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Inleiding
Wanneer wij een mens zouden vergelijken met een groot bedrijf, dan is
de menselijke geest de hoogste afdeling van het bedrijf waar de directie
zit. Maar …. Wat weten wij in feite over de menselijke geest? Wanneer
wij alles wat over de menselijke geest geschreven is bij elkaar optellen,
zegt ons dat in werkelijkheid nog niets hoe en wat de menselijke geest is
en hoe ze werkt. Psychiaters en psychologen tasten wat dat betreft ook
nog in het duister. Wel kunnen wij de geest in werking zien en kunnen
de symptomen ervan waarnemen. Het zijn de vormen van de geest die
wij zien en waarnemen, nl in hoofdzaak zijn dat er drie: 1. Karakter, 2.
Geweten en 3. Intuïtie. Het geweten zouden wij kunnen zien als de
‘zwarte doos’ die in vliegtuigen alles registreert.
Het geweten van de mens
Het geweten heeft met weten te maken, dat is iets kennen, diep beseffen
wanneer iets goed is of fout is. Dan gaat het geweten spreken wanneer
wij tegen beter weten in iets doen waarvan wij weten dat het slecht of
zondig is. Wij dienen ons geweten dan ook zuiver en schoon te houden,
zodat het ons niet aanklaagt.
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1) De Verstandsmens, het woord zegt het al, laat zich door zijn verstand
leiden, is zakelijk, nuchter, hard en met weinig gevoel. Eigenbelang staat
op de voorgrond. Dikwijls zijn dit de zakenmensen, de woekeraars, de
vrekken, de handelaren, deurwaarders, etc.
2) De gevoelsmens, fijngevoelig, trekt zich het lot van ander aan,
kunstenaars, mantelzorgers, hulpverleners, artsen, verpleegsters, etc.
3) Het gewetenstype, dit is het meest hoogstaande karakter. Dat is zo
iemand net als de Bamhartige Sameritaan, helpers in nood, levensredders,
steunpilaren der maatschappij, volkshelden, de dragers van de ware
beschaving, betrouwbaar, trouwe mensen, de Dorus-Rijkers typen,
mannen als Michiel de Ruyter.
Men kan deze 3 typen vergelijken met de drie meest geliefde huisdieren,
nl.
1) De verstandsmens - als poes
2) De gevoelsmens- als hond

Ons lichaam is de ‘tempel van de geest’. De meest bekende
uitingsvormen van ons lichaam zijn dus Karakter, Geweten en Intuïtie,
waarvan de eerste twee bewust zijn en de 3e meer onbewust.
Ons karakter kenmerkt zich door ons ego, waaraan men onze aard en ons
wezen kan kennen. Een karakter is te verdelen in goede en kwade
eigenschappen, waarvan de waarde wordt afgemeten aan onze
naastenliefde. Onder de goede eigenschappen vallen: eerlijkheid,
zelfbeheersing, plichtsbesef, hulpbetoon, vergevingsgezindheid,
liefdevolheid, etc. Tot de kwade eigenschappen behoren hebzucht,
afgunst, jaloezie, trouweloosheid, etc.
Er zijn globaal een aantal karaktertypen te noemen:
1. Het egocentrische type (de verstandsmens)
2. Het erotische type (de gevoelsmens)
3. De plichtsmens (de gewetensmens)
3

3) De gewetensmens- als paard
Nu zijn er veel meer katten onder de
mensen te vinden dan honden, en nog zeldzamer zijn de paarden. Een kat
en hond kunnen meestal moeilijk met elkaar samenleven. Een hond en
een paard gaat al beter. Voor een huwelijk is het kat en hond type af te
raden. Een hond en paard type kan beter gaan, maar ook hier geldt dat
soort bij soort het beste resultaat geeft. De eigensoorten mogen wel
verschillen, aangezien geen mens hetzelfde is, zodat ze elkaar aanvullen
tot een harmonisch geheel. Het noodlot laat zien dat veel huwelijken uit
katten bestaan, en minder veel uit katten en honden, en nog minder uit
honden en paarden, en paarden-huwelijken alleen zijn zeldzaam, dat
moeten haast wel tweelingzielen zijn. Karakters worden op jeugdige
leeftijd gevormd, ongeveer tot onze 21 jarige leeftijd. Daarna is er niet
4
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veel vorming meer te zien. Hier ligt een gewichtige taak voor opvoeders
en voor onszelf, want het karakter dat wij gevormd hebben op onze 21e
jaar, daar zullen wij het ons verdere leven mee moeten doen.
Er zijn soms grote karakterverschillen binnen één gezin, of mensen die
op hetzelfde tijdstip geboren zijn. Echter kunnen twee personen met
dezelfde aanleg zich volkomen verschillend vormen, mede door
opvoeding en omstandigheden. Men wordt door de wol geverfd, de
omstandigheden vormen de mens. Het karakter is de uitdrukking van de
innerlijke persoonlijkheid, die zich manifesteert door uitwendige tekenen
oa. in houding, oogopslag, lopen, spraak, kleding, etc. maar ook in
handschrift, lichaamsvorm, handen en gelaatsuitdrukking.
Het Geweten: Het geweten van ons is de hoogste en de beste uitingsvorm
van onze geest. Het laat ons het verschil tussen goed en fout verstaan.
Fouten in de opvoeding beïnvloeden het geweten, en ons geweten is niet
onfeilbaar. Wel waarschuwt ons geweten ons voor zaken die strijden met
onze moraal, waardoor het zedelijk besef zich ontwikkeld. Het is de
opdracht van ons geweten om ons op de rechte weg te houden ten
opzichte van de natuurwetten en medemensen. Ons geweten is de
innerlijke stem of gids. Ongehoorzaamheid aan ons geweten leidt tot
schipbreuk. Het geweten als gids is niet onfeilbaar, onze intuïtie als
raadsman is zo goed als geheel onfeilbaar.
Geen offers ter verzoening:
In onze culturen waar men de Goddelijke Natuurwetten nog kende en
onderhield, zou geen enkele geestelijke het in zijn hoofd halen om
wapens te zegenen, om biddag te houden voor de groei van
gemanupuleerde gewassen, om te bidden dat de vleesindustrie gezegend
mag worden, om de vissersvloot te zegenen zodat ze miljoen vissen mag
vangen
voor
de
consumptie,
etc.
Men had het leven van mens, dier en plant lief en leefde vegetarisch. Men
vergreep zich niet aan enig leven dat men heilig achte, behalve dat van
ongedierte. Het besef dat alle leven heilig is, is verdwenen, behalve dat
5
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van ongedierte. De mensen eten beslist zich
ziek aan vlees. Het doden van dieren wijst dat
de mens zijn dierlijke aard wil voeden met
dierlijk vlees en bloed. Daarbij gelooft men
dat dieren en mensenbloed de mens kan
reinigen van al zijn zonden. Zulk is
onmogelijk! De bijbel-schrijvers hebben de
leef- en denkwijze uit de vervallen oude
culturen overgenomen en Jezus als Lam God
voorgehouden, als de Verlosser van zijn volk
door bloed. Dat God zijn enig geboren Zoon zou hebben laten sterven om
de zonden van de mensen af te betalen, is in wezen puur heidendom. De
werkelijke betekenis van dit is, dat het menselijke bewustzijn zich opent
voor het licht, het geweten gereinigd wordt, het eigen ik sterft, en
hierdoor de zuiverheid van het bloed van het menselijk ras bewaart blijft!
Het Geweten:
Geweten - weten – kennen, gewetenloos- zonder geweten toegeschroeid. Het geweten van een mens is een complexe zaak dat in
een mens gevestigd is. Ons handelen en wandelen wordt verricht vanuit
ons geweten. Het lijkt dat ons geweten zelfs boven ons eigen Ik staat als
een macht die ons beveelt. Ons geweten behoort tot ons bestaan en wordt
bepaald door onze liefde tot waarheid, werkelijkheidszin, temperament,
intellect, levenservaring. Vandaar dat het geweten bij elk mens verschilt
van de ander. Het is niet zo dat een mens altijd in alle zaken volgens zijn
geweten handelt. Dit is voornamelijk met ons morele geweten het geval,
waar wij nog weleens gemakkelijk over zaken heen stappen. Hoe geeft
ons geweten ons raad in zaken die goed lijken of kwaad lijken? Hoe sterk
zijn wij om naar ons geweten te luisteren? Ons geweten als raadgever
moet dan wel goed zijn, het onderscheid te kennen tussen goed en kwaad.
Wanneer in ons een verkeert gewetenscomplex is opgebouwd door onze
opvoeders, kan er geen goeds uit voort komen. Op die wijze kunnen
politieke, religieuze leiders en allerhande mensen een "goed" geweten
hebben tijdens of na het begaan van grote misdrijven. Foute opvoeding,
6
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verkeerd onderwijs, verkeerde voorbeelden, ze tonen aan dat in de
huidige wereld veel gewetenloze psychopaten de touwtjes in handen
hebben en de mensheid in slavernij houden.
Een goed werkend geweten komt overeen met een luistertend oor naar de
natuurwetten, waar het de stem van God hoort spreken.
Mensen kunnen gevormd zijn in hun geweten door opvoeding, door
geestelijken, politici, meester en juf, etc. Waardoor men volgzame
Pavlov-hondjes wordt, met een kadaver discipline. Leiders in een totaliter
systeem gebruiken deze vorming. Men realiseert zich als dan niet goed
wat men anderen aandoet. Soms ziet ons geweten niet de gevolgen van
een bepaalde daad of beslissing die wij doen, waarna men zich gaat
realiseren of zien wat de gevolgen er van zijn. Ons geweten is echter zeer
vast met ons bestaan verbonden, dat wij in de meeste gevallen zeer goed
weten wat we doen. Ontoerekeningsvatbaar zijn wij niet zo snel als de
rechtbanken ons oordelen. Na gedane zaken kan dieper inzicht ontstaan,
zodat we ons realiseren wat de gelijke voor ons en andere. Dat kan leiden
tot echt berouw of zelfs wroeging bij hen die abortus provocates lieten
plegen, er kon daarna soms een langdurige wroeging ontstaan. Na
foutieve handelingen die wij in drift of kwade buien gedaan hebben,
kunnen we het onszelf soms niet vergeven, noch de haren uit ons hoofd
trekken. Wanneer we daartoe geschikte instrumenten bezaten, moest het
mogelijk zijn, zelfs uit het kleinste vezeltje van ons lichaam ook ons
karakter af te lezen. Zover zijn we echter momenteel nog niet!
Citaat uit het Boek “Natuur en Gezond” van de arts N. Bos: De hoogste
bewuste uitingsvorm van de geest is het geweten, dat als censor van het
karakter fungeert en de mening van het diepste innerlijk ten aanzien van
"goed" en "kwaad" kenbaar maakt. Hieruit blijkt reeds direct, dat het
geweten in elk geval geheel of gedeeltelijk tot het bewuste moet worden
gerekend, omdat goed en kwaad alleen maar worden onderscheiden in
hun verhouding tot onze levensomstandigheden, onze omgeving en onze
opvoeding. Het kan dus ook niet zijn: een aangeboren zedelijk besef
zonder meer; de jeugdige Dajak (Indische inboorling van het eiland
7
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Borneo), die van zijn vader het "koppensnellen" geleerd had, voelde zich
bij het onthoofden van zijn eerste verslagen vijand in 't geheel niet
aangeklaagd door de stem van zijn geweten, evenmin als de kannibaal bij
het
verorberen
van
zijn
"mensencarbonade"!
Door de eeuwenoude cultivering of "beschaving" heeft zich bij ons
geleidelijk aan een moreel besef gevormd, dat tegen dergelijke daden zó
sterk protesteert, dat zij in onze landen practisch uitgesloten zijn.
Daarom beschouwen wij b.v. een roofmoordenaar als een gewetenloze.
Het onbewuste morele gevoel, dat de mens bij zijn geboorte meekrijgt,
wordt door de opvoeding in een bepaalde richting ontwikkeld en is dus
automatisch behept met de fouten, die deze opvoeding aankleven.
Vandaar dat we van het geweten nu ook weer geen ál te hoge dunk
moeten hebben, en het zeer zeker geen onfeilbaarheid mogen toekennen,
zoals in zekere kringen nogal eens gebeurt.
Het geweten waarschuwt ons, wanneer we in conflict dreigen te komen
met de moraal, die zich in de loop der jaren in ons onder bewustzijn heeft
ontwikkeld; de eerste uitingen ervan zijn te constateren op ongeveer 6jarige leeftijd. Wanneer evenwel een mensenkind zou kunnen opgroeien
vanaf de geboorte tot aan de volwassenheid, zonder met andere mensen
in aanraking te komen, en dus: zonder hun invloed te ondergaan, zou het
geen geweten krijgen in de betekenis, die wij daaraan hechten.
Het "zedelijk besef" zou zich dan niet hoger ontwikkelen dan het dierlijke
instinct, dat een zuivere verhouding tot de natuur beoogt.
De taak van het geweten is, ons niet alleen in evenwicht te houden of
weer te brengen met de natuur, doch ook met onze medemensen en
bovendien met het "metaphysische" (het bovenzinnelijke).
Het dient dus, om ons van binnen uit te brengen in harmonie met het Al.
Zodra wij door onze eigen daden deze harmonie dreigen te verstoren, of
reeds verstoord hebben, begint de stem van ons geweten te spreken.
Als maatstaf voor de ontwikkeling daarvan kunnen we beschouwen: het
verantwoordelijkheidsgevoel.
Hoe sterker dit aanwezig is, des te eerder en krachtiger de "innerlijke
8
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stem" zich zal doen horen, dus: hoe nauwkeuriger ook de correctie zal
zijn van onze handelingen. De plichtsmens beschikt over het sterkstontwikkelde geweten: daarna komen de volgorde: de gevoels- en de
verstandsmens. Het geweten is alleen kenbaar aan zijn uitingen, en als
zodanig dus bewust; over het wezenlijke ervan hebben we tot dusver nog
niets naders kunnen ontdekken, zodat we dit tot het onbewuste mogen
rekenen.
De mens, die zich "in opwaartse richting" wil ontwikkelen, zal
noodwendig naar de stem van zijn innerlijk moeten luisteren en de
gegeven aanwijzingen opvolgen; doet hij dit niet, dan wordt zijn "moreel
besef" afgestompt; het "geestelijk kompas" werkt niet zuiver meer en
degeneratie (aftakeling) of zelfs geestelijke schipbreuk kan het gevolg
zijn. Het is dus wel een zeer belangrijk kompas, waarmee de mens is
toegerust; zonder het geweten zou elke geestelijke groei, elke morele
evolutie uitgesloten zijn, omdat er geen onderscheid gemaakt zou kunnen
worden tussen deugden en ondeugden, hogere en lagere drijfveren.
De Intuïtie
Als derde "facet van de geest" noem ik de intuïtie, een mysterie op
zichzelf, dat helaas bij slechts weinige mensen tot een behoorlijke
ontplooiïng is gekomen. Het is zo zeldzaam fijn besnaard, dat het in
nauwkeurigheid van waarneming en
juistheid van aanduiding alle andere
lichamelijke en geestelijke organen ver
overtreft. De moderne psychologen zijn
nagenoeg eenparig van mening, dat het
intuïtieve weten onfeilbaar is. Deze
geestelijke kenmethode werkt langs
onnaspeurlijke wegen; de verwerking
van gedane waarnemingen en ontvangen indrukken tot de definitieve
slotconclusie voltrekt zich volkomen onbewust; kant en klaar staat ons
eensklaps het resultaat voor de geest. Op een gegeven moment voelen
we b.v., dat de persoon, met wie wij in aanraking komen, niet te
vertrouwen is, of dat de zaak, die we gaan ondernemen, tot mislukking is
9
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gedoemd, zonder dat we voor deze overtuiging ook maar enige reden
kunnen opgeven. Zowel de "feeling" (het fijne, intuïtieve aanvoelen of
waarnemen) van de zakenman, waardoor hij in staat wordt gesteld, grote
successen te boeken, als de "inspiratie"( de ingeving) die de kunstenaar
"begeestert", hem boven de stof uitheft en de aanleiding vormt tot een
meesterwerk, kunnen we beschouwen als vormen van intuïtief weten.
Hierover heeft één onzer fijnzinnigste dichters (Dr. Frederik van Eeden)
schepper van "De kleine Johannes" eens gezegd: "Dichten is: luisteren...,
en het gehoorde opschrijven. In hoeverre dit in verband staat met de
parapsychologische helderziendheid of het spiritistische contact met de
geestenwereld, is zeer moeilijk uit te maken. Hoofdzaak is voor ons te
weten, dat de intuïtie ons de meest-waardevolle aanwijzingen kan
verschaffen. De grote moeilijkheid is echter, de intuïtieve "inspraak" te
onderscheiden van de impuls, een complex van gevoelsindrukken, dat bij
oppervlakkige beschouwing veel overeenkomst vertoont, doch alles
behalve onfeilbaar is. Zoals alle menselijke organen en eigenschappen,
moet ook het intuïtieve weten tot ontwikkeling worden gebracht.
Waar echter de inspiratie-factor geheel buiten ons bereik ligt, en we dus
aan de sterkte van haar uitstraling niets kunnen veranderen, moeten we
ernaar streven, zoveel mogelijk voor een goede ontvangst te zorgen,
hetgeen in de eerste plaats een haarfijne "instelling"vereist. Laten we ter
vergelijking
de
radio
als
voorbeeld
gebruiken.
De zender valt buiten ons bereik; een goede ontvangst is afhankelijk van:
1. de kwaliteit van het ontvangapparaat
2. de juiste afstemming van dit toestel, en
3. de aandacht, waarmee we zelf luisteren.
Zo moeten we óók leren, met geconcentreerde aandacht te luisteren naar
de uitzendingen van onze intuïtie, en een goede ontvangst te bevorderen
door de "golflengte" van onze ontvanger met de grootste nauwkeurigheid
af te stemmen en het toestel zelf zoveel mogelijk te verbeteren.
We kunnen dit alleen maar bereiken, wanneer lichaam en geest volkomen
met elkaar in evenwicht verkeren. Vandaar dat de meest harmonieuze
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mensen de beschikking hebben over de fijnste intuïtie. De uiterst
belangrijke consequentie, die we uit deze waarheid kunnen trekken, is de
volgende: letterlijk alles wat we doen met de ernstige bedoeling, onze
persoonlijkheid in elk opzicht te ontwikkelen, werkt aldus mee tot
verfijning en versterking van onze intuïtie, zodat het ons in dubbele mate
tot voordeel strekt. Hierop berust bijvoorbeeld ook de grote geestelijke
waarde van sport, die op zichzelf toch een uiterst lichamelijk begrip
vormt. Geen enkele bezigheid is zozeer geschikt, ons het besef bij te
brengen, dat we in staat zijn, ons lichaam, doch ook onze geest zo
prachtig te beheersen, als juist de sport, mits op de juiste wijze beoefend.
Omgekeerd is het van overwegend belang, dat wij weten, welk een
enorme invloed er van onze levenshouding uitgaat op onze lichamelijke
en geestelijke gezondheid. De uitwerking van ons gedachtenleven werd
reeds bij de bespreking der gedachtenkracht aangetoond; overigens
spreekt het vanzelf, dat de opvoeding en het milieu, waarin we leven,
eveneens hun invloed doen gelden.
Dat zijn dus allemaal factoren, die meewerken aan de vorming van onze
persoonlijkheid, de drie-eenheid, die lichaam, ziel en geest omvat.
Voor de ontwikkeling van ons super ego, ons hogere Ik, dienen we dus
in de eerste plaats een juist inzicht te hebben in datgene, wat tot ons
lichamelijk welzijn dient. We behoren te weten, hoe we ons lichaam
moeten voeden en verzorgen, niet alleen om het op peil te houden, maar
ook om het zoveel mogelijk te vervolmaken. Het was dus zeer zeker
noodzakelijk met nadruk Uw aandacht te bepalen bij: de moderne
voedingsleer, de vitaminetheorie, de natuurlijke leefwijze met haar
belangrijke onderdelen als: lichamelijk hygiëne, ademgymnastiek, sport,
massage en baden, en de natuurgeneeswijze.
Door het juiste inzicht in het wezen der besmetting zal het ons steeds
gemakkelijker vallen, in de praktijk te bewijzen, dat voorkomen beter is
dan genezen, terwijl we ook ten opzichte van bepaalde ziekten en
gebreken mogen beweren, dat een gewaarschuwd man voor twee telt.
Tijdens de behandeling der "zielstraining" stonden we uitvoerig stil bij
de ontwikkeling der gedachtenkracht, door concentratie-oefeningen en
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het aankweken van zelfbeheersing, waardoor we het "zenuwstelsel van
de geest" meer en meer onder controle kunnen krijgen. Tenslotte hebben
we nagegaan, in hoeverre wij in staat zijn de omstandigheden te
scheppen, waaronder onze hoogste afdeling: de geest, zich het beste zou
kunnen ontplooien. Hiertoe bleken "karaktervorming" en "goede wil" de
belangrijkste voorwaarden. Wanneer we het tot onze tweede natuur
maken, met hart en ziel, of, vollediger uitgedrukt, met lichaam en geest
te streven naar: "het Hogere", (hetgeen eigenlijk steeds onze éérste natuur
moest zijn!) dan zullen bewuste en onbewuste krachten samenwerken
teneinde: ons te verheffen tot ongedachte hoogten, en ons te ontplooien
tot MENS IN DE WARE BETEKENIS (tot zover het citaat uit het boek
van de arts N. Bos)

Reiniging van het Geweten
Het geweten wordt toegedicht aan ons hart. Diverse spreekwoorden en
gezegdes wijzen daarheen, zoals harteloos, hartelijk, hartgrondig,
hartzeer, etc. In de top van onze hartkamer bevindt zich de vuur-parel,
het geestesvuur dat schittert, waardoor wij kunnen transformeren tot een
lichtlichaam. Ons hart wordt vanaf oude tijden de ‘Christos’ genoemd,
dat gevoed moet worden met het hemelse manna-brood. Christ betekent
zalven, en een christos is een gezalfde. Om die zalving en het hemelse
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brood dienen wij te vragen, biddend en vertrouwend. Door dat bidden
worden zenuwen geactiveerd om vanuit het centrale zenuwstelsel aan te
zetten tot een regeneratieproces in ons. Dit is een onderdeel van de totale
planetaire transformatie die momenteel in gang
is gezet door Hogere Intelligenties, en die door
geen 7 miljard mensen is te stoppen, en zich
ook niet door een atoomoorlog of iets dergelijks
laat wijzigen. De vuur-parel in ons hart dient
hernieuwd te worden. Dat gaat slechts door
middel van een ingrijpende crisis, waardoor wij
–netals de verloren zoon in de gelijkenis in de
Bijbelse evangeliën- tot onszelf komen. Dan
gaat ons geweten spreken. Wij mensen bestaan
voor meer dan 70% uit water, en fris water is
nodig om te zuiveren, waarop doop door onderdompeling wijst. Onze
geest is niet fysiek, niet met water of aardse elementen verbonden. Onze
geest wordt gezuiverd door o.a. handoplegging nl. door een persoon die
zelf reeds gezuiverd is door JHWH. In onze kruinchakra blijkt een dun
maagdenvliesje aanwezig te zijn dat door de handoplegging wordt
doorbroken, waardoor wij verbonden worden met de Bron van liefde en
vrede, waarheid en gerechtigheid. Daardoor wordt ons hart in vuur en
vlam gezet, wat door de ouden werd uitgebeeld in het zogenoemde
‘Heilige Hart’. Alsdan laat ons hart ons
borstbeen vibreren, en achter dat borstbeen zit de
zwezerik, dat een heel belangrijk spiritueel
orgaan is, en met de thymus een spiritueel geheel
vormt. Dat zorgt ervoor dat wij ons oude
zelfgerichte ego kunnen loslaten. De thymus
voelt zich dan vrij en groeit en zal hormonen
sturen door de 144.000 etherische kanaaltjes in
ons lichaam. Daardoor doortrekt een hemelse
rust en vrede ons gehele lichaam. Al onze
lichaamscellen krijgen een hemels gerichte vibratie, waardoor wij de
onberouwelijke vaste keus maken om JHWH voor altoos te dienen.

Daardoor ontstaat in ons een vaste en onwankelbare geloofszekerheid dat
God met ons is en ons nooit meer zal verlaten. Dat al het oude vergeven
is en een nieuwe wereld voor ons opengaat. Ons vorige of oude
veelvratige rupsenbestaan leggen wij als een oud kleed of als een cocon
van ons af en richten ons als een vrij vliegende spiritueel wezen op de
zon der gerechtigheid. Dat is op wonderschone wijze in ons Barneveldse
gemeentewapen afgebeeld. De thalamus vormt in ons lichaam de
bruidskamer volgens oude culturen, waar de 7 chakra’s worden
uitgebreid tot 12, de kosmische volheid, waarboven de 13e chakra als
lichtbron zich nestelt. Dat is afgebeeld in de Dierenriem met 12 tekens,
waarbij de Slangendrager het 13e teken vormt. In de Bijbel vinden wij het
terug in de 12 zonen van Jakob, de 12 stammen Israels, en de 12
apostelen, 12 maanden, in feite 13. etc.
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In ons lichaam achter ons borstvlies is een ‘lichtbuis’ aanwezig, waardoor
ons DNA wordt hersteld naar 12 strengen, wat verbonden is met de
kosmische krachten en sterren-energie. Dan keren wij door te ster-ven
aan ons oude ego terug naar de sterren. De lichtbuis staat in relatie met
de hemelse lichtstad met paarlen poorten, en heeft de vorm van een
dodecaëder, zie de beschrijving ervan in Openbaring 20, het Nieuwe
Jerusalem, de stad des vredes. Iedere cel in ons wordt erdoor een hemelse
stad opzich, die geweldig georganiseerd is waarin alle informatie
aanwezig is om blijvend te groeien naar volmaaktheid. Het geloof is dan
ook niet het aanvaarden van een aantal dogma’s, geloofsbelijdenissen of
een zekere leer, maar zit in ons denken, zeggen en doen van het goede in
liefde.
De transfiguratie, wedergeboorte, metamofose, regeneratie of
gedaantewisseling voltrekt zich via Latijnse termen die door de ouden
werden gebruikt, nl. Coagulatio, Solutio, Conjunctio en Sublimatio.
Coagulation betekent verbinden, wat een innerlijk werkproces is
waardoor onze spirituele existentie wordt verbonden met Boven, met
JHWH. Dat verloopt via Solutio, dat betekent oplossing van het
probleem van ons ego dat in de weg staat om te regenereren. De
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zelfovergave is daartoe de oplossing, waardoor wij in conjunctio, dat is
samenvallen of uitlijning van paradoxale delen in onze geest met de
Geest van JHWH. Dat geeft Sublimatio, dat is de kunst om de ego-geest
in ons te binden en ons ervan te bevrijden en ons uit onze begrenzingen
te verlossen. Sublimatio betekent onderwerping.
ONT-IKKEN Peter den Haring over ‘ont-ikken’
Hoewel we dus maatschappelijk en technisch veel verbeteringen zien, wordt aan
de andere kant van het bewustzijnsspectrum hard gewerkt aan de controle over
de mensheid. Wonderlijke wezens proberen die te vervreemden van zijn wortels,
van zijn familie en van zijn eigen ethiek en van zijn buitengewone innerlijk
Weten. Dat is een complex gebeuren, want waar ligt onze wezenlijke afkomst
eigenlijk?
In het scheppingsverhaal van Genesis wordt De Mens aanvankelijk
tegelijkertijd als man en vrouw geschapen. Gelijkwaardig, bedoeld om in de
dualiteit verbinding te maken en de liefde te zoeken. Kerkelijke demonen hebben
later helaas de volgende scene, een uiterst essentieel stukje, uit de Bijbel
weggelaten. Hee, ineens komen we daar
zonder overgang namelijk een eenzame,
ontevreden Adam tegen, die zichzelf op een
buitenaardse basis, de Hof van Eden, door een
vaardige ‘God’ laat klonen in de vorm van een
vrouwelijke tegenpool, Eva. Adam heeft
namelijk net zijn vorige, erg ongehoorzame
gezellin, Lilith, verstoten, lekker makkelijk.
Voortaan zal Lilith Al Het Slechte belichamen
en Eva wordt onze Lieve Oermoeder, de
tegenwoordige Maria. De m/v oerheiligheid is
bijna overal tot schijnheilige mannelijkheid
gecorrumpeerd.
Hun
bange
vrouwvijandigheid is ooit binnengeslopen in
de Oosterse, Aziatische godsdiensten en heeft
vandaar een weg naar de drie monotheïstische
religies gevonden. Gelukkig hebben wat spirituele reizigers ook in Azië de
noodzaak van het intomen van de belangrijkheid van ons ego kunnen leren.
En wat was de Boodschap van al die integere zoekers?
Alstublieft: dames en heren, onze biocomputer in ons brein is onze dienaar om
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doelmatig te kunnen overleven maar deze Geest, deze Mind, mag niet de
controle gaan voeren. Die hoort bij je Ziel, je Soul, te liggen. Ont-ikken dus in
de positieve zin. En dat is hard werken!

De Atef-kroon van Osiris
De Atef-kroon van Osiris die tussen de 2 ogen van Horus staat bevat alle
drie de componenten van ons 3e oog. De Egyptische priesters moeten
deze informatie betreffende de plaats en werking van de thalamus, de
hypofyse en de pijnappelklier van hogere machten hebben ontvangen,
van de Shining Ones, of te wel van de Neter, volgelingen van Horus. Dat
waren dan ook de bouwers van de Grote Piramide te Gizeh, waarin zij
ook deze drie componenten hebben verwerkt, zie afbeeldingen:
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In de Heru-bark zien wij dat de boot een
astrale vaart maakt op energiegolven (als
slangen afgebeeld). De
oude
meesterschilders wisten het eveneens
waar deze drie componenten van het 3e
oog in ons hoofd zaten, en wat de ware mythische betekenis van
Jezus’dood en opstanding betekent, nl het sterven van ons ik en het
opstaan met een verlicht oog. De zalving van de voeten van Jezus door
Maria Magdalena wijst naar de zalving die paatsvindt tussen de
pijnappelklier en de hypofyse, die chemische stoffen afscheiden,
waarvan de heilige zalfolie een symbool is. De pijnappelklier scheidt een
oranje-gele substantie uit, en de hypofyse scheidt een witte substantie uit,
wat wijst naar ‘melk en honing’ in het Beloofde Land. De thalamus
wordt de ‘Steen der Wijzen’ genoemd, waarin de fusie tussen bewustzijn
en onderbewustzijn plaatsheeft. De maan wijst naar het onbewuste, de
zon naar het bewuste. De inwijding vindt plaats in het neutrale
middelpunt dat ligt tussen sterven en opstaan, tussen leven en dood, wat
de wedergeboorte is.
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hersenen, het hogere bewustzijn tot verlichting. De thalamus lijkt daarbij
op een pupil van ons oog, ons innerlijke oog, of lijkt op een ei, het ei van
onsterfelijkheid. De thalamus is androgeen, neutral, zoals in het atoom
de neutron. De pijnappelklier is mannelijk geestelijk, gelijk het positron
in het atoom. De hypofyse is vrouwelijk geestelijk, gelijk het electron in
het atoom. Aan de pijnappelklier zit een zenuw verbonden die pingala
wordt genoemd, en aan de hypofyse zit een andere zenuw die Ida wordt
genoemd.

De drie krachtcentra in ons hoofd vormen
het thalamische 3e oog, afgebeeld in de
Atefkroon. Op de afbeelding zien wij
links Ra, als zon en linker hersenhelft, en
rechts Thoth als maan, als rechter
hersenhelft.
De scarabkever Kephri is het symbool van
dit 3e thalamische oog in ons hoofd. De
kever heeft vleugels en kan langzaam
vliegen, want in feite zijn de vleugels te
klein voor het zware lichaam. De kever
met gespreide vleugels is het symbool van het geopende corpus
collossum, van de linker- en rechter hersenhelften. Kephri houdt op
sommige afbeeldingen 2 zonneschijven vast, wat wijst naar twee zonnen,
nl de uitwendige zon in het hemelruim, en de inwendige zon in onze
17
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De scarab of vrouwelijke kever legt en begraaft daarna haar eitjes in het
zand en kijkt er niet meer naar om. Door de warmte der zon komen de
eitjes tzt uit en lopen er ineens kleine kevers op het zand, alsof ze uit het
niets tevoorschijn kwamen. De scarab-kever is op die wijze een archetype
van de Thalamus, symbool van spontane schepping. In Egypte werden
kevers met een dode gelijk begraven, om hen te verzekeren van een
voortleven na dit leven. De Thalamus lijkt ook wat betreft vorm op de
kever. Kephir betekent ‘bestaan’, of tot bestaan komen. Kephru =
transformeren. De kever kan dus vliegen, net als het astrale licht, en ze
kan zich ingraven, gelijk de tocht van een ingewijde door de onderwereld.
Het geweten van een volk
http://naturalnews.com/2016-12-16-dea-quietly-announces-schedule-istatus-for-cbd-extracts-prohibition-begins-january-13-2017.html
Goed beschouwd is de mensheid op aarde zoals het de afgelopen 6000
jaar heeft laten zien –indien het een Goddelijk experiment zou zijn- een
totale mislukking, althans in ons menselijk oordeel. Zijn er vervolgens in
het geheel geen positieve en nobele zaken te melden? Jezeker, gelukkig
wel, maar dan voornamelijk uit individueel inititatief. Zodra er
organisaties of zakelijkheden aan te pas komen ontspoorde de positieve
opzet al dadelijk.
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Oosten. Intussen worden onze eigen landgenoten soms afgeslacht en tot
‘gehakt’ gedraaid in de ambtelijke mallemolens. Intussen gaan christenen
elkaar te lijf te vuur en te zwaard wanneer iemand iets anders denkt dan
de massa. Geweld wordt niet door christenen geschuwd. Overheden
dragen immers het zwaard niet tevergeefs, zegt men. Echter, dat zwaard
is niet om eigen burgers te doden, maar om te corrigeren. De ambtelijke
regelgevingen rijzen in veel opzichten de
pan uit, en daarna zijn er een groot aantal
ambtenaren dagelijks druk mee om een
heksenjacht op de burgers te laten
plaatsvinden. Angst moet bij de burgers
in hun harten worden geblazen, zodat hun
geweten gaat spreken dat ze de
menselijke regels hebben overtreden. Dit
berust echter op een groot misverstand.
Deze ambtelijke hetze gaat vanuit een
gewetenloze machtswellust en zal
uiteindelijk hun eigen doodvonnis
betekenen, aangezien het volk het tenslotte niet meer zal pikken.
De Drie-eenheid in onze hersenen als 3e oog

De enkele gemeenschappelijke positieve zaken als: samengaan of
samenwerking, zijn op de vingers van één hand te tellen, denk aan de
Baduy-stammen in Indonesië en enkele natuurvolkeren meer, die
volkomen vrij leven en waar geen criminaliteit heerst. Wat moeten wij
ons hier in het zogenaamde vrije democratisch christelijke Westen enorm
diep schamen. Christenen zouden beter kunnen weten, beter kunnen doen
en betere voorbeelden kunnen geven. Velen zijn gewetenloos, of
gewetenloos gemaakt. Wij hebben de mond wel vol van
menslievendheid, normen en waarden, vrijheid, gelijkheid, vrede,
naastenliefde, en nog een hele lange rij aan allerlei christelijke deugden.
Intussen voeren wij wel oorlog in Afghanisten, Mali en het Midden-

De christelijke kerk heeft het leerstuk der drie-eenheid bedacht, of anders
gezegd, overgenomen uit de Egyptische denkwereld waar de drieeenheid reeds lang bekend was, o.a in de mythe van Osiris, Isis en Horus.
Dat wijst naar de Thalamus, de Hypofyse en de Pijnappelklier die een
drie-eenheid vormen in ons brein. Er zijn verschillende oude
afbeeldingen uit Egypte die deze drie-eenheid tonen. Oude kathedralen
en kerken hebben veelal een driedelig portaal met drie poorten of
toegangsdeuren. Wij kunnen de vraag stellen waar ons unieke
biologisch-spirituele instrument in ons brein vandaan komt, waarover
reeds zoveel is nagedacht en geschreven door oude culturen? Sommigen
menen zelfs dat de drie-eenheid in onze hersenen een latere inplant is van
de goden. Het vormt in ieder geval de poort naar verlichting, naar hoger
bewustzijn. Men noemde dat oudtijds de Graal-code, de slang als
energiebron. De slang stond voor elecktra.
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een omvormingsproces heeft plaatsgevonden in de cocon- als vlinder, een
totaal ander wezen, door middel van de zonne-energie.

Op het oppervlak van de Thalamus zit een dunne laag cellen, die de
nucleus reticularis worden genoemd. Het woord Thalamus komt van
thallus of phallus, dat is zaadgever, wat het ‘zaad’ is van ons bestaan en
voortbestaan. Het zaad dient te ontkiemen en te groeien tot bloemen, tot
de levensbloem (Flower of Life). De steel of stengel van de plant wijst
naar onze ruggengraat, waaraan de bladeren en aan het uiteinde de
bloemen komen. De Thalamus vormt het centrum in ons hoofd, wat door
de ouden werd uitgebeeld in
zogenaamde steenkringen, in
kathedralen, tempels en als de
omphalos, het centrum van de
wereld, of het centrum van een
land. In Nederland is dat de
Veluwe, met name Barneveld
en omgeving, waar het
gemeentelijke wapenschild op
bijzondere wijze uitdrukking
geeft aan de metamorfose of
gedaantewisseling
die
plaatsvindt in de natuur, zoals bij de veelvratige rups die sterft en zich in
zijn eigen doodskist wikkelt (de cocon) om later op te staan -wanneer er
21

De Thalamus bevat het zaad des levens, wat het onsterfelijke deel is van
‘smensen bestaan, dat van geslacht tot geslacht wordt doorgegeven. In de
groei en bloei van de plant wordt dit proces
aangetoond. Vandaar dat in oud-Egypte de
lelie of lotus het symbool was van de
verlichting of ontwaking van ons 3e oog. De
Chinezen spreken van het geheim der gouden
bloem. De Thalamus of phallus wordt ook
geassocieerd met de paddenstoel, de eikel
van de penis, welke paddenstoel-oervorm wij
terugvinden in de vorm van de atoomwolk na
een ontploffing van een atoombom. De magische paddenstoelen wijzen
ons heen naar het verbinden van Boven met Beneden, door de
hallucinerende stoffen in sommige
paddenstoelen. Tijdens een orgasme
heeft een bevruchting plaats. Dan vindt er
eveneens een transformatie plaats, zoals
te zien in het woestijnlandschap. Dan ziet
men een dorre kale leegte, waar geen
flora of fauna is. Ons innerlijke landschap
wordt
tijdens de ontwaking tot nul teruggebracht,
waarbij een nieuwe mens opstaat en een
schoon en leeg landschap binnentreedt,
waar hij een paradijs mag opbouwen. In
het Barneveldse wapenschild wordt het
lege landschap getoond, waarop de nieuwe
plant groeit met bladeren, bloemen waarin
weer nieuwe zaden zitten.
De Thalamus is onze innerlijke bruidskamer, het Heilige der Heiligen,
de poort naar de nieuwe wereld, wat men in Egypte de RU noemde,
afgebeeld als een ovaal ei-teken dat boven op het ANKH-kruis werd
geplaatst. De RU symboliseerde het innerlijke oog, de mond of de
22
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vagina, de vibraties van de scheppig, zoals het oog in het midden van een
orkaan, de vortex, het nulpunt, de bron van de schepping. Dat werd
afgebeeld als het Alziend Oog van Horus. De T van het ANHK-symbool
wijst naar een kruis, de levenskracht of ruggengraat. De Thalamus is het
enige fysieke orgaan in ons dat contact kan maken met het
bovennnatuurlijke, met de geesteswereld. In de bruidskamer vindt de
fusie of gemeenschap plaats, de vereniging van mannelijk en vrouwelijk
om een nieuw leven te scheppen. De polariteiten verenigen zich en
vormen iets nieuws, wat wordt afgebeeld in de eclips, een zon- of
maansverduistering.

De nieuwe tijd en de nieuwe aarde komt eraan. Het menselijk geweten,
althans van het overblijfsel van de 12 stammen Israels, wordt gezuiverd.
Ook de aarde zal thermisch gereinigd worden, zodat JHWH weer bij ons
zal kunnen wonen. Hij maakt alle dingen nieuw en zet ons daarbij in als
zijn hulptroepen. Het komt goed !!!
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Opstanding
http://garyosborn.moonfruit.com/#/djed-and-crownof-osiris/4573398879

Zie de rol van het geweten, door Maarten Meester op Internet:

http://www.mediawijzer.nl/files/2914/0393/7262/Brochure_Gewetensv
orming_-_Mediawijzer.pdf

https://www.nemokennislink.nl/publicaties/de-rol-van-het-geweten
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