
Wakker of Slapend? 

Hoe moeilijk is het om steeds mensen te ontmoeten, mensen die je dacht te 
kennen, die je vrienden zijn, of je familie en dan te moeten constateren dat  je 
ze helemaal niet kent, dat ze totaal anders omgaan met deze grote 
transformatie, ofwel met alles wat er op de wereld gebeurt, dan jij. Wat doe je 
dan? Wordt je boos op hen? En helpt dat? Wordt je verdrietig? En helpt dat? 
Veroordeel je hen? Geef je hen namen als, ‘schapen’ onnozelaars, domme 
sukkels? En helpt dat? Gooi je ze uit je vriendenkring? Keer je je van hen af? Of 
keren zij zich van jou af? Ga je over hen lopen klagen? Voel je je in de steek 
gelaten door hen? En helpt dat?  

Helpt het? 

Voel je je beter als je iets van het bovenstaande hebt ondernomen? Helpt het 
jou? Helpt het de ander? Helpt het de wereld? 

Hoe zou het zijn om je even in die anderen te verplaatsen, ( eigenlijk in jezelf 
toen je nog onwetend was, hoe lang is dat geleden?) 

Stel je voor dat jij een van hen bent, en denkt als een van hen. Wat denkt zo 
iemand? Die is bang, die hoopt dat als hij ‘braaf’ alles opvolgt, het echt over 
gaat en alles weer wordt zoals vroeger. Want als hij verder zou durven denken, 
wordt hij heel erg bang, dan raakt hij in paniek. Volg die gedachte maar 
eens…… …. Stel je voor dat al die anderen gelijk hebben, dat het helemaal geen 
echt virus is, o my god;.. en de angst slaat hem om het hart. Hij voelt direct 
een steen op zijn maag en alles trekt samen. En dan de volgende gedachte: stel 
je voor dat ze gelijk hebben en dat er een andere reden achter zit, dat al die 
maatregelen inderdaad zijn om ons in een dictatuur te brengen, het lijkt er wel 
op. Nee niet aan denken, want wat gebeurt er dan met mijn ouders, die al oud 
zijn maar wel zorg nodig hebben, en mijn kinderen? Wat gaan ze dan met mijn 
kinderen doen. O my god iemand schreef dat we een Chinese communistische 
samenleving krijgen.. Ik las van die boeken over China, neeeee dat nooit. … 
nee nee niet aan denken, Het komt echt weer goed, die anderen moeten 
ophouden met mij bang te maken. Ik wil dit niet denken. Ik ga me aan de 
regels houden dan komt alles weer goed. En ik ga wat extra mediteren dat 
helpt ook vast. En , en en en……. Als ik maar niet aan die vreselijke dingen hoef 
te denken….  

Moed hebben om verder te kijken 

Kun je nagaan om te durven bedenken dat het niet eens om Corona gaat, maar 
dat het een dekmantel is voor een totaal andere programma. De meeste 
mensen durven dat niet toe te laten in hun geest, want dan slaat de paniek toe. 
Ik ben al zeker 30 jaar wakker, maar als je dat wat ik in kleine porties heb 
kunnen opnemen en verteren en onderzoeken, nu in tijd van een paar weken, 
maanden allemaal op je bord krijgt, dan begrijp ik die mensen wel. Ik 



veroordeel ze niet, want dat helpt niet, daar worden ze niet sneller wakker van. 
Ik dank dat we vanuit compassie en begrip moeten reageren, en hen 
ondersteunen bij het stukje bij beetje laten indalen van de waarheid. Lastig 
maar wel de taak die wij op op ons hebben genomen als 'de eersten die wakker 
zijn' we hebben ervoor gekozen de anderen ( die ook een deel van ons zijn) te 
helpen, met zachtjes ontwaken.  

Als we dat vanuit liefde doen en niet vanuit onze angst, gaat dat veel beter 
werken 
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