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Er staat een engel naast m’n bed met de vraag of ik wakker wil worden.  
Het is drie over half vier ’s nachts (3:33 uur).  
 
 
“Die drieën zijn van belang”, zegt het lichtwezen naast me.  
“Het gaat over de drie V’s, drie generaties en drie keer drie generaties of driehonderd jaar.” 
 
“De drie V’s zijn Vervuiling, Verschraling en Verplaatsing.  
Vervuiling gaat over de vervuiling van de grond, de lucht, het water en alle voeding. Zoals de 
mensheid nu omgaat met haar planneet, vergiftigt ze zichzelf.  Uiteindelijk zal er steeds minder 
levensvatbare landbouwgrond, vers water en schone lucht meer zijn, waardoor ook al het eten en 
drinken voor de mens van ziekmakende kwaliteit zal zijn.  
Verschraling gaat over het leegschrapen van zowel de vruchtbare bovengrond als ook het leeghalen 
van alles onder de grond, waardoor er uiteindelijk geen grondstoffen meer zijn voor de mensheid  
om een leven op te bouwen.  
Verplaatsing, de derde V, heeft twee betekenissen. De eerste is het verplaatsen van water door  
de opwarming van de aarde. Heftiger regenval, meer overstromingen en dus meer en meer 
onbewoonbaar gebied. Denk aan Pakistan, denk aan Californië.  
De tweede betekenis is het gevolg van deze waterverplaatsing. Alle landen aan zee zullen veertig  
tot vijftig kilometer land moeten opofferen aan het water, omdat het onbewoonbaar leefgebied  
zal blijken.” 
 
“De ontwikkeling van de drie V’s is al decennia gaande, maar gaat steeds harder. De vervuiling wordt 
steeds erger, de verschraling presenteert zich meer en meer en de verplaatsing van het water begint 
nu echt duidelijk te worden voor de mens. In de aankomende decennia wordt dit alleen maar erger, 
tot het punt dat het onomkeerbaar is. 
Dat is het nu nóg niet, maar het gaat wel te hard. Vandaar deze liefdevolle waarschuwing:  
de vervuiling en verschraling moeten binnen drie generaties teniet gedaan worden, anders zal  
de verplaatsing niet meer te stoppen zijn.” 
 
“Lukt dit niet binnen drie generaties (voor het jaar 2100 NC), dan zullen de volgende drie generaties 
met meer mensen op steeds minder leefbaar land wonen. Dit zal leiden tot massale volksverhuizingen 
en wereldoorlogen, waarbij de mensheid zichzelf decimeert en tegelijkertijd haar leefbare grond nog 
meer kapot maakt (periode 2100 - 2200 NC). De volgende drie generaties van de mensheid zullen 
onder steeds slechtere omstandigheden leven; geen grond, geen vers water, geen frisse lucht, 
nauwelijks leefgebieden met slechte voeding (23e eeuw).” 
 
“De kleinkinderen van de jongeren nú willen de klus geklaard hebben, anders zullen hún (achter-) 
kleinkinderen leven in wereldwijde oorlogen om te kunnen overleven. Hún (achter-)kleinkinderen 
zullen vervolgens weinig in aantal zijn en primitief leven op bergtoppen. Overleven.” 
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
“Weet dat dit niet de ‘Toorn van God’ is, want God is liefdevol. Daarom ook deze liefdevolle 
vooraankondiging. Het is eigenlijk de ‘toorn van de mens zelf’; het niet willen zien en erkennen  
van de gevolgen van hun eigen gedragingen. Het is de schuld van de mensheid, maar het is ook  
de kracht van de mensheid die haar in staat stelt om de vergiftiging van haar leefplaneet terug  
te draaien. ” 
 
“Drie V’s, drie generaties of drie maal drie generaties, ongeveer driehonderd jaar.  
Vandaar die drie uur drieëndertig.” 
 
 
Het is 4:44 uur als de engel z’n vleugels dicht vouwt en zijn licht afneemt.  
Het wordt weer donker in mijn slaapkamer, maar ik kan de slaap nog niet (her-)vatten. 
Drie uur drieëndertig, drie V’s, drie generaties de tijd om drie maal drie generaties aan 
zelfvernietiging van de mensheid te voorkomen. 
 
Drie generaties de tijd, dat is ver3tig weinig! 
 
 


