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De Great Reset 
naar vrijheid
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De meeste lezers van Spiegelbeeld zijn op 
de hoogte van het grote spel en de plannen 
van het WEF ten behoeve van de NWO. En 
ja, er zal inderdaad een grote transformatie 
plaatsvinden in het bewustzijn van de mens. 
Wij zijn eeuwenlang gepiepeld, onderworpen 
aan valse geschiedenis en tot slaaf gemaakt. 
Daar komt nu een einde aan. Hoe 
verheugend is Dát! 

De vraag is nu: hoe gaat de Great Reset naar 
Vrijheid eruit zien? En dat is waar bewust 
Nederland zich momenteel mee bezighoudt… 
Allemaal prachtige initiatieven om, buiten het 

systeem om, een waarheidsgetrouwe samenleving te 
creëren. Iedereen voelt van binnen dat het op alle mogelijke 
onderwerpen/terreinen niet meer klopt. Iedereen probeert 
binnen zijn eigen mogelijkheden nieuwe wegen te zoeken 
naar een respectvolle open, eerlijke, transparante, 
gewetensvolle en vooral vrije en Echte samenleving. Een 
samenleving gevoed door de goddelijke, innerlijke stroom 
van liefde, kracht en vreugde met een gevoel van: Yess we 
can! Een lofzang voor waarachtige krijgers en pioniers. 

“Een voor allen, allen voor een”   
“God voor en door ons Allen” 
Wát iedereen vanuit zijn eigen inner call en ontwikkelde 
talenten aangeeft, bepaalt het doel of de missie, waarmee hij 
of zij nu bezig is. Of het om nieuwe ideeën over onderwijs 
gaat, geneeskunde, handel, geld/banksystemen, 
woningbouw, voedselproductie of bestuurssystemen, of om 
het aan het Licht brengen van de systematische leugen en 
het bedrog, het is prachtig om te zien hoe er samen 
gecreëerd wordt.
Waar de basis ligt, is afhankelijk van het Ego-leidende 
aspect van de creator. Zoals de grote Duitse filosoof Martin 
Buber zei aan het begin van zijn boekje “De weg van de 
mens”, “Verbeter de wereld, begin bij jezelf.” En hij eindigt 
met: “Vergeet uzelf, gedenk de wereld.” Dit lijkt in 
tegenspraak. Echter: hoe waar is de weg van de mens en het 
ultieme doel van het Leven, voorbij aan het Ego, om de 
wereld te dienen, vanuit de eigen – teruggevonden – 
Goddelijke essentie?                                                                                                             
Beide zijn van groot belang. Zonder het innerlijke pad van 
“vrijheid” te lopen, kom je niet tot de Great Reset naar 

Vrijheid. Maar… en alweer die maar, dit betekent dat de 
innerlijke zoektocht naar deze Bron van Levensbelang is, 
terwijl dit tegelijkertijd geen pad van “Egocentrisch 
spiritisme” en eindeloze dwaling mag worden, daar wij hier 
in de stoffelijke wereld, nuchter en aanwezig, ook te maken 
hebben met waarachtige Aarding en alledag!           Want, “al 
mediterend mag de wereld niet ten onder gaan”. “Louter 
uzelf en verhef uw frequentie.” Blijf in de “middenwereld” 
als waarachtig Mens, verbonden met Hemel en Aarde en 
werk aan uw eigen onderwereld, met de frequentie van de 
liefdevolle en wijze Goddelijke Bron, de Bovenwereld. Met 
het uitzuiveren van deze innerlijke krochten wordt het 
ganse Universum geheeld. U bent Go(e)d en draagt bij aan 
het EenheidsVeld! 

Alles wat niet verbonden 
is met de Goede, Schone 
en Ware intentie krijgt 
het moeilijk
Goddelijke vrijheid
Zo kom ik op het ijkpunt, waarop de Grote Reset naar 
Vrijheid geankerd is. Goddelijke vrijheid. Dus Alles wat niet 
verbonden is met de Goede, Schone en Ware intentie krijgt 
het moeilijk. Alle leefsystemen die niet verbonden zijn met 
Wel-Zijn, Liefde, Vrijheid en Waarheid, zullen uiteindelijk 
geen bestaansrecht hebben. Ofwel, alle leefsystemen die in 
strijd zijn met de Kosmische Wet, zijn gedoemd te mislukken 
(boemerangeffect). Op deze manier kun je alleen maar 
gewetensvol tot een waarachtige creatie komen van een 
nieuw leefsysteem, ongeacht op welk onderwerp het 
gebaseerd is en welke toepassing dan ook er betrekking  
op heeft. 
Alle nieuwe creaties in de nieuwe wereld zoals wij die  
Zien en willen Leven, zullen afgestemd moeten zijn op deze 
kosmische Wet van Waarheid, Echtheid, Vrijheid, en Liefde. 
Dit is ons IJkpunt. Ons waarachtig Mens Zijn!  
Het Ge-Weten. Ons moreel en ethisch kompas, waarbij  
wij voelen dat het vreugdevol en goed is. Hiermee kunnen 
wij niet alleen onderscheid maken tussen wat klopt en niet 
klopt, maar ook bezield creëren. Inspiratie! En zo Zie je dus 
in welke onderwereld ons huidige, maatschappelijke 
systeem (zonder moreel en ethisch ijkpunt) is beland. Het 
ligt besloten in de Kosmische Wet, de Wet van het Leven 
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Zelf, dat dit huidige systeem ten dode is opgeschreven. 
Twijfel Niet aan jezelf! Jij bent GOED, jij bent GODs wezen. 
En geen slaaf. Dus verheug jezelf en maak je Vrij en werk 
mee met jouw zuivere bouwstenen aan de Great Reset!  
Echt Goed komt alleen uit – het Oorspronkelijke Creatieveld 
– God voort... 

Bouwstenen voor een nieuwe wereld 
Aan de basis van elke nieuwe-wereld-ontwikkeling hoort 
een harmonische liefdevolle, respectvolle en vredige 
samenleving in Vrijheid te staan. Het kan niet anders zijn 
dan dat dit in essentie alleen maar geënt is op de bouw-
stenen van waarachtige menselijkheid en de Wet van het 
Leven Zelf. Je spreekt namelijk over het Echte Leven, waarbij 
iedere vorm van creatie, dus ook Artificiële Intelligentie, 
dienstbaar moet zijn aan het Echte Leven. De voorwaarde 
hiertoe is Dienstbaarheid aan de Kosmische Wet, aan de 
Natuurwetten en met respect voor, en gelijkwaardigheid 
met AL het Leven op Aarde. Pas indien hiermee met begrip, 
wijsheid en gelijkwaardigheid wordt omgegaan, is de 
waarachtige cirkel van het Leven op Aarde duurzaam 
mogelijk. Daaraan gekoppeld is de mogelijkheid om tot 
bewustZijnsgroei te komen: de bovenste treden van de 

piramide van Maslow, zelfverwezenlijking. En daar 
bovenuit stijgend: zelftranscendentie (door Maslow niet 
benoemd). Het Verwezenlijken van U Zelf! Van God In u, 
waar het uiteindelijk om gaat! 

Waartoe dient het Leven op Aarde anders? Geheel om de 
Mens tot waarachtige Zelfverwezenlijking te laten komen in 
het oneindige (Kosmische Creatie) Veld van BewustZijn! 
Waarbij wij binnen dit CreatieVeld oneindige innerlijke 
vrede, schoonheid, liefde, geluk en waarheid kunnen 
ervaren. Kortom, zich (oorspronkelijke) Zelf!

Ontwikkelingsfases
Hiervoor dienen alle ontwikkelingsfasen van bijvoorbeeld 
Maslow doorlopen te zijn. Namelijk, eerst de voorwaarden 
tot fysieke gezondheid en geborgenheid, daarna zekerheid 
en veiligheid over werk, woning en eigendom. Dan volgen 
de sociale behoeften, vriendschappen familie en andere 
intimiteit, vervolgens erkenning, waardering, zelfrespect  
en respect van en voor anderen. Pas dan kan er tot 
Zelfactualisatie worden overgegaan, zoals geestelijke groei, 
moreel en ethisch onderzoek, spontaniteit, echtheid, geen 
vooroordelen en acceptatie van de werkelijkheid. En zelfs in 
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een later stadium tot Zelftranscendentie (Bewust Zijns 
ontwikkeling) (Wikipedia). Begrijpt u nu waarom het 
huidige Systeem ons in chaotische verbijstering achterlaat, 
teruggedrukt in angst voor onze primaire, fysieke behoeften 
en bestaanszekerheid? We zouden eens wakker kunnen 
worden in onze Zelfrealisatie en beseffen hoe onze ziel en 
geweten in het huidige systeem gecorrumpeerd worden 
door zielloze en gewetenloze entiteiten... 

Uiteindelijk is Alles 
gemanifesteerd vanuit 
trilling/frequentie

Een Waarachtig Great Reset 
Bouwstenen tot een Waarachtig Great Reset zijn: 
 ▪ Leven in Vrijheid! Waarheid en Echtheid (geen enkele 

opgelegde dwang, misbruik en manipulatie). 
 ▪ De eerste ontwikkelingstreden van Maslow dienen 

gerealiseerd, veilig en stabiel te zijn. Dit is een 
voorwaarde voor ontwikkeling van een krachtige  
Vrije wil, persoonlijke talenten en gaven en 
Zelfbeschikkingsrecht! Soevereiniteit. 

 ▪ Bewust zijn van de Kosmische Wet van het Leven, ofwel 
de Natuurwetten. Deze doorZien en hiernaar handelen/
Leven. Uiteindelijk is Alles gemanifesteerd vanuit 
trilling/frequentie. Voor inzicht hierin kan ik de boeken 
van Marja de Vries aanbevelen. 

 ▪ Bewust leven, dienend aan het Alles doordringend en 
omvattend Gods wonder-barende CreatieVeld (frequentie 
Veld). Let wel, er is dus maar één Tribunaal! 

 ▪ Erkennen, doorvoelen en respecteren van 
multidimensionale, transcendente sferen en 
werkelijkheden van oneindige Universele creaties, die het 
totale LevensVeld omvatten. 

 ▪ Ken u Zelf. Uw Goddelijke Leven Scheppende Bron. 
Leven naar uw innerlijk geWeten en ijkpunt! En vertrouw 
hier onwrikbaar, standvastig en onwankelbaar op! 

 ▪ Ken de Kosmische Wet. Leven afgestemd op de 
Kosmische Wet. Want “geen enkel maatschappelijk 
systeem rechtvaardigt vernietiging van het Leven”. 
Hieruit volgt als vanZelf sprekend: 

 ▪ Alle (politieke) processen, systemen met bijbehorende 
schadelijke entiteiten die het WelZijn van de Samenleving 
en het Leven onherstelbaar schaden, beëindigen. 

 ▪ Alle (macht-, heb- en heerszuchtige) contracten 
vernietigen die vernietigende, elektromagnetische 
frequenties/straling voortbrengen en het Leven verstoren.

 ▪ Alle destructieve menselijke wetten die in strijd zijn met 
de Kosmische Wet, opheffen.

 ▪ Alle productiemethoden stoppen, waarbij grondstoffen 
gebruikt worden die onherstelbaar weggenomen worden 
uit het LevensVeld (de Aarde-exploitatie) of het 
LevensVeld onherstelbaar vervuilen en vernietigen (de 
elementen). 

 ▪ Alle technocratische en wetenschappelijke scheppingen, 
met immorele en onethische toepassing bedoeld, herZien. 
Per direct stoppen met dierproeven en intensieve 
veehouderij, genetische manipulatie, data-verzamelingen, 
kloontechnieken, biochemische wapens, DNA-
experimenten, vernietigende vaccins en 
elektromagnetische straling (5G en meer) die grote 
gezondheidsrisico’s en vrijheidsberoving met zich 
meebrengen.   

 ▪ Vrije energie, dat allang bestaat, vrijgeven.
 ▪ De geschiedenis van de ontwikkeling der Mensheid en 

wie wij van oorsprong zijn, her-Stellen. 
 ▪ Persoonlijke verantwoordelijkheid nemen voor het 

verkrijgen van inzicht in het Leven, met elkaar. 

Persoonlijk verantwoordelijkheid nemen voor een open en 
eerlijke samenleving vanuit respect, gelijkwaardigheid en 
oordeelloosheid, (met begrip voor ieder zijn of haar 
ontwikkelingsfase, en daarmee gepaard gaande leerweg), 
bewust van morele en ethische waarden, gebaseerd op het 
geweten, mag samen met het bovengenoemde een 
voorzichtige basis zijn en uitgangspunten vormen voor de 
manifestatie van het Nieuwe LevensVeld, in harmonie. Het 
is op alle gebieden en sectoren toepasbaar. De Great Reset 
naar Vrijheid op basis van respect voor de Leven 
Scheppende frequentie en Vrijheid! Leef dit! En, zeg 
gewoon: “Nee, ik doe niet meer mee” tegen welke destructie 
en uitbuiting ook. Focus op de nieuwe bouwstenen, dan 
gaat er een nieuwe wereld voor je open! Althans, zo voelt 
het voor mij… 

tekst:  Viathou Peletier 
info@hoogdeelen.nl




