Het actief omgaan met suggestieve informatie brengt een nieuwe maatschappij
dichterbij
Inleiding

Wat gebeurt er met je bewustzijn als je, zoals in onze tijd het geval is, voortdurend onderhevig bent aan suggesties1?
Wat doet dit met je denken en met je gevoelens en welke uitwerking heeft dit op je levenskrachten, je energie? We
kunnen dit zelfonderzoek eens voeren aan de hand van een universele wetmatigheid. We kunnen hier de werking
van suggesties op ons bewustzijn onderzoeken, maar ook welke verdere gevolgen deze werking heeft op diegene die
deze suggesties uitspreekt. Op het einde van het artikel bekijken we dan wat er ontstaat wanneer je niet meegaat in
deze suggesties en je daarentegen zelfstandig je bewustzijn gebruikt.
We bekijken dus de werking van een suggestie aan de hand van een universele wetmatigheid of de krachten die
meer in ons innerlijke, in de ziel werkzaam zijn. Deze wetmatigheden zijn niet zichtbaar, maar je kan ze door
observatie en door studie herkennen.

Enkele voorbeelden van suggesties
Op het eerste gezicht komt Marc Van Ranst altijd heel begripvol en empathisch over. Hij lijkt de stemming van de
bevolking goed aan te voelen. Een uitspraak van Marc Van Ranst in het NRC van 21/01/2021: „Zolang nog niet
iedereen de kans heeft gehad gevaccineerd te worden, gaan we geen onderscheid maken. Dat de een mag gaan
fuiven omdat hij gevaccineerd is en de ander niet, dat zou een dystopische maatschappij zijn. Maar als iedereen de
kans heeft gehad, dan is het iets anders. Dan mogen landen of vliegtuigmaatschappijen wat mij betreft best zeggen:
zonder vaccinatiebewijs kom je er niet in. Beslissingen hebben gevolgen, dat is zo met elke keuze in ons leven.” Als je
deze zin onderzoekt dan lijkt het dat Marc Van Ranst begrip heeft voor de mensen die zich niet laten vaccineren.
Maar dit begrip is eindig, eenmaal iedereen de mogelijkheid heeft gekregen mag er gerust een vaccinatiebewijs
komen en uitgesproken pleit hij voor een verplichte vaccinatie en een vaccinatiepas. Eenmaal gevaccineerd ben je
vrij, vrij om te gaan en te staan waar je wilt. Deze suggestie werkt heel diep in op het gevoelsleven van de mensen.
Ze bezorgt de mens angst voor wie niet gevaccineerd is en zet de gevaccineerde en niet gevaccineerde tegen elkaar
op.
Op de FB pagina van Marc Van Ranst vinden we o.a. het volgende: „Sinds eind 2020 is de Britse COVID-19 variant aan
een opmars bezig in ons land, net als in andere landen. Vandaag werden er in ons land 8 mensen met de Britse
variant gediagnosticeerd. Maar dit is (omdat het noodzakelijkerwijs over een steekproef gaat) een onderschatting
van het werkelijke aantal. We vinden de Britse variant terug bij mensen met een reisgeschiedenis, maar ook reeds bij
mensen die geen link met het buitenland hebben. Deze variant begint dus in ons land te circuleren. Zolang mensen
zonder COVID-test en quarantaine ons land kunnen binnenkomen voor <48 uur, dweilen we met de kraan open. Ik zeg
het al maanden: vakantiereizen zijn momenteel ronduit gevaarlijk qua verspreiding van het virus, en zouden beter
een tijdje verboden worden.” Je kan de zinnen enkele keren lezen en kijken hoe dit op je werkt. Op deze manier
wordt er gesuggereerd dat er een catastrofe op ons afkomt en dat we nu nieuwe maatregelen moeten nemen. Het is
heel gunstig om zelf te onderzoeken welke uitwerking deze zinnen op je gevoelsleven hebben en wat er werkelijk
onuitgesproken bedoeld wordt.

De uitwerking van suggesties op de mens en op de bevolking
Al deze suggesties hebben een niet te onderschatten invloed op de gevoelens. Steeds opnieuw sluipt er een angst
naar binnen en verstoort het gezonde gevoelsleven. Je kan moeilijker nadenken en je wordt ertoe aangezet om
handelingen te doen die je eigenlijk niet wilt en die de gezondheid schaden. Kortom, de bevolking verliest kracht, de
levensvreugde verdwijnt en dit heeft een verstorende uitwerking op de vele relaties met de partner, de collega’s en
dergelijke. De sociale verbindingen worden verstoord. Het feit dat er momenteel meer scheidingen zijn, hangt niet
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De betekenis van woord suggestie komt hier meer vanuit het Duits taalgebruik. In het Nederlands heeft het woord
verschillende betekenissen. We kunnen op restaurant de ‘suggesties van de chef’ kiezen. Hier in deze betekenis gaat het volledig
over de negatieve connotatie. Het niet uitspreken van de werkelijke bedoeling maar er een suggestie een diepere wil, een
diepere betekenis inleggen. De zinnen kunnen heel sociaal, heel begripvol overkomen maar als je de zin op je laat werken merk
je dat er een totaal andere betekenis in leeft. Als je deze betekenis die in de zin of in de uitspraak leeft niet bemerkt dan leeft
deze verder in je bewustzijn.

alleen met de maatregelen op zich samen. Scheidingen voltrekken zich doordat de mensen hun
ontwikkelingsmogelijkheden op basis van onterechte aannames en zelfs leugens afgenomen worden. Iedereen die
op basis van deze suggesties zijn leven organiseert, moet dus aan kracht inboeten.
Een interessante piste om te onderzoeken is de volgende wetmatigheid. Als de bevolking onderhevig is aan
suggesties en deze massaal opneemt ontstaat er een onevenwicht. Niet alleen verliest de bevolking kracht, diegene
die de suggesties uitspreekt krijgt kracht. De suggesties zorgen er ook voor dat er krachten van de ene persoon naar
de andere vloeien. Je kan hier dus eigenlijk spreken van een diefstal op innerlijk niveau. Personen die zich niet
inleven in de situatie van de ander verkrijgen grote krachten van de bevolking. Ze kunnen bijvoorbeeld goed
spreken, zijn handig in sociale contacten, bezitten andere aantrekkelijke eigenschappen of hebben, in tegenstelling
tot de bevolking, veel energie. Maar deze eigenschappen, deze krachten hebben ze niet uit zichzelf ontwikkeld, ze
hebben ze via suggestieve informatie gestolen van andere mensen. Zoals een dief een auto bezit omdat hij gestolen
is, kunnen mensen heel sociaalvaardig zijn omdat ze dit op een onrechtmatige wijze verkregen hebben. Hier zijn
getuigenissen te over van mensen die bij narcisten of psychopaten geleefd hebben, hoe ze het gevoel hadden dat ze
hun vaardigheden verloren. Deze vaardigheden gingen echter niet helemaal verloren, ze verwisselden als het ware
van eigenaar. Als je het vanop afstand bekijkt, merk je de ongenaakbaarheid van Marc Van Ranst.

Het opstaan van veel mensen
Maar je kan ook iets anders waarnemen, want er zijn veel mensen die voelen dat er iets niet klopt. Ze reageren
onbewust op deze suggestieve krachten. Denken we aan organisaties als Viruswaanzin, Re-story, café weltschmerz,
of noem ik enkele personen zoals Willem Engel, Mattias Desmet, Michael Verstraeten. Zij scheppen mogelijkheden
voor een nieuwe cultuur. Heel veel mensen denken na, beginnen te onderzoeken, zoeken nieuwe contacten op,
zoeken oplossingen voor de problemen die op hun levenspad komen, zijn oprecht bezorgd voor de medemensen en
uiten dit op hun eigen manier. Op deze manier ontwikkelen heel veel mensen hun levenskrachten op basis van een
eigen inzet en met het gevaar om uitgesloten te worden. Door deze eerlijke inzet ondanks de vele moeilijkheden die
ze dagdagelijks bemerken kunnen ze zich steeds verder ontwikkelen en creëren ze vanuit deze moeizame inzet
nieuwe levenskrachten.
Het is inderdaad belangrijk om zelf op onderzoek te gaan, om mentaal actief te blijven, in contact te blijven met de
medemensen en toch levensdoelen op te stellen en ze zo goed en zo kwaad als mogelijk uit te voeren.
Het is mooi om waar te nemen hoe nu, in deze moeilijke en harde tijd, veel mensen daadwerkelijk een innerlijke
transformatie doormaken. Door de belastende maatregelen en allerhande suggesties die ons nodeloos opgelegd
worden, is er een geest uit de fles ontsnapt. Er is met andere woorden bij velen een geesteskracht opgestaan, een
denkkracht en zelfs een grote warmte, een empathische kracht en deze krachten kunnen niet meer terug in de fles
geduwd worden, hoe men dit ook zal proberen te doen. Veel mensen ontwikkelen nu daadwerkelijk authentieke
gevoelens die een verbindende werking hebben op de maatschappij. Iedereen die zelfstandig onderzoekt en niet
passief al de informatie opneemt en alle maatregelen zomaar aanneemt, neemt hieraan deel.
Deze krachten die daardoor ontwikkeld worden zullen voor de toekomst nieuwe mogelijkheden voor een nieuwe
cultuur mogelijk maken. Een cultuur waar meer empathie, meer warmte onder en voor elkaar zal ontstaan.
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