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Inleiding 
 
In deze wereld is nog niets vervolmaakt. Vervolmaking is een proces dat 
gaande is. De zichtbare schepping is gemaakt uit Licht,  uit het grote Licht 
dat afgekoeld is tot stof, materie, sterrenstof of hoe men het ook wil 
noemen. Dat is weliswaar volmaakt in delen, om zich te vervolmaken, 
zodat het weer terug kan keren tot het volle Licht, de Levensbron, de 
Perfectie. Dat is het proces waarin wij leven, wat zich voor onze ogen in 
het universum en in ons lichaam en leven afspeelt, waaraan ieder mens 
deelneemt, en waaraan ook alles in de kosmos deelneemt, omdat álles uit 
één Bron ontsproten is en terugkeert tot die Bron.  Het 
vervolmakingsproces verloopt niet pijnloos zonder strijd. De natuur is 
soms heel weerbarstig, gezien de polariteiten waarmee wij te maken 
hebben. Er zijn verschillende processen in werking gezet door het Grote 
Licht, en sommige zien wij en andere zien wij niet. Wij zien ook gassen 
niet, wij zien zuurstof niet, wij zien de geestenwereld niet, wij zien electra 
niet, en wij zien JHWH als Scheppergod ook niet;  ons zien-vermogen is 
beperkt tot een bepaald spectrum, ook ons gehoor, en alle andere 
zintuigen. Wij horen bepaalde geluiden niet die sommige dieren wel 
horen,  Ergo, er is véél en veel meer tussen hemel en aarde dan wij 
denken, voelen, zien, ruiken, smaken, horen en vermoeden. In ons 
mensen is bewustzijn aanwezig dat kan groeien, aanwassen, zodat we 
steeds meer gaan zien, voelen, horen, smaken, ruiken, etc. Dat is een 
ontwikkelingsproces waaraan iedereen deelneemt.  Echter, niet iedereen 
wordt in dat proces –of laten we het een wedstrijd of strijdtoneel noemen-  
bekroont en overwinnaar. De poort die naar dit bovennatuurlijke leven 
leidt is zeer nauw, en de weg die naar het verderf leidt is breed en 
gemakkelijk. Op deze wijze wordt het ons in de Bijbel voorgehouden.  
 
Kantelpunt 
Het boek van Willem Glaudemans “Boek van de Universele Wetten” is 
leerzaam. Met als ondertitel “Een leidraad voor bewust leven’.   
De natuurwetten wijzen allen naar één kant, nl die van ontwikkeling. 
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In hoofdzaak gaat het in de wereldgeschiedenis om de strijd tussen twee 
verschillende aan elkaar tegengestelde bewustzijnsmachten,  In de Bijbel 
wordt deze strijd aangegeven in Genesis 3:15 als zijnde de strijd tussen 
het vrouwenzaad en slangenzaad, zie  
15 En Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, en tussen uw 
zaad en tussen haar zaad; datzelve zal u den kop vermorzelen, en gij zult het 
de verzenen vermorzelen. 

 
Die strijd wordt verder in de Bijbel aangegeven als een strijd tussen Kain 
en Abel, tussen Ismael en Izaak, tussen Ezau en Jakob, tussen de 
afgodische volkeren en het Godsvolk Israel, tussen Saul en David, en in 
de eindtijd tussen het overblijfsel van de 12 stammen Israels en de 
heersers van het Grote Babylon. Het Grote Babylon wordt bestuurd door 
de Cabal, illuminati en de satanische bloedlijnen. Zie de website van 
Peter Meyer:  http://finalwakeupcall.info/ 
 
In het Barneveldse gemeentewapen is het de rups die zich in een cocon 
wikkelt, sterft en als vlinder verschijnt. In de natuur zien we dat zaad in 
de aarde ontkiemt door middel van afsterving. Uit de chaos komt 
harmonie voort, wat ogenschijnlijk onmogelijk is.  Alles in de schepping 
is voorbijgaand en veranderlijk en verloopt procesmatig in één richting, 
de richting van groei en ontwikkeling, zowel van goed als slecht. Het 
zaad ontkiemt en wordt een plant of boom, en draagt weer nieuw zaad. 
Alleen verstekkende planten zijn een voorbeeld van het ‘’slangenzaad’,  
die hun oude natuur niet verliezen, maar altijd op hetzelfde sap 
voortteren. Alles richt zich hierbij op de zon. Dat is de enige richting. Er 
is geen terugval naar een totale chaos, ook al proberen de elite dat. Wij 
gaan als schepping naar ongekende hoogten, ook al zullen velen niet 
meeliften in deze weg naar omhoog.  Alles moet door een poort of 
beslissingsvenster heengaan om onhoog te kunnen, door middel van een 
metamorfose, het afleggen van het oude zelfgerichte leven. De zon is 
hierbij levensbron. De eenwording aller dingen is gaande, een leven in 
licht en liefde, wat wijst naar de bloei en bloesem die lieflijke geuren 
verspreidt. Het slangenzaad of anderssoortige zizainion levert alleen 
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kunstmatige geuren, die de slijmvliezen prikkelen. Dus twee groepen, 
innerlijk totaal verschillend, ook al lijken ze uitwendig op elkaar.  
De ene groep leeft volgens een eigengericht dierlijk zelfzuchtig ego, 
gelijk aan de veelvratige rups. De andere groep heeft na een strijd dat ego 
afgelegd, gelijk de rups in de cocon 
transformeert en de lijkwade aflegt om als 
vlinder zich te ontpoppen. Dat is een nieuwe 
werkelijkheidsvorm waarin de mens verrijst 
zoals de Fenix uit z’n eigen as herrijst. Dit wijst 
op een kantelproces of transitie in het leven van 
een mens –en ook in het leven van een 
samenleving-, die plaatsvindt  
na een korte of langere strijd, na een crisis. Dit 
crisispunt zullen wij later bespreken.  
Wij raden de lezer aan om het boek van prof. dr. 
Jos Decorte “De Waanzin van het Intellect” te lezen, dat gaat over de 
twee modellen van de eeuwige strijd tussen goed en kwaad. Ook het boek 
van  Hans Siepel  “Openbaring”, en het boek van Joan en Mary Henschel 
“Wedergeboorte der Mensheid”. Vervolgens het boek van prof. dr.ir Jan 
Rotmans over het Kantelpunt, en de boeken van Marcel Messing.  
 
Kosmische Overgang 
Wat boven onze hoofden plaatsvindt, heeft z’n neerslag op de aarde. Zo 
Boven zo Beneden.  De Zodiac of Dierenriem bestaat uit 12 
sterrenconstellaties, 12 tekens,  met een 13e teken in het midden als 
eindteken, de Slangendrager.   De wereldgeschiedenis tekent zich af door 
die 12 tekens als tijdperken.   Wij bevinden ons momenteel in het 
overgangstijdperk van Vissen naar Waterman. Niet ieder mens wil 
meeliften naar de nieuwe tijd in de overgang. Velen blijven in een laag 
bewustzijn leven en vinden het welletjes om de strijd aan te gaan om tot 
hoger bewustzijn te komen. De metamorfose, gedaantewisseling of 
overgang naar de komende Gouden Eeuw wordt niet alleen in de Bijbel 
beschreven, maar ook in de Oude Wijsheid, o.a. in de hindoeïstische 
mythologie: 
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“Welstand en vroomheid zullen dagelijks afnemen, totdat de wereld 
volledig verdorven is.  Dan ontleent de mens uitsluitend rang aan zijn 
bezit; rijkdom zal de enige bron zijn van devotie; hartstocht zal de enige 
band zijn die de geslachten met elkaar verbindt; de leugen zal het enige 
middel tot succes zijn in rechtszaken; vrouwen zullen alleen nog objecten 
van seksuele bevrediging zijn. De aarde zal slechts om haar minerale 
schatten worden geéerd”.  
 
Het Grote Licht of de Levensbron is de Schepper, de Kunstenaar en 
Bouwmeester, als de grote Mathematicus en Wiskundige, die alles heeft 
geformeerd volgens Maat, Getal en Gewicht.  Zijn werken zijn 
controleerbaar door de maten te meten (wiskunde) en door getallen te 
berekenen (mathematica) en gewichten te wegen (fysica).  
Nu is er een tweekamp, een tweestrijd tussen de positieve en de negatieve 
machten om het bewustzijn van de mens, om het ego van de mensen 
gevangen te houden zodat het zich niet kan ontwikkelen. Velen vinden 
dat goed en zijn geacclematiseerd in die gevangenis waarin het ego 
overheerst.   Het einde van deze eeuw of tijdperk is volgens het apocriefe 
boek 4Ezra aan Ezau en de toekomende eeuw is aan Jakob. Ergo, wat wij 
momenteel in de samenlevingen zien, is het product van Ezau, en Edom 
betekent rood, (revolutie en bloedvergieting). 
Men werkt aan het plan om een zeer grote wereldwijde crisis te laten 
ontstaan, tegelijk met de bevrijding van een groep demonen of gevallen 
geesten die zich op de Noordpool van de planeet Saturnus zouden 
bevinden. Die groep behoort tot het zogenaamde ‘slangenzaad’, die ook 
deel willen nemen in de komende Gouden Eeuw in het 
Watermantijdperk. Zij kunnen echter niet de Goddelijke Verlichting 
bekomen vanwege hun DNA-mutaties en trachten deze te verkrijgen via 
de modernste technieken o.a. van CERN. Zij kunnen hun eigengerichte 
ego niet loslaten. Kijk voor een uitleg o.a. naar de video’s van Anthony 
Patch over CERN  op Youtube.  https://www.anthonypatch.com/ 
 
CERN is op de ruïnes van een oude Apollo-tempel gebouwd.  
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Het universum is electromagnetisch. Daardoor is alles met elkaar 
verbonden.  De Schepper is Eén, en uit Hem is alles ontstaan en keert het 
tot Hem terug. Vandaar dat de illuminati –de slagenzaadlijn- zoekt om 
via de allergrootste electro-magnetische machine ter wereld te CERN tot 
de Schepper terug te keren. Zij hebben zich van Hem afgekeerd en hun 
polarisatie is permanent gewijzigd. Hun terugkeer zal niet lukken. Over 
CERN straks nog meer informatie, en op onze website staan reeds 
brochures over CERN, zie www.pentahof.nl 
Brochure 888, 692, 833, 868, 961,  
 
 
Bewustzijnsstrijd 
De Adam-mensheid is één in verscheidenheid. Er is ook nog een 
anderssoortige mensheid, nl. het zogenaamde ‘slangenzaad’. Hierdoor is 
de mensheid in twee kampen verdeeld. In nagenoeg alle oude mythen, 
sprookjes en legenden gaat het om de route die wij mensen af dienen te 
leggen om van lager dierlijk bewustzijn te komen tot hoger menswaardig 
bewustzijn. Dat hogere bewustzijn komt in ons hart en brein tot stand. In 
ons hart schuilt de intuitie, het oergeheugen dat ongeveer 40.000 tot 
70.000 cellen groot is.  In ons brein schuilt het bewustzijn. Ieder mens 
legt in zijn leven de weg af, een traject om van lager naar hoger 
bewustzijn te kunnen komen, naar de vervolmaking.  Die weg gaat niet 
over rozen, maar erop bevinden zich bijna onoverkomenlijke obstakels, 
versperringen en afgronden. Dan staan wij voor een crisissituatie van 
erop of eronder. Ons eigen dierlijk gerichte ego krijgt het zwaar te 
verduren. Dat moet eraan om 
verder te kunnen. Een zaadje 
moet afsterven, waarbij 
tegelijkertijd nieuw leven 
ontkiemt en gaat groeien. 
Positieve groei van bewustzijn 
is slechts mogelijk na het 
afleggen van het oude ego. 
Dat proces voltrekt zich in ons 
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brein, in de pijnappelklier. Die strijd is een worsteling op leven en dood, 
zoals in de legendes, mythen en sprookjes wordt voorgesteld. Het is Sint 
Joris die het gevecht met de draak aangaat en deze overwint.  
 
De theoloog en diepte psycholoog Fritz Künkel schrijft dat het Mattheus-
evangelie niets anders is dan een roetebeschrijving naar bewustwording 
van de eigen goddelijkheid, van het eigen Christusbewustzijn. Wanneer 
het ego overwonnen is, opent zich de deur naar het hogere bewustzijn.  
Olympisch schaatskampioen Mark Tuitert zei dat wij het gevecht met 
onze schaduwkanten moeten aangaan. Die crisis maakt een mens sterker. 
Je moet je angsten overwinnen, kwetsbaar durven zijn, je moet je eigen 
kern vinden.  
Het gaat dus om bewustzijn, en dat is van Goddelijke oorsprong. Wij 
scheppen met woorden, gedachten en taal  twee werkelijkheden: 

1. Het lagere bewustzijn schept vanuit het ego dingen die in de 
eigen behoeften van dat ego voorzien, o.a. materialisme, 
hebzucht, egoïsme, haat, wraak, bedrog, etc. 

2.  Hoger bewustzijn schept immateriële waarden als respect, 
mededogen, dienstbaarheid, liefde, vergeving, medelijden, 
eerlijkheid, verantwoordelijkheid, etc.   

De mens heeft net als de Schepper scheppende vermogens, die niet alleen 
in vakbekwaamheden te zien zijn zoals in kunst en ambachten, maar ook 
in het denken, schrijven, spreken, zingen, lichamelijke oefenkunsten, etc.  
 
Het zijn voornamelijk de religies  en politieke systemen die de mensen 
van hun goddelijke of geestelijke vermogen hebben willen beroven. 
Religies stellen o.a. de christelijke religie, dat de mens onbekwaam is tot 
enig goed en geneigd tot alle kwaad, zie de Heidelbergse Catechismus 
zondag 3 en 4.  De politici en kerkelijke autoriteiten willen de mensen zo 
dom mogelijk houden, want transparantie betekent hun ondergang. 
De praktijk van het leven toont ons iets geheel anders. De mens is tot zeer 
veel goeds in staat, maar ook tot zeer veel kwaads. Een mens bezit grote 
goddelijke scheppende vermogens, maar niet iedereen gebruikt deze 
positief. Over Nederlanders wordt  gezegd dat God de wereld schiep en 
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dat Hollanders Nederland schiepen.  Wij hebben inderdaad Nederland 
geschapen zoals dat momenteel is, maar of dat alles volgens goede 
richtlijnen eraan toe is gegaan is een tweede. Kijk maar op onze website:   
www.parelsvandeveluwe.nl/ 
 
De vraag is hoe wij onze scheppende vermogens aanwenden. Maken wij 
van ons technisch kunnen slechts oorlogstuig en 
massavernietigingswapens, of maken wij schitterende bouwwerken, 
kunstwerken, een leefbare wereld, etc? Wij mensen kunnen oorlogvoeren 
en anderen vermoorden en van de aarde een onbewoonbare planeet 
maken, of wij kunnen vrede stichten en van de aarde een Paradijs maken. 
Doordat wij als mensheid  in hoofdzaak 
in twee kampen verdeeld zijn en nog niet 
hebben geleerd om samen te werken aan 
een nieuw Gouden Tijdperk,  staan we 
aan de vooravond van een totale chaos. 
Die chaos zal als crisis en kantelpunt 
dienen om over te kunnen gaan naar een 
hogere dimensie. Velen zullen niet deze 
crisis overleven vanwege het niet kunnen 
loslaten van hun oude ego. 
De bekende astronaut Wubbo Ockels 
schrijft er het volgende van, dat het nodig 
is dat wij een andere weg gaan 
bewandelen: 
 
“Het is genoeg, we zijn te ver gegaan!! De industriële revolutie 
heeft ons in een ongewenste situatie gebracht. We zijn door de 
natuur geraasd, we vernietigen onze levensbronnen. We moeten 
stoppen, we moeten veranderen, we moeten een ander pad kiezen, 
we moeten ons leven veranderen, en de manier waarop wij zaken 
doen.  Laten we ‘het menselijke tijdperk’ begroeten. Laten we 
stoppen met de vernietiging van de aarde, van de mensheid; van 
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ons. Laat het voor iedereen duidelijk zijn: we moeten een nieuwe 
houding vinden, een nieuwe cultuur, een nieuwe instelling, een 
nieuwe eenheid van de mensheid, voor ons voortbestaan (…) We 
kunnen een nieuwe religie creëeren die ons allemaal samenbrengt 
(….)  We zijn geen bijen, die zonder bewustzijn een kolonie 
bouwen. Wie zijn geen neuronen, die zich niet bewust zijn van wat 
ze denken. Nee, we zijn intelligente wezens, en kunnen ons gedrag 
observeren. We zijn ons allemaal bewust van waar de mensheid 
naartoe gaat. We kunnen de mensheid in een betere richting 
krijgen, als de SAMENWERKEN”.     
 
Ontwaking 
In het leerzame boek van Hans Siepel ‘Openbaring’ haalt de schrijver een 
citaat aan uit het boek van Ronald van den Hof: 
“Er  dient zich een nieuwe orde aan.  Ik zie steeds meer mensen die heel 
helder hebben gekozen, hoe ze willen omgaan met zichzelf, hun omgeving 
en anderen mensen. Het zijn degenen die ik global citizens noem.  Deze 
wereldburgers kunnen en willen met het gevestigde-orde-denken niet 
meer uit de voeten. Zij willen op een wezenlijk andere manier hun leven 
en werken van waarde voorzien, namelijk door waarde te creëren. De 
global citizen wil bovenal een duurzame samenleving. De global citizen 
heeft de volgende kenmerken:  open, transparant en onbevooroordeeld; 
ze zien verschillen tussen mensen en culturen als bron van creativiteit; 
willen van elkaar leren, groeien en samenwerken; zijn nieuwsgierig naar 
andere culturen en zelfreflectief op hun eigen cultuur; ervaren zichzelf 
als lid van de wereld en niet speciaal als burger van een natie of een land 
en handelen vanuit transnationale waarden en normen.’ 
 
De mensheid loopt over haar volle breedte vast, zoals een motor vastloopt 
wanneer er geen smering aanwezig is. Cardine Myss schrijft er in haar 
boek “Genezen door genade; een nieuw model ‘voor transfoormatie en 
en heling”  het volgende over:      
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“Wat heden ten dage duidelijk wordt is dat we, ondanks al onze 
technologische vooruitgang, het eind van het tijdperk van de Verlichtig 
en Rede hebben bereikt. Net als de voorlopers van de Verlichting, die op 
de drempel stonden van een groot keerpunt in het menselijk bewustzijn, 
staan ook wij aan het eind van een tijdperk en aan het begin van een 
ander. We leven in een turbulente wereld en hoewel samenlevingen altijd 
problemen hebben gehad, zijn de problemen die wij vandaag-de-dag het 
hoofd moeten bieden groter en krachtiger dan wijzelf. Wij kunnen ons 
niet uit de crisis praten; wij kunnen onze financiële, politieke en 
milieuproblemen niet oplossen met alleen vergeving op papier. De 
problemen waar de mens voorstaat zijn redeloos geworden. Een 
wereldwijde nucleaire crisis is een redeloze crisis.  De opwarming van 
de aare is een redeloze crisis die we niet kunnen afkopen. Het ziet ernaar 
uit dat we ons nog een andere manier van waarnemen eigen moeten 
maken, boven de conventionele rationaliteit uit, om door onze problemen 
heen te manoevreren. We moeten leren denken zoals de mystici”.    
   
Het doel van een persoonlijke crisis 
Het doel van het zaaien van zaad is om ooit te oogsten. Zaad wordt in de 
aarde gelegd en gaat ontkiemen. Dat is enerzijds een afsterving waaruit 
de nieuwe levende kiem ontspruit. Dat is een wonderbaar proces wat zich 
voltrekt. Het doel van een crisis, van problemen van welke aard dan ook 
is, om als prikkels te werken op ons ego zodat het tot hoger bewustzijn 
kan komen in ons. Het moet tot zelfovergave komen, loslaten, zoals ook 
verwoord is in de Bijbel: in Lucas 6:    37 En oordeelt niet, en gij zult niet 
geoordeeld worden; verdoemt niet, en gij zult niet verdoemd worden; laat los, 
en gij zult losgelaten worden. 
 
Dat zal bij de één moeizamer verlopen dan bij de ander, en bij zeer velen 
werkt het niet positief, maar negatief.  De gelijkenis van de verloren zoon 
in Lukas 15 toont aan dat de jongste zoon het lieve leven in wilde en zijn 
zin daartoe kreeg van zijn vader.  Zijn vader kon hem loslaten.  Dat is 
voor ouders een zeer grote opgave om hun kinderen los te laten.  De 
jongen ontmoette de harde werkelijkheid, buiten het beschermde milieu 
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waarin hij opgevoed was. Hij bracht alles erdoor en kwam bij de varkens 
terecht, aan lager wal.  Wanneer veel jongeren dit voorbeeld volgen 
komen ze dikwijls in aanraking met anderen die in hetzelfde schuitje 
varen en aan de drugs, drank en seks verslaafd raken.  De jongste zoon 
kwam echter tot zichzelf. Hij begon na te denken over zijn miserabele 
situatie waarin hij zichzelf had gebracht. Hij kreeg berouw, nam de stoute 
stap om terug te keren naar zijn vader. Over een moeder wordt niet 
gesproken in deze gelijkenis, waarom weet ik niet.  Het gaat om het 
bewust worden, zich realiseren waarin 
men zichzelf heeft gebracht. Terugkeer 
blijft altijd een open deur, mits men 
berouw toont en zichzelf niet meer 
waardig acht om een zoon genoemd te 
worden, maar tevreden een huurling te 
zijn. Lees het zelf in Lukas 15.  
Het gaat om het weer thuiskomen. 
 
17 En tot zichzelven gekomen zijnde, zeide hij: Hoe vele huurlingen mijns vaders 
hebben overvloed van brood, en ik verga van honger! 
18 Ik zal opstaan en tot mijn vader gaan, en ik zal tot hem zeggen: Vader, ik heb 
gezondigd tegen den Hemel, en voor u; 
19 En ik ben niet meer waardig uw zoon genaamd te worden; maak mij als een 
van uw huurlingen. 
20 En opstaande ging hij naar zijn vader. En als hij nog ver van hem was, zag 
hem zijn vader, en werd met innerlijke ontferming bewogen; en toe lopende, viel 
hem om zijn hals, en kuste hem. 
21 En de zoon zeide tot hem: Vader, ik heb gezondigd tegen den Hemel, en voor 
u, en ben niet meer waardig uw zoon genaamd te worden. 
22 Maar de vader zeide tot zijn dienstknechten: Brengt hier voor het beste kleed, 
en doet het hem aan, en geeft hem een ring aan zijn hand, en schoenen aan de 
voeten; 23 En brengt het gemeste kalf, en slacht het; en laat ons eten en vrolijk 
zijn. 24 Want deze mijn zoon was dood, en is weder levend geworden; en hij was 
verloren, en is gevonden! En zij begonnen vrolijk te zijn. 
 
Die zelfovergave is aanvankelijk een eenmalige gebeurtenis wat een 
keerpunt betekent in een mensenleven, waarbij hij van richting verandert 
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en de vaste besluiten vormt om van nu af aan zijn levenskoers te richten 
op het goede en niet langer op het kwade. Toch blijft het leven een 
strijdperk, want men ontmoet dagelijks anderen die niet of nog niet van 
koers zijn veranderd. Daar moet men wel mee zien te leven. Dat vraagt 
om wijsheid, elke dag om zaken los te laten waaraan anderen nog 
vastgekleefd zijn. Men ontmoet –of men kan het ook zo zeggen- dat wij 
van Bovenaf geleid worden en er een aantal psychopaten op onze weg 
worden geplaatst. En waarom?  Waarom werd Jakob geboren met een 
tweelingbroer die totaal anders was, die hem schijnbaar een slag voor was 
en als eerstgeborene uit de baarmoeder van Rebecca kwam?  Ezau bleek 
totaal ongeschikt om die eerstgeboortezegen te ontvangen, en ook Kain 
en Ismael waren ongeschikt ervoor, gezien hun leefwijzen. Jacob moest 
zich in bochten wringen om aan Ezau te ontsnappen. Harde lessen moest 
Jakob leren om tot Hoger Bewustzijn te komen. Zijn ouders loslaten en 
naar zijn oom Laban vluchten. Alles achterlaten, en nog beroofd worden 
door Ezau zoals in het Boek des Oprechten staat. En bij Laban kwam hij 
van de drup in de regen en kreeg de volle buien over hem heen. Laban 
veranderde zijn loon tienmaal en splitste hem ongewild  Lea in de maag.  
Ook dat moest hij loslaten, totdat hij zelfs met de engel of man van Ezau 
kreeg te worstelen in Pniël, waar het volle licht (de zon)  voor hem 
opging.  
Daar moet het bij een mens tot komen, dat hij zich geheel verloren schat, 
Gode recht toeschrijft om hem af te wijzen, zich loslaat en geheel en al 
aan de hemelse leiding overgeeft. Dan wordt de pijnappelklier geopend 
en geactiveerd. Dat houdt het woord Pniël in, dat is penial, pen = vijf, dat 
is volkomen overgave aan El = God, zodat het goddelijke in ons ontwaakt 
en wij ervan bewust worden van Hem te zijn, dat Hij ons leidt,zoals in 
Jesaja 48:17 staat: 
17 Alzo zegt JHWH, uw Verlosser, de Heilige Israëls: Ik ben de JHWH, uw God, 
Die u leert, wat nut is, Die u leidt op den weg, dien gij gaan moet. 

 
Nationale en Internationale Bewustwording 
Of noem het een paradigmashift, zoals de schrijver Mark Woerde het 
noemt, waar volgens hem meer dan 60 tot 70% van de inwoners van de 
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16 grootste economiën op aarde verlangen en uitzien naar een 
betekenisvol leven, naar empathie en oprecht altruïsme, eerlijkheid en 
waarachtigheid, vrede en welzijn. Zij zoeken naar een uitweg uit het 
slavensysteem, naar een exodus en een passover, een voorbijgang uit het 
oude vraatzuchtige rupsen-systeem. Bestuurders en politici dienen weer 
wijsheidsleraren te worden ten dienste van de samenleving. Zij mogen 
niet denken aan eigenbelangen, maar aan volksbelang. Onze 
samenlevingen hebben behoeften aan drie dingen 

1. Aan volksvertegenwoordigers die geen eigenbelangen maar het 
belang van het volk nastreven 

2.  Aan een overheid die de burgers serieus neemt 
3. Aan overheidscommunicatie die bijdraagt aan een leefbare 

samenleving en daarbij duidelijke taal spreekt.  Obama zei dat 
men de mensen niet met mooie slogans moet aanspreken, geen 
ideologie, maar werkelijkheid. Men dient als overheid boven het 
ego-eigenbelang te zijn uitgestegen, en fouten die men maakt 
ruiterlijk toe te geven om er gezamenlijk van te leren. 

 
Hoe kan de nieuwe samenleving ontstaan? Deze kan deze ontstaan door 
middel van samenwerking en wederzijds respect.  
Geen enkel door mensen 
veroorzaakt probleem is 
onoplosbaar als mensen 
maar samenwerken en 
oprecht zoeken een 
oplossing te vinden.  
Vrede is nooit onmogelijk 
wanneer men vastberaden 
is om het ook te bereiken. 
Vrede vraagt van de 
inwoners van Israel en 
Palestina openheid. 
Raketten, bommen en 
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wreedheid maken geen deel uit van de oplossing. Er is geen militaire 
oplossing. 
Het dringende verzoek aan de mensen van Israel is om een wereld te 
scheppen waarin wederzijds respect en waardigheid de dienst uitmaken. 
Het vereist een nieuwe mentaliteit. Het is immers dee enige wereld die 
wij delen.  
 
Mensen moeten weten dat de huidige zionisten-staat, die zich ten 
onrechte tooit met de naam Israel, in het geheel niets te maken heeft met 
het Joodse volk, noch met het oude Israel der 12 stammen, maar een 
herleving is van het rijk der Khazaren. Er zijn een aantal professoren in 
de staat Israel die daarover open en eerlijk verslag hebben gedaan in hun 
boeken. Denk aan prof. Paul Wexler, Norman Finkelstein, Shlomo Sand 
en anderen. Dat volk der Khazaren is een oorlogvoerend volk dat geen 
vrede wil, maar wereldoverheersing, een volk met een herkomst van 
Kain, dat samengaat met Ezau/Edom, waarover in het boek Openbaring 
2:9 en 3:9 staat dat zij liegen dat ze joden zijn, het is een synagoge van 
satan.  Dat verandert dan wel de kijk op het Midden-Oosten vraagstuk. 
Samenwerking is noodzakelijk, maar dan wel met partijen die samen 
kunnen werken en geen tegengestelde doelen nastreven en op eerlijke 
wijze met anderen kunnen omgaan. Wanneer de hebzucht nog overheerst, 
en het duivelse stelsel van “De één z’n dood is de ander z’n brood’ wordt 
gehanteerd is samenwerking onmogelijk. Geweld en geweldadige 
beroving toont aan dat er nog geen goed ontwikkeld zedelijk besef 
aanwezig is om alle verleidingen dienaangaande te weerstaan om zich 
aan het bezit (o.a. een land als Palestina)  van anderen te vergrijpen. Al 
dit soort oorzaken brengen dienovereenkomstige gevolgen teweeg. Wie 
op hun zwaard vertrouwen gelijk de Khazaren en Cabal, zullen eens door 
het zwaard vergaan.  
 
Onze Bestemming 
Wie zijn bestemming kent, staat onder de Goddelijke norm of wet 
geplaatst en volbrengt deze geheel vrijwillig uit liefde als vaste 
levenskeus. Gode te leven is tot een tweede natuur geworden, of beter 
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gezegd, het is de nieuwe eerste natuur, en de oude natuur is en wordt 
afgelegd.  Een mens leert zijn bestemming door middel van ontwaking, 
zoals in  Efeze 5 staat: vers   14 Daarom zegt Hij: Ontwaakt, gij, die slaapt, 
en staat op uit de doden; en de Christus zal over u lichten. 

 
Het behelst een omkeer of bekering, een omkeer van levensrichting, een 
opstaan uit de geestelijke doodsslaap, een vernieuwing van hart en 
zinnen, een opoffering van het oude zelfgerichte ego, dat is overgave, 
geven en er afstand van nemen.  Dan wordt men meester over eigen 
handelingen en over eigen denken. Men wordt een discipel, dat wil 
zeggen een volgeling van de rechtvaardigen, waarvoor het gezegende 
aarde op gaat bloeien in het Gouden Tijdperk. Dan leert men 
zachtmoedigheid en nederig van hart te zijn. De hoogmoed wordt 
afgelegd, en rechtvaardigheid en liefde vullen het hart en leven, niet 
alleen in woorden maar ook in daden.  Het offeren van het eigen ego vindt 
plaats op het figuurlijke altaar van het geweten, zodat de geheiligde 
kennis –of kennis van de Oude Wijsheid-  ontwaakt en levend wordt in 
ons binnenste. Dan verlaten wij de huidige systemen die zelfgericht zijn, 
geweld hanteren en tot slavernij brengen. Op deze wijze en volgens deze 
omkeer in ons kan er alleen een nieuwe mensheid en nieuwe wereld 
ontstaan, het Gouden Watermantijdperk. Dat is de nieuwe aarde 
waarover in de Bijbel sprake is door de profeten. De illuminati proberen 
daarop een plaats te bekomen via CERN-technieken, dat zal tevergeefse 
moeite zijn.  
 
In de rondbrief van Marja de Vries, schrijfster van o.a. Samenlevingen 
in Balans, schrijft zij het volgende over de strijd dan wel samenwerking 
tussen onze twee hersenhelften. Kijk aub op haar website:    
http://www.marjadevries.nl/index-ned.php 
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De Linac 4  van CERN 

Op 1 mei 2017  (na de Walpurgisnacht) begong CERN met het starten 
van de LHC. Op 9 mei is de Linac4 ingewijd, waarover 10 jaar gebouwd 
is. In 2021 wil men de Linac4 koppelen aan de LHC, die momenteel 
gekoppeld is aan de Linac2. De Linac4 is veel zwaarder en groter, 
90meter lang en kostte $93 miljoen. Vanaf 2019 tot 2021 wil men de 
LHC stilleggen om de Linac4 aan te sluiten. De computer voor de Linac4 
is een D-wave 2048 Qbit-machine, die in werkelijkheid het dubbele is, 
dus een D-wave 4096.  Met deze computer wil men de code kraken die 
nodig is om de bodemloze put te opnenen, waar nog een deel van de 
zogenaamde ‘gevallen engelen’ opgesloten zijn.  2048 en 4096 zijn 
speciale getallen voor Saturnus, Jupiter en Venus.  Wanneer de sterkte 
van de LHC van CERN 20 PeV combineren met 1.044/1063 mm 
verkrijgen zij de sleutel van de afgrond om deze te openen. Energie + 
golflengte = Poort. 
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Anthony Patch  zijn boek “Revising Reality” geeft een bijbelse kijk erop.  
In het boek belicht Patch de gevaren van CERN en de occulte gedachte 
achter het geheel.  Hij legt een verbinding van CERN met de oude toren 
van Babel.  Wij zien hieruit dat de Kain en Ezau-machten strijden om hun 
bewustzijn te verhogen via technologische weg, via de grootste door 
mensen gemaakte machine op aarde. JHWH zal deze ‘wijzen’ vangen in 
hun waanwijsheid. De nieuwe komende gouden eeuw is voor het ware 
zaad van Jakob weggelegd.  Het lijkt erop dat dit jaar de grote beslissing 
zal vallen  
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Eenwording Hoger Bewustzijn 

In bewustzijn zijn wij mensen met alles verbonden in de kosmos, dus met 
mensen, met planeten, met dieren, bomen, aarde, water, vuur en  lucht.  
Mede dankzij internet zijn we nog meer met elkaar verbonden, wat tot 
nog toe nog nooit eerder, zover ons bekend is, in de geschiedenis is 
voorgevallen. Ons bewustzijn is één en heeft een collectieve zijde, nl ons 
onderbewuste dat voor iedereen toegankelijk is indien men wil, door 
middel van mythen, dromen en beeldvorming. Wij zenden ook 
bewustzijn uit, en het is te zien aan onze aura. Bij tweelingen en 
tweelingzielen is dat helemaal goed te zien. Daardoor beïnvloeden wij 
elkaar. Men kan elkaar ook negatief beïnvloeden en dan is het beste om 
zich zoveel mogelijk af te sluiten voor de negatieve inbreng. Bij dieren is 
de verbinding met elkaar vastgesteld door de bioloog Lyall Watson, het 
principe van de 100e aap. Het gedrag van sommige dieren kan overslaan 
naar andere dieren via een bewustzijnsveld zonder rechtstreeks contact. 
Tussen moeder en kind vindt ook een hersengolfsynchronie 
plaats`wanneer ze samen zijn. Dat kan ook tussen vader en kind. Voor 
groepen die echt samenwerken geldt ook deze overdracht van energie. 
Onze gedachten hebben invloed op onze omgeving. Voegen wij het 
bewustzijnsveld negatieve  (angst, twijfel, etc) of positieve (liefde, 
vertrouwen, etc) gedachten toe?  Wij kunnen als mens aan de staat van 
ons bewustzijn werken om hogerop te komen.  Dat is dan niet alleen voor 
onszelf, maar ook voor onze omgeving en voor het hele bewustzijnsveld. 
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Het collectieve veld zal erdoor hoger gaan resoneren. Daarmee dienen 
wij de mensheid en gehele schepping.   

Jesaja 11: 6 En de wolf zal met het lam verkeren, en de luipaard bij den 

geitenbok nederliggen; en het kalf, en de jonge leeuw, en het mestvee te 

zamen, en een klein jongske zal ze drijven. 7 De koe en de berin zullen te 

zamen weiden, haar jongen zullen te zamen nederliggen, en de leeuw zal stro 

eten, gelijk de os. 8 En een zoogkind zal zich vermaken over het hol van een 

adder; en een gespeend kind zal zijn hand uitsteken in de kuil van den 

basilisk. 9 Men zal nergens leed doen noch verderven op den gansen berg 

Mijner heiligheid; want de aarde zal vol van kennis van JHWH zijn, gelijk de 

wateren den bodem der zee bedekken. 10 Want het zal geschieden ten 

zelven dage, dat de volkeren naar den Wortel van Isaï, Die staan zal tot een 

banier der volken, zullen vragen, en Zijn rust zal heerlijk zijn. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kdRFSDCiKrw 

 


