan moet ook
de schijnbaar ‘fysieke’ expressie ervan bewegen. Op deze
manier kan andere niet-fysieke energie de niet-fysieke
energie van objecten beïnvloeden. In de door mensen
gedecodeerde wereld van de holografische werkelijkheid
lijkt het alsof vaste, fysieke voorwerpen, waaronder soms
ook mensen, worden
bewogen, zweven en zelfs
door de kamer worden
geslingerd.

Klopgeest?
De vraag blijft welke
kracht bovenstaande fenomenen precies
genereert en er zijn
waarschijnlijk een aantal
antwoorden. Het kan een stoute geest zijn die probeert te
ontwrichten en te intimideren, maar het gebeurt te vaak
dat er een puberende tiener bij betrokken is – vaak meisjes – om dit als toeval af te doen. Sommige wetenschappers en onderzoekers geloven dat de geest het jonge
meisje gebruikt als een voertuig om De Velden (David Icke
beschrijft in zijn boek het bestaan van twee velden van waaruit wij kunnen leven: een oneindig veld dat een uitdrukking is
van oneindig bewustzijn en een elektromagnetisch veld dat dit
oorspronkelijke veld nabootst – simuleert - om de mensheid in
een perceptuele, zintuigelijke gevangenis te houden, PV Mag.) op

een bepaalde plaats te verstoren. Anderen hebben ge-

suggereerd dat de staat van emotie van de tiener en de
extreme veranderingen die in de puberteit plaatsvinden,
ertoe kunnen leiden dat zij krachtige en chaotische energievelden genereren die het effect hebben dat wij een
klopgeest noemen. Al deze verklaringen kunnen waar zijn
wanneer ieder een middel is om dat deel van De Velden
ernstig te vervormen en te ontwrichten, hetgeen betekent
dat alles wat met De Velden verbonden is op soortgelijke
wijze wordt ontwricht. In de gedecodeerde holografische
werkelijkheid van de mens wordt de energetische verstoring blijkbaar fysieke verstoring en chaos in wat een
klassieke klopgeestactiviteit lijkt te zijn. Wanneer we eenmaal begrijpen dat de basistoestand van alles wat ‘fysiek’
genoemd wordt een golfvormig veld van informatie is en
dat de frequenties die worden opgewekt door gedachten
en emoties van invloed kunnen zijn op die velden, wordt
het schijnbaar onverklaarbare eenvoudig verklaarbaar.

Homeopathie?
De homeopathische geneeskunst
is een ander voorbeeld. Homeopathie wordt afgewezen door
de wetenschap, de media, en
dus door veel mensen die van de
wetenschap en de media te horen
krijgen wat ze moeten denken.
De zin die je steeds weer hoort
is… je kunt het lichaam niet genezen met een stof die
zo vaak verdund is dat er niets van die stof is overgebleven. Dit is een reflexmatige reactie van de vijfzintuigelijke Lichaam-Geest waarvoor ‘substantie’ (de illusie van
stoffelijkheid) alles is en de arbiter van alle werkelijkheid.
Het lichaam is een hologram en de basistoestand van het
lichaam is een golfvormig energieveld – een vibrerend
veld van informatie, voorgesteld als frequenties die op elkaar inwerken. Als dat veld in harmonie is, zijn we gezond
en als het verstoord is lijden we aan een of andere ziekte
in lichaam of psyche. Alles in onze werkelijkheid is een
frequentie, ook de stoffen die in de homeopathie worden
gebruikt. Die frequenties blijven in het water wanneer de
stof tot in het oneindige is verdund en het zijn de frequenties in de homeopathie die een genezend effect kunnen
hebben door hun interactie met de frequenties in het
lichaamsveld. Een team van het Lucht- en Ruimtevaartinstituut in Stuttgart (Duitsland) bewees met hun experimenten dat informatiefrequenties blijven bestaan nadat
een stof is verwijderd. Zij ontwikkelden een techniek om
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informatie in water te fotograferen en bij één experiment
doopten zij eerst een bloem in een grote bak met water
en vervolgens verwijderden zij die daarna. Toen zij het
water met hun techniek fotografeerden, ontdekten zij dat
elke druppel de informatie van de bloem bevatte. De stof
was verdwenen, terwijl de informatie er nog was en dat is
wat er gebeurt met homeopathie.

Acupunctuur?
Waarom zou de informatie
van de bloem in elke druppel
zitten en niet slechts een
deel van de informatie
waarbij de druppel slechts
een deel van het geheel is?
Dit wordt verklaard door de
verbazingwekkende eigenschappen van hologrammen die zoveel over zoveel verklaren. De golfveldinformatie waaruit het hologram wordt
geprojecteerd – gedecodeerd door de waarnemer – is zo
verdeeld dat elk deel van het hologram gecodeerd is met
de informatie van het gehele hologram. Als je een holografische afdruk in vier delen snijdt en de laser op elk deel
richt, krijg je niet een kwart van de afbeelding geprojecteerd als een hologram. Je krijgt een kleinere versie van de
hele afbeelding. Het lichaam is een hologram en genezingstechnieken zoals reflexologie en acupunctuur kunnen
het hele lichaam identificeren in delen van het lichaam
zoals de voet, de hand of het oor. Dit is de reden waarom
een ervaren handlezer informatie van het hele lichaam
in een hand kan zien. Alternatieve geneeswijzen werken
steevast op het golfveldniveau van het lichaam. Wanneer
het veld in harmonie is moet dit worden overgebracht naar
het ‘fysieke’ niveau dat een holografische projectie is van
dat veld, en de holografische aard ervan betekent dat elk
deel van het lichaam een kleinere versie is van het hele
lichaam.

Tarot?
Deze principes van frequentie en perceptuele frequentie zijn van toepassing
op andere methoden van
‘waarzeggerij’ of werkelijkheidslezen, zoals Tarotkaarten. Als de kaarten worden
aangeboden, waarom kies
je dan kaart ‘A’ en niet kaart ‘B’, terwijl als je kaart ‘B’ had
gekozen je lezing heel anders zou kunnen zijn? Tarotkaarten dragen symbolen die mentale en emotionele perceptuele toestanden weergeven in de vorm van frequentie.
De wereldwijde Cult en de geheime genootschappen die
er deel van uitmaken hebben een complete symbolische
taal waarmee zij met elkaar en (via het onderbewustzijn)
met de bevolking communiceren. Symbolen vertegenwoordigen mentale en emotionele frequenties die mensen
mentaal en emotioneel kunnen beïnvloeden wanneer zij in
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contact komen met die symbolen op TV, in een advertentie, op straat, of in een zorgvuldig uitgekozen politiek logo.
Het menselijk elektromagnetisch veld is gecodeerd met
frequenties die overeenkomen met de staat van zijn van
de persoon en de tendensen in die mentale en emotionele staten die in een bepaalde richting leiden. Wanneer je
een Tarotkaart kiest, hecht je veld zich magnetisch aan de
kaarten die corresponderende frequenties in je veld vertegenwoordigen. Om die reden kies je kaart ‘A’ en niet kaart
‘B’. Je denkt misschien dat je kiest met je bewuste geest,
terwijl in feite de elektromagnetische verbinding tussen
lichaamsveld en kaartveld deze keuzes maakt. Wanneer
de kaarten – al je keuzes – op tafel worden gelegd, geven
ze een symbolische voorstelling van jou op dat moment –
met de nadruk op dat moment. Als jij verandert, zullen ook
de kaarten veranderen, omdat ook je frequentie verandert.

Orakelbotjes?
Een nauwkeurige Tarot lezing
vertelt je niet wat er zal gebeuren, enkel wat er in potentie zou
kunnen gebeuren indien jouw
energetisch veld hetzelfde blijft.
Jouw perceptuele (frequentie)
staat blijft hetzelfde. Zelfs dan
moet de Tarotlezer bekwaam
en energetisch gevoelig zijn en hetzelfde geldt voor
handlezers, helderzienden, mediums en homeopathiebeoefenaars. Ze zijn het lang niet allemaal en we moeten
selectief zijn. De grote Zoeloe-sjamaan Credo Mutwa
‘gooide de botten’ eens voor mij. Het waren beenderen
die in bepaalde symbolen waren gekerfd en het principe
is hetzelfde als dat van de Tarot en runenstenen die ook
symbolen dragen. Credo vroeg me om mijn handen boven
de mand met botten te houden voordat hij begon. Dit was
om de energievelden van de botten magnetisch met die
van mij te verbinden. Vervolgens gooide hij de botten op
de grond en waar ze ten opzichte van elkaar terechtkwamen, en hoe ver ze uit elkaar lagen, kan de sjamaan lezen.
Waar ze op de grond terechtkwamen werd bepaald terwijl
ze nog in de mand lagen door hun verbinding met mijn
energieveld en, opnieuw zoals bij Tarot, vertegenwoordigden ze op de vloer een symbolische spiegel van mij op dat
moment en waar de trends in mijn leven toe leidden.

Numerologie?
Bij de kunst van de numerologie gebeurt hetzelfde, behalve dat daar gewerkt wordt
met het digitale niveau van
Lichaam-Geest, een digitale uitdrukking van golfveld-frequentie-informatie. Een numeroloog
leest de getallen die betrekking
hebben op ons leven. Onze namen kunnen worden uitgesplitst in getallen, geboortedata enzovoort, en alles over
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David Icke in Londen, 24 juli 2021

‘Alles in onze werkelijkheid is een frequentie’
ons kan door numerologie worden gedigitaliseerd. Ik heb
psychische en numerologische lezingen dicht bij elkaar
gehad als onderdeel van mijn onderzoek en ze gaven me
allebei soortgelijke informatie. Ze lazen dezelfde informatie, op verschillende manieren uitgedrukt als golfvormveld
en getallen. Er valt echter nog veel meer te zeggen over
dit alles en hoe het zich verhoudt tot de simulatie.

Astrologie?
Een voor de hand liggende
uitdrukking van de simulatie
is de astrologie, die gebaseerd is op de beweging van
‘hemelse’ lichamen binnen de
simulatie. Planeten en sterren
zijn holografische velden van
energiebewustzijn en als zij door het Simulatieveld bewegen beïnvloeden zij de informatie/frequentietoestand van
Het Veld. Wij zijn voortdurend in wisselwerking met het Simulatieveld en deze veranderingen beïnvloeden ons. Het
punt waarop wij deze cyclus binnengaan beïnvloedt ons
eigen veld en wij zullen door deze astrologische invloeden
op een andere manier gecodeerd worden dan degenen
die in een ander deel van de cyclus zijn binnengegaan. Als

gevolg daarvan zullen verschillende coderingen (‘astrologische tekens’) op verschillende manieren interacteren
met het Simulatieveld – ‘Ik ben Stier’, ik ben ‘Tweelingen’,
ik ben ‘Leeuw’. Ik heb astrologen ontmoet die in dienst
waren van Cult-leden die op allerlei manieren advies vroegen over wanneer ze zouden moeten handelen, wanneer
de astrologische energie datgene wat zij wilden bereiken
eerder gunstig beïnvloedde dan tegenwerkte. Dat alles is
in overeenstemming met het principe van eb en vloed: als
je de zee op wilt zwemmen, kies dan een tijdstip waarop
het tij dezelfde kant op gaat. In een toneelstuk van Shakespeare wordt het als volgt verwoord: ‘Er is een getij in
de zaken van de mensen dat, bij de vloed genomen, naar
fortuin leidt; als ze dat niet doen, is hun hele levensreis
gebonden aan ondiepten en ellende.’ Dat getij is energie.
Cult-ingewijden zijn op de hoogte van deze energetische
realiteiten en daarom hebben vooraanstaande CEO’s
astrologen op de loonlijst staan.
Cult-bankier J.P. Morgan zei: ‘Miljonairs gebruiken geen
astrologie, miljardairs wel.’ Als je je verruimde bewustzijn voorbij de simulatie aanboort, kun je astrologische
energieën opzijschuiven. Als je dat niet doet, kun je een
gevangene van ze worden. •
In het aankomende nummer van ParaVisie Magazine een
uitgebreid interview met David Icke!
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