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by Wes Penre, March 11, 2020 

 

De video bij dit transcript is te vinden op ons videokanaal onder elke video, respectievelijk: 

https://wespenrevideos.com    

 

___________________________________________________________________________________ 

 

 

    

r zijn twee soorten spiritualiteit, zoals wij het zien.  

 

Er zijn mensen die zich bijna volledig concentreren op het zich goed 

en verheven voelen, meestal in een poging hun vibratie te verhogen.  

En er zijn de waarheidszoekers, die klaar zijn om de werkelijkheid te zien 

zoals ze is, ongeacht hoe donker die er ook uitziet.  Bij welke hoor jij? 

 

Af en toe horen we van bepaalde mensen binnen het spirituele veld dat wij, 

en anderen zoals wij, aan bangmakerij doen, wat de vibratie van iedereen 

zal verminderen en geen ander doel heeft dan om mensen zich hopeloos 

E 
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te laten voelen.  Sommige van deze opmerkingen kunnen zelfs behoorlijk 

neerbuigend en tegenstrijdig van aard zijn.  

 

Degenen die hierover klagen suggereren dat we in plaats daarvan de 

duisternis moeten negeren en alleen omarmen wat positief is.  Ze beweren 

dat dit de enige manier is om te evolueren en op te klimmen naar een 

betere plek.  

 

Klopt het wat deze mensen beweren? 

 

Het is niet zo dat degenen die positief denken bevorderen, zich er niet van 

bewust zijn dat de wereld een donkere plaats is - ze kiezen er gewoon voor 

om haar te negeren. Klinkt dat als een goed idee? 

 

Laten we dit eens nader bekijken. 

 

Wij, die ons op een spiritueel pad bevinden, ongeacht op welke van de 

twee hierboven genoemde paden we ons bevinden, we moeten onszelf 

afvragen waarom we ons in de eerste plaats op een spiritueel pad 

bevinden.  

 

Wat onderscheidt ons van degenen die dat niet zijn?  

 

In eerdere video's hebben we hiervoor een reden genoemd.  We hebben 

gezegd dat als we lid zijn van de oorspronkelijke menselijke zielengroep 

die we de Namlú'u noemen, we veel liefde, mededogen en empathie 

hebben in onze inheemse zielessentie - meer nog dan degenen die niet 

van deze zielgroep zijn. We hebben ook herinneringen aan ons vorige 

bestaan op Tiamaat begraven, voordat Marduk en de zijnen de 

herinneringen vernietigden, die ons onbewust herinneren aan ons doel van 

het oorspronkelijke experiment.  Maar verklaart dit alles?  

 

Nee, dat is niet zo.  Sterrenwezens uit andere plaatsen, die hier ook zijn 

gevangen, kunnen ook worden aangetrokken door zelfonderzoek.  En een 
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Namlú'u-ziel kan in een van de twee spirituele categorieën vallen, en dat 

geldt ook voor een ziel van elders. 

 

Zoals wij het zien, is er een reden waarom sommige mensen het positieve 

denkpad kiezen en anderen liever dieper graven. 

 

Er is geen persoon op deze aarde die in meer of mindere mate niet 

emotioneel gewond is, en we hebben er allemaal op de een of andere 

manier last van.  Als we het spirituele veld in het algemeen bestuderen, 

zien we dat de meeste mensen die dit pad hebben gekozen emotioneel 

gewond zijn en genezing nodig hebben.  Ze hebben genoeg van alle pijn 

en lijden die hier gepaard gaat met incarnatie, en daarom vinden ze dat er 

iets meer moet zijn, dus gaan ze op zoek. 

 

Wanneer we op zoek gaan naar een diepere waarheid, zullen we 

onvermijdelijk een aantal zeer duistere dingen tegenkomen - zowel binnen 

onszelf als in de buitenwereld. 

 

 

Het is wanneer we dat punt bereiken dat de scheiding plaatsvindt.  De 

reden voor de scheiding is angst. Sommige mensen raken overweldigd en 

geschokt door de diepte van de duisternis waarvan ze niet wisten dat die er 

was;  althans niet in die mate, en ze zouden ook kunnen beseffen dat er 

ook een duisternis in zichzelf is, wat geldt voor alle mensen - we hebben 

het allemaal, maar we realiseren het ons niet altijd, of we hebben een 

moeilijke tijd  geconfronteerd met onze eigen tekortkomingen.  

 

Dus, in plaats van naar de duisternis te kijken en waardoor we ons 

emotioneel getriggerd voelen wanneer we de duisternis in anderen en in de 

wereld als geheel confronteren, besluiten sommige mensen deze te 

onderdrukken en zich alleen te concentreren op de positieve aspecten van 

zichzelf en van het leven in het algemeen.  

 

Ze worden aangetrokken door anderen in het spirituele veld, die ook de 
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ongewenste kanten van zichzelf en andere mensen willen 

onderdrukken.  Groepen worden gevormd met gelijkgestemden en na een 

tijdje beginnen ze zichzelf en hun leeftijdsgenoten te controleren.  Ze zullen 

een ongeschreven beleid toepassen dat zegt: 'geen negativiteit 

toegestaan'.  

 

Als iemand in de groep zich neerslachtig en depressief voelt, voelt hij druk 

van de groep om dit niet te laten zien en trekt hij een valse persoonlijkheid 

aan, waarin alles in orde is.  Dit is wat ze aan de buitenwereld laten zien 

om te voorkomen dat hun emoties zichtbaar worden.  Dit komt veel voor. 

Dit is niet erg voordelig voor alle betrokkenen.  Niemand kan doen alsof hij 

opgewekt is als hij dat niet is en denkt dat hij zijn frequentie kan verhogen.  

Als anderen in de groep hen vertellen, 'stop dan negatief te zijn.  Denk 

alleen aan positieve gedachten ', is dat niet erg nuttig.  Wie bevindt zich 

dan op een spiritueel pad - de echte persoon of een vals zelf, waaronder 

het ware zelf begraven ligt en verborgen is in angst?  

 

Het wordt gewoon een voortzetting van de onderliggende trauma's uit de 

kindertijd, en vaak zonder medeweten van de persoon, nemen ze afstand 

van ware spiritualiteit.  Er is geen ruimte voor groei.  

 

Op het eerste gezicht lijkt het alsof mensen in deze gevallen groeien omdat 

dat de kenmerken zijn die ze ervoor kiezen om aan de buitenwereld te 

laten zien, maar het is gewoon een façade.  

 

Bij sommige mensen wordt hun ware zelf zo begraven dat ze alleen maar 

de valse façade kunnen laten zien. 

 

Wat er onder zit, is een bijna volledige ontkenning van hun schaduwkant, 

wat de kant is die moet worden genezen om echte spirituele groei te laten 

plaatsvinden.  Anders opereren we alleen vanuit de door Matrix 

geconstrueerde kunstmatige ziel. 

 

Ja, het is heel goed mogelijk om te opereren vanuit de kunstmatige ziel die 
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vastzit in een positieve emotie. 

 

Dan hebben we het andere type spirituele categorie.  Deze mensen zijn 

misschien om dezelfde redenen hun pad begonnen als degenen die in de 

eerste categorie, waar beide categorieën sterke bedoelingen hebben om 

naar waarheid te zoeken.  De tweede categorie stopt echter niet wanneer 

ze tegen duisternis en kwaad aanlopen.  Het voelt misschien 

angstaanjagend en erg ongemakkelijk, en het kan ze aanzienlijk triggeren, 

maar ze hebben een sterke drang om erachter te komen wat er aan de 

hand is.  

 

Het kan overweldigend en vermoeiend zijn om in zoveel duisternis te 

graven, maar ze geven niet op.  Er zit een drive in om de waarheid te 

kennen, omdat ze 'weten' dat de waarheid hen vrij zal maken - niets anders 

dan de waarheid.  

 

Dit betekent dat ze bereid zijn om zowel naar hun omgeving als naar 

zichzelf te kijken om te proberen te achterhalen waar al deze duisternis 

vandaan komt en te kijken naar hun positieve kanten daarbij - optimaal is 

het een zoektocht naar balans. 

 

Deze tweede categorie mensen, wanneer ze volhardend zijn, beginnen de 

ui af te pellen, laag voor laag. 

 

Het is soms erg tijdrovend en deprimerend, maar hoe meer ze leren over 

hoe deze Matrix-realiteit is opgezet en hoe deze hen beïnvloedt, hoe meer 

vertrouwen ze krijgen - dit is echt vertrouwen, niet nep.  

 

Als we niet weten dat er een groot gat in de grond is, maakt het niet uit hoe 

positief we denken en hoeveel van onze schaduwkanten we hebben 

onderdrukt - we vallen nog steeds in het gat.  

 

Degenen die door hard werken hebben uitgezocht waar de meeste gaten in 

de grond zich bevinden, zullen er minder snel in vallen. 
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De weg naar vrijheid is moeilijk, maar we hebben maar twee hoofdkeuzes: 

we lopen ofwel het pad, ongeacht de angst die we van binnen voelen totdat 

we erachter komen hoe donker het ook is, of we negeren de duisternis en 

met een vals personage van liefde en licht en lopen we regelrecht in de val 

omdat we alleen licht zagen waar duisternis was, en de donkere 

schaduwen de onwetende overspoelden, toen hij of zij dacht dat ze op weg 

waren naar hun eigen redding / hemelvaart.  Het is alsof je de tijger in de 

woonkamer niet ziet, omdat we ervoor kiezen hem niet te zien, totdat de 

tijger zijn tanden in ons zet. 

 

Bijna alle mensen hebben angsten van binnen - het is gewoon een kwestie 

van hoe we met onze angsten omgaan.  De enige uitweg is om de koe bij 

de hoorns te pakken en hem te overwinnen, niet om hem te negeren. Als 

we het negeren, zullen we onvermijdelijk een grote verrassing kunnen 

verwachten, en die is niet positief. 

 

Het doel om op weg te zijn naar onze eigen vrijheid is niet om de hele tijd 

gelukkig en opgewekt te zijn.  

 

Het doel is om onszelf te bevrijden van deze Matrix.  Het betekent niet dat 

degenen die voor categorie twee kiezen, niet gelukkig kunnen zijn, maar 

het is zonder twijfel vaak een moeilijke en serieuze weg.  Denk niet dat we 

ons hieruit kunnen fietsen door het 'negatieve' te onderdrukken.  Als dat is 

wat we denken, zal wat wordt onderdrukt op een dag uit alle macht naar 

boven komen en het zal een handvol zijn om er het hoofd aan te bieden. 

 

Op het pad van de tweede categorie gaan we door een reeks emoties en 

gedachten terwijl we leren. Uiteindelijk komen we meestal tot de oplossing 

die we nodig hebben om de Matrix helemaal te verlaten, want van alles wat 

we hebben geleerd, zien we dat dit het enige is dat ons onze vrijheid zal 

teruggeven.  

 

Nog interessanter is dat velen van ons, die in deze categorie vallen, na 



Video 210: Twee Soorten Spiritualiteit (Nederlands)  
 

© 2020 Wes Penre Productions. Can be freely distrubuted for personal use if not in any way altered                                        7                                                                                                                                     
 

verloop van tijd het verlaten van de Matrix als niet meer als een 

ontsnapping zien.  Waarom?  Omdat we zijn geconfronteerd met hoe de 

Matrix is opgezet en de angst daarvoor op een natuurlijke manier 

afneemt.  In plaats van te handelen uit angst, b.v.  'Ik wil 

ontsnappen!'  beginnen we te zien dat eruit stappen het meest logische is 

om te doen als we onze spirituele reis willen voortzetten.  

Hier blijven zal het tegenovergestelde effect hebben, ongeacht welk 

spiritueel pad we kiezen. 

 

We hebben het eerder benadrukt;  de enige oplossing die we op dit 

moment voor ons beschikbaar zien, is door een gat in het Net te gaan 

nadat onze levensduur voorbij is.  De beste manier om eruit te stappen is 

door een houding te hebben bereikt omdat je beseft dat het de volgende 

stap is, en niet vanwege angst of gevoelens dat we moeten ontsnappen 

(wat natuurlijk hetzelfde is als angst ...)  

 


