Buitenaardsen en mind control
Stel je voor op een mooie ochtend wakker te worden en alles is anders. Het licht is stralender.
Intensiever en toch aangenaam aan de ogen. Jouw omgeving bestaat uit vormen van ontelbare,
schitterende kleuren. Je voelt je vol vreugde voor deze nieuwe dag. Je staat op en jouw spiegelbeeld
reflecteert een jeugdig, gezond, energiek en krachtig mens. Dat geeft een fantastisch gevoel.
De bloemen geuren je zacht en teder tegemoet als een prettige streling. Dieren verwelkomen je
hartelijk en een diepe liefde voor deze vriendelijke wezens stroomt door je heen. Reusachtige, levende,
prachtige bomen spreken met je en delen hun enorme kennis en spannende ervaringen. Kinderen
spelen onbekommerd en onbelemmerd. Vrolijk en vrij. Iedereen is gezond en gelukkig.
Dit is een kleine schets van ons oorspronkelijk leven in een gouden quantum universum.
Mijn naam is Trudy; van de familie Maassen en ik heb duidelijke herinneringen aan dit bestaan.
Hier op aarde leven wij vaak in onaangename situaties: wereldwijde destructies, oorlogen, rampen.
Geen mens ontsnapt aan pijnen, ziektes, angsten, tekorten en verlies.
Hoe kan dat als wij oneindige liefde zijn? Heb jij bommen ontworpen? Handel jij in kinderen, porno
en drugs? Wie dan wel? Wie onderdrukt ons, hoe en waarom?
Vooral: hoe komen wij uit deze gevangenis? Spoiler: her-activatie van ons bewustzijn.
In deze boeiende lezing wordt dieper in gegaan in de huidige realiteit waarin wij leven.
Wat/ wie ons hindert en belemmert. Wie wij zelf werkelijk zijn. En hoe wij zelf veel kunnen doen.
Zodat iedere mens in gezondheid, geluk en overvloed kan leven op deze prachtige planeet die weer
vrij is van vervuiling en destructie. Dat is mogelijk.
De aarde biedt alles voor iedereen. Waarom hebben wij dan geen toegang tot echte gezondheid, gratis
schone energie, echte vrijheid en een fijne leefruimte?
Wij zijn creators. Wij kunnen onze oorspronkelijke kracht in onszelf terug vinden.

