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Bij deze mijn C.V. 

Met mijn bedoel ik ook mijn functies in vorige incarnaties. 

Dit kan zweverig en als blasfemie opgevat worden. Echter, mij lucht het op. Een taboe doorbreken 

begint bij je eigen C.V. openbaar te maken; 

• De afgelopen eeuwen ben ik als mens vaker op Aarde geweest. Ik heb referenties voor deze 

functies. Ik loop er niet te koop mee! 

Bewijs is er namelijk niet: hoogstens dat ik aan de Nieuwe Uitleg te Dalfsen geboren ben, als 

gewoon Hans. 

De postcode was BN. Het huisnummer veertien. 

 

1969 – heden J.W.M. Kroes 

1907 – 1944   Claus Von Stauffenberg 

1853 – 1890   Vincent van Gogh 

1770 – 1827   Ludwig van Beethoven 

1475 – 1564   Michelangelo Buonarroti 

 

 

* Deze Incarnaties kan ik mij herinneren. Liever is het dat de mens Hans Kroes dit via de Ziel 

doorkrijgt in het Bewustzijn. Er zit ook een bepaalde Logica in.  

Het belangrijkste is dat J.W.M. Kroes de ervaringen van deze mensen in de Ziel draagt. De ziel die 

vaker als mens geïncarneerd is geweest. 

Vandaar ook Karma. 

De Logica zit er hier in dat Von Stauffenberg net als Marcus Antonius zijn eigen Land aanviel! 

Marcus Antonius pleegde zelfmoord. Von Stauffenberg werd vermoord. Klein nuanceverschil. 

Dit was de ommekeer om in dit leven geen Zelfmoord te plegen! 

Vanaf 1475 tot 1944 waren voorbereidingen voor deze incarnatie, van J.W.M. Kroes. 

Omdat de spirituele wereld van bewust is dat de aardse mens hier niet aan toe is, is de ziel als 

eerstgeborene aan de NIEUWE UITLEG ter wereld gekomen opnieuw. 

• (Als) Marcus Antonius heb ik ook als Ziel doorleefd. Dit leven ben ik geboren bij mijn vader 

die Antonius heet en mijn moeder die Antonia heet. Mijn broer Marco is verongelukt 

waardoor ik zelfmoordgedachten ontving. Vandaar achteraf, nieuwe uitleg. 

• Marcus Antonius   83 v Chr. – 30 v Chr. 

• Socrates                470 v Chr. – 399 v Chr. 

• Imhotep       ca.  2655 v Chr. – 2600 v Chr. 

• Hoge Priester            lang geleden 

 

Natuurlijk ben ik mij bewust van het feit dat ik de jaartallen van Wikipedia haal. Echter de structuur 

en opbouw van Mijn Ziel heeft deze mensenlevens geleid.  

Op zich heeft het ook geen enkele waarde, behalve dat ik mij kwetsbaar opstel. Een Coming-Out! 


