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Inleiding 
Deze brochure is een vervolg van no. 1061. 
 
Uit Chaos tot Perfectie  
Toen wij in 1988 in Kootwijkerbroek het oude huisje met opstallen 
kochten, was het een complete chaos op het terrein.  Om uit de chaos tot 
perfectie te geraken heeft dat heel veel energie en zweetdruppels gekost.  
Ik heb er een gedenkbord van gemaakt. Erop heb ik de spreuk geplaatst: 
Uit Chaos tot Perfectie.  De Pentahof is verrezen na hard werken. 
Daarover is in de volgende brochure te lezen hoe dat alles er aan toe is 
gegaan, no. 947. 
www.pentahof.nl/Brochures/947%20Pentahof%20symbool%202016.pdf 

Er is getracht om zoveel mogelijk symmetrie te verkrijgen, maar tegelijk 
ook  het evolutie-principe van de asymmetrie erin te verwerken. Daarmee 
wilde ik laten zien dat er altijd meer creatie is dan destructie, en dat de 
chaos en krisis nodig zijn om tot een schonere en perfectere situatie te 
komen.  Een krisis zet aan tot nadenken, kan zelfovergave 
bewerkstelligen om tot hoger bewustzijn te geraken. Een crisis is in 
wezen een zegen. Het is de enige manier om tot nadenken en dieper 
inzicht te komen. De verloren zoon in de beroemde gelijkenis kwam tot 
zichzelf toen hij aan lager wal was geraakt en varkens moest hoeden. Dan 
leert men een betere weg te kiezen dan voorheen.  Dan gaan we radicaal 
anders leven en wordt het beste in ons mensen losgemaakt, of liever 
gezegd, we maken de vaste keus om een beter leven te gaan leiden. Het 
gaat in een crisis om het leegmaken van het oude ego en de oude 
wijnzakken, om de nieuwe wijn in nieuwe lederen zakken te doen, 
aangezien anders de oude zakken zouden barsten en de nieuwe wijn 
verloren zou gaan. Het gaat om het vol-maken, het completeren, het 
vullen van ons hart met liefde, loyaliteit en wederzijds vertrouwen om 
een betere samenleving op te bouwen. Dat moeten wij als mensen doen. 
Maar we doen het niet alléén, aangezien het Universum er aan meehelpt 
en ons van de benodigde energie voorziet. We staan er in die zin niet 
alleen voor.  Om de chaos en het ‘kwade’ te ovewinnen stellen wij het 
goede er tegenover. Wij gebruiken geen geweld, geen dwang, geen 
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oorlog, geen slavernij, geen omkoperij, geen bedrog, geen haat, geen 
negatieviteit, maar stellen ons vredelievend positief op en benaderen de 
mensen liefdevol en loyaal, in oprechtheid.  Wij staan voor vrijheid, voor 
waarheid, voor gerechtigheid en vrede. Begrijpelijk dat de mensen ons 
vreemde vogels vinden en autoriteiten ons niet serieus nemen.  Alles 
moet kantelen wat nu overeind wordt gehouden via manipulatie en 
bedrog. Daar zetten wij ons voor in, en dat goede zal altijd overwinnen, 
want indien het kwade en het bedrog zouden overwinnen, zou dat zichzelf 
weer vernietigen volgens vaste natuurwetten. 
 
 

 
 
Het Kanteltijdperk (Jesaja 24) 
Alles kantelt, heeft ooit gekanteld en zal opnieuw gaan kantelen. De 
schepping staat niet stil, is nog onaf, hoewel volmaakt in delen, maar nog 
niet vervolmaakt.  Tijdperken zijn er nodig om dat kantelproces te laten 
verlopen.  Wanneer wij de bergen en bergruggen bezien, heeft de aarde 
in het verleden reeds met kantelingen te maken gehad. Poolwisselingen, 
askantelingen, etc. Zie het boek van prof. Rehwinkel “Zondvloed in het 
licht van de Bijbel”.  De aardas staat momenteel 23,5 graad scheef. Ons 
hart ligt ongeveer 19,5 graad scheef in onze borstkas. Geen enkel 
mensengezicht is volkomen symmetrisch; links wijkt altijd iets af van 
rechts, wat bij sommigen heel duidelijk zichtbaar is.  Wij kantelen als 
mensheid en aarde net zolang voort tot we recht en oprecht staan 
tegenover onszelf, de mensheid, de aarde, het universum en de Schepper 
ervan. 
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Volgens Evertjan Poorterman heeft er in het verleden het volgende 
plaatsgevonden:   Jezus heeft inderdaad de kop verbrijzeld... alleen niet van de 
Duivel/Satan maar van de rode planeet Tiamat. Jezus/God streek de planeet af 
als een Lucifer (die niet te verwarren is met Duivel/Satan... en wat iedereen wel 
doet). De jonge nog vuurbrakende ster ging op ramkoers door de ruimte en zijn 
baan werd afgebogen door de aantrekking van onze ster; de Zon. Bij zijn tocht 
naar het centrum van ons stelsel maakte de jonge nog vuurbrakende ster zeven 
satellieten aan... tijdens de voorbijgang van de planeten Uranus, Neptunus, 
Saturnus en Jupiter. Zijn doel zou de leidende planeet Tiamat worden, die ook 
satellieten aanmaakte. Twee satellieten slaan in in het lichaam van Tiamat en bij 
de tweede ontmoeting halveert de jonge nog vuurbrakende ster de planeet en 
brengt de derde inslaande satelliet het restant naar ‘aarde’. Zo worden ‘Hemel 
en Aarde’ (de astroïdengordel en de baan die wij draaien met Gaia/Terra) tijdens 
de ‘hemelstrijd’ geschapen. Dus heeft Jezus (SHE ZU US> = ‘gerstezaadje-
zoekt-huis/thuis’... en SU ZET E H(A) SE< = ‘verweg/zuiden-zetten-lichaam-
emotie-seker’, ofwel de van verre komende jong ster, de Zoon of Zon, stoot zijn 
lichaam in ons stelsel en dat ging gepaard met emoties, pijn en verdriet en dat is 
nog steeds zo) bewust de confrontatie gezocht met als doel hier ‘leven’ te 
scheppen. Dus ja Jezus verbrijzelde de kop van de rode planeet. Niet te 
verwarren met Duivel of Satan, want dat is Jezus/Gud namelijk zelf! De Zoon 
die de Vader werd is ook Satan en de Duivel. Rood lichaam, de hoorns van een 
Stier en een drietand als wapen (zijn drie satellieten die insloegen in Tiamat) en 
een lange staart (komeet). Alle oude kennis is bewust door elkaar gehusseld of 
door onkunde. Alles in dit systeem draait om de tweede ster; om GUD, de ‘heer 
der Hemelen’, de Hovaardige, de Hemelse Rechter en de ‘meest schitterende van 
allen’. En die kunnen binnen niet al te lange tijd met eigen ogen waarnemen. 
(Tot zover Evertjan) 

  
 

Herstel Eenheidsraster voor het Gouden Tijdperk    deel 2                       No.1063 
 

6 
 

Sommige crisis grijpen diep in in het leven, zoals ten tijde van Noach en 
de zondvloed.  Wat eraan voorafging is tekenend voor de tijd waarin wij 
nu leven.  De kinderen van Adam weken af van de rechte weg van 
gehoorzaamheid aan de Schepper en natuurwetten. In het Boek des 
Oprechten, (vertaling door Ada Hill)  hoofdstuk 4 staat er het volgende 
over geschreven:  
4. Doch in de latere dagen van Methusalem keerden de zonen der mensen zich 
af van God, zij verdierven de Aarde, zij beroofden en plunderden elkaar, en 
kwamen in opstand tegen God en zondigden en verdierven hun wegen, wilden 
niet luisteren naar de stem van Methusalem, maar kwamen tegen hem in 
opstand.  
5. De Heer was ontzettend vertoornd op hen, en de Heer begon in die dagen 
opnieuw met de vernietiging van het gezaaide, zodat er noch gezaaid noch 
geoogst werd op de Aarde.  
6. Want wanneer zij de grond bezaaiden om te voorzien in voedsel voor hun 
onderhoud, zie, doorns en distels grieiden die zij niet gezaaid hadden.  
7. Toch bekeerden de zonen der mensen zich niet van hun boze wegen, en hun 
handen stonden ernaar om kwaad te doen in de Gods ogen, en tartten de Heer 
met hun boze wegen, en de Heer werd vertoornd, en het berouwde Hem dat Hij 
de mens had gemaakt.  
8. Hij dacht eraan om hen te vernietigen en uit te wissen en Hij deed aldus.  
16. Maar alle zonen der mensen weken af van de wegen des Heren. In die 
dagen toen zij zich op Aarde vermenigvuldigden leerden ze elkaar hun slechte 
gewoonten en gingen voort met zondigen tegen de Heer.  
17. Iedereen maakte zichzelf een god, en een ieder beroofde en plunderde zijn 
naaste en zijn verwanten en zij verdierven de Aarde die vol van geweld werd.  
18. Hun rechters en autoriteiten gingen naar de dochters der mensen en namen 
hun vrouwen met geweld van hunne echtgenoten naar het hun uitkwam, en de 
zonen der mensen namen in die dagen van het vee, van de beesten des velds en 
het gevogelte des hemels, en leerden de vermenging der soorten om de Heer te 
tarten; en God zag de gehele Aarde en haar met de verdorvenheid. Alle vlees 
van mens en dier op Aarde degenereerden.  
19. De Heer zei: Ik zal de mens, dien Ik geschapen heb, verdelgen van de 
aardbodem, ja van de mens tot het gevogelte des hemels, tezamen met het vee 
en de beesten des velds, want het berouwt Mij dat Ik hen gemaakt heb.  
20. Alle nog rechtvaardige mensen, die wandelden in de wegen des Heren, 
stierven nog voordat de Heer het door Hem aangekondigde onheil over de 
mensen bracht. De Heer wilde dat ze het onheil niet zouden meemaken.  
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21. Noach vond genade in de ogen des Heren, en de Heer koos hem en zijn 
kinderen uit om uit hen kroost op Aarde te laten verwekken.  
 
De mensen hadden nog 120 jaren de tijd gekregen om hun levens te 
beteren. Al die tijd bouwde Noach aan de Ark, volgens het Boek des 
Oprechten bouwde hij daar 5 jaar over.   

Het Boek Henoch hfst 107  Ek het gesien (een rol?) daarop is geskryf 

dat geslag na geslag zal oortree, totdat ‘n Saadlyn van Geregtigheid sal 

opstaan, en oortreding vernietig is en verbastering van die Aarde af 

verdwyn het, en alle  Suiwerheid op haar sal kom.   

 
Hoger Bewustzijn 
De aarde bezit 5 grote onzichtbare bewustzijnsgrids of energiestructuren, 
naast andere zichtbare materiële structuren.  Drie ervan staan in dienst 
voor de ontwikkeling van het menselijk bewustzijn. Al deze structuren 
zijn er niet voor niets. Ze zijn er o.a. voor bescherming van alle leven op 
aarde, voor gezondheid, welzijn en veiligheid, denk aan o.a. de Van 
Allengordel..  Er is een verbindingsweb in de aarde die alle andere grids 
versterkt. Dit web ontvangt van de zon de energie. En op deze natuurlijke 
grid is het menselijke web gebouwd, wat de aarde zal helpen om 
onbeschadigd door de bewustzijnswisselingen heen te gaan. Dit web 
heeft geometrische vormen.  Wij mensen zelf bouwen aan dit grid, en 
daar gaat het in hoofdzaak over wanneer Drunvalo spreekt over het 
afbouwen van dit grid dat voltooid blijkt, en waarvan op het eiland 
Moorea de rituelen plaatsvonden.   Er bestaat ook een opslaggrid voor 
herinneringen, waarin alle informatie wordt opgeslagen van alle 
levensvormen. Het grid is gelijk aan de harde schijf op een computer en 
is gebaseerd op de Icosaëder.  Het Natuurlijke grid heeft de 
blauwdrukken van alle gematerialiseerde levenvormen zoals deze er nu 
zijn.  
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Er zijn miljoenen grids rond de aarde, dat zijn energie-verbindingen die 
geometrische vormen hebben, die als een groot netwerk rond de aarde 
zijn aangebracht.  Zoals bekend ging het menselijke experiment dat men 
in Atlantis uitvoerde fout.  In het bewustzijnsraster rond de aarde kwamen 
grote scheuren, waardoor wezens (des velds)  die niet in onze dimensie 
thuishoren kwamen en bezit namen van de mensen. Adam en Eva zijn 
door een wezen des velds genaamd Nachash verleid. Hun hogere 
bewustzijn werd zo goed als vernietigd en hun 3e oog kromp in elkaar en 
werd duister. Het bewustzijnsraster moest opnieuw worden opgebouwd 
door de Adam-mensen.  De drie rasters of grids die met ons bewustzijn 
van doen hebben zijn: 

1. Dat van de inheemse volkeren zoals de Aboriginals, Maya’s, 
Maori’s, Inca’s, etc. Dit raster is gebaseerd op de driehoek en het 
vierkant, symbolen van de 3e en 4e dimensie. 

2.  Het eenheidsraster (christ-bewustzijn) is gebouwd op de 
vijfhoek, de dodecaëder die 12 vlakken heeft, welke in 
verbinding staat met de Icosaeder die 20 vlakken bezit.  
Kristallen en hun geometrische vormen zorgen ervoor dat we 
meer en meer in verbinding komen met het raster van eenheid en 
liefde. Het eenheidsraster bestaat ook uit drie energetische delen, 
nl  een mannelijk patriarchaal deel (Osiris) en een vrouwelijk 
deel (Isis) en een kinderdeel, Horus. 
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Door dit raster komen wij in verbinding vanuit  de 5e kamer van 
ons hart en vanuit ons 3e oog (de pijnappelklier)  met de Schepper 
en al het geschapene.   

 
Atlantis ondergang 
Waar lag Atlantis?   In zijn dikke boeken geeft Holger Kalweit als 
antwoord dat Atlantis in de Noordzee lag.  Dat is aannemelijk. In verband 
met de aankomst van Nibiru of Planet X kunnen aan de hand van een 
kaart uit de Grote Bosatlas uitgave 46  van 1968 de argumenten worden 
aangevoerd dat Atlantis in de Noordzzee moet hebben gelegen. De 
aankomstroute  van deze Planeet loopt over de Noordpool tussen Alaska 
en Siberië, de Beringzee, en vandaar richting Midden-Oosten over 
Europa heen.  De enorme aantrekkingskrachten van deze Planeet trokken 
de aardkorst open en omhoog, zodat de bergruggen verschenen.  Wanneer 
wij de landkaart van Noorwegen bekijken en de kust als bergrug zien, die 
ooit doorgelopen moet hebben tot Schotland, dan is er een stuk tussenuit 
gebroken en opgeschoven.  Dat klopt volgens het kaartje uit de Grote 
Bosatlas.  Ooit moet ook de Rijn door hebben gelopen naar Engeland, de 
Thames.  (Martinus maakte ons attent op het volgende kaartje)   
 
Kaartje uit de Grote Bos-atlas van 1968 46e uitgave over de 
geologische bouw van Europa.  
  Wanneer het tijd is om over te gaan van het ene tijdvak naar het 
andere, regelt de natuur dat zelf. De overgang van het Vissentijdperk 
naar het Watermantijdperk is nu bezig zich te voltrekken.  Overgangen 
hebben in het verleden meerdere malen plaatsgevonden.  De aarde heeft 
verschillende kantelingen ondergaan. Volgens Holger Kalweit zijn de 
laatste 8000 jaar er minstens drie comeetinslagen geweest in Europa, 
waardoor de bestaande culturen werden vernietigd.  Er bestonden toen 
reeds hoogstaande culturen met ver ontwikkelde technieken.  Daar zijn 
nog veel sporen van te vinden.  Atlantis is Europa. En Nieuw Atlantis 
wil Amerika zijn. 
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De regeringszetel van Atlantis was een eiland, Helgoland in de 
Noordzee.  



Herstel Eenheidsraster voor het Gouden Tijdperk    deel 2                       No.1063 
 

11 
 

 

Vroeger zou de wereldkaart er als hierboven uit hebben gezien. 

Continenten zijn uit elkaar gegaan 

         

                   

https://www.youtube.com/watch?v=mhnPRY3b_QE  

Is Atlantis door een nucleaire ramp ten onder gegaan? 

Goed en Kwaad 

Kwaad klinkt voor ons negatief.  De christelijke kerk heeft dan ook al 
eeuwenlang geworsteld met het vraagstuk rond het kwaad in de wereld. 
Men verstond niet goed wat polariteit inhoud.  De kerk koos voor God 
als de Algoede en wilde alle kwaad van Hem weren. De duivel of satan 
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werd bedacht als de bron en veroorzaker van alle kwaad. Genesis 1-3 
heeft daartoe aanleiding gegeven.  De wereld is door de Schepper 
geschapen, en daarin zijn polariteiten aanwezig, noodzakelijk zelfs, 
anders kan het universum zich niet voortbewegen.  Het universum is 
electromagnetisch, en daartoe zijn polariteiten een vereiste. Wanneer wij 
in de wereld van de dualiteit een scheiding aanbrengen is die wereld 
moeilijk te verstaan. De kerk bracht er wel scheiding in om een antwoord 
te kunnen geven op het kwaad in de wereld. Het kwaad is er en kan men 
niet onder tafel verstoppen.  Polariteit is in de schepping noodzakelijk 
aanwezig, wat wij aanduiden als Noord en Zuid (polen).  De aarde en de 
planeten kunnen zich slechts bewegen en draaiend houden door middel 
van de polariteit  (elektra).  

 

 De aarde is een soort electromotor die draaiend wordt gehouden door 
electromagnetische voeding vanuit de kosmos. Een natuurgegeven 
daarbij is dat polariteiten zich af en toe wisselen, verschuiven of 
omkeren. Er blijkt in de schepping niets statisch te zijn. Alles is 
dynamisch, daar komt ook het woord dynamo vandaan, een 
stroomopwekker. Volgens sommigen hebben poolwisselingen in het 
verre verleden zich reeds al zo’n 22x voorgedaan, met tussenpozen van 
duizenden jaren. De poolwisselingen gingen gepaard met grote 
catastrofen als aardbevingen, tsunami’s, vulkaanuitbarstingen, etc.  
Voorafgaand aan poolwisselingen neemt het aardemagnetische veld 
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langzaam af, waardoor de mensheid in allerlei extremen vervalt. Wij zijn 
immers ook wezens die electromagnetisch functioneren. Niet alleen 
electromotoren en andere apparaten die op elektriciteit werken zijn dus 
van Noord en Zuid-polen afhankelijk.  

Het gehele universum werkt op dit principe. Dan vraag je je af of er wel 
echte tegenstellingen bestaan, aangezien polariteit een 
scheppingsprincipe is. Wij mensen –althans dat deel der mensheid die 
nog empathie in hun harten bezitten- willen alleen het goede omhelzen 
en het kwade bestrijden.  Wij zouden bijna veronderstellen dat er slechts 
één pool aan de polariteit aanwezig is, nl alleen het goede, zodat wij het 
leven als goed kunnen beleven. Toch staan wij voor de keus om te keuren 
tussen goed en kwaad. Dat is de keus waarvoor Nachash Eva en Adam 
plaatste in de Hof van Eden. Het gaat om ons onderscheidingsvermogen 
in het polaire van ons bestaan. Wij bezitten een onzichtbare levensgeest 
én een zichtbaar fysiek lichaam, dat een eenheid vormt.  Dat lichaam is 
mannelijk en of vrouwelijk, en in iedere man is ook iets vrouwelijks, en 
in iedere vrouw is ook een deeltje mannelijk. Er bestaat geen duidelijke 
grenslijn tussen beiden, tussen goed en kwaad. Wij moeten een keuze 
maken, keuren wat goed en wat slecht is. Wij zijn reeds eeuwenlang door 
anderen voorgelicht op dualiteit en polarisatie, als onoverkomelijke 
tegenstellingen.  In elk mens zitten echter beide elementen, zowel goed 
als kwaad. Met dit verschil dat veel mensen in hun hart nog een plekje 
empathie hebben dat alleen rust, vrede en wil liefhebben, en ook geliefd 
wil worden. Er zijn echter mensen en mensachtige wezens die door het 
kwaad zijn ‘gestoken’, zoals een rups die door een wesp gestoken is geen 
vlinder meer kan transformeren, maar een steekwesp voortbrengt.  Zij 
hebben geleerd om kwaad te doen en kunnen geen goed meer doen. 
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Wordt dit de ‘hemel’ op aarde, het nieuwe Atlantis ? 

Denk hierbij oa aan de reptilians, en ook veel Khazaren en andere 
onverbeterlijken, moordenaars, vechtersbazen, waarmee geen duurzame 
vrede te sluiten is.  Volgens de wet van polariteit kunnen wij elk doel in 
ons leven bereiken via de tegenpool. Dat gaat wel door een crisis heen, 
door een afstervingsproces, door een transitie, anders kunnen wij het 
leven niet leren te leven zoals het behoort, aldus het Tibetaanse 
dodenboek. Dat leert de Bijbel en natuur ons ook. De veelvratige rups 
moet zich transformeren tot vrije vlinder. Wij mensen moeten ons 
transformeren van zondaren tot rechtvaardigen.  

Kunstmatige Intelligentie De Russische president Putin poseerde op 1 
september 2017 met een groep studenten in Yaroslavl. Hij sprak met hen 
over kunstmatige intelligentie. Hij zei dat er een doorbraak bereikt is in 
de ontwikkeling van KI (kunstmatige intelligentie). Daarmee kan iemand 
de wereld regeren. Wie in deze sfeer de leider wordt, zal de nieuwe 
wereldheerser zijn, aldus Putin. Hij waarschuwde ervoor dat het niet te 
wensen is dat iemand een dergelijke monopolist-positie zal verkrijgen. 
Rusland wil wel de kennis op dat gebied delen met andere landen. Putin 
voorspelde dat toekomstige oorlogen met drones zullen worden 
gevochten. Wanneer van één partijde drones zijn vernietigd door drons 
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van de andere partij, is er voor de verliezende partij geen andere keus dan 
opgeven.. KI heeft volgens Putin de toekosmt voor álle mensen. Eindelijk 
vrede door KI dat door knappe 
koppen is uitgedacht en 
ontwikkeld? Wanneer de illuminati 
en het nageslacht van Kain en Ezau 
deze KI in handen hebben, wat 
zullen ze ermee doen?  Putin zei dat 
de studie van KI geen beperkingen 
heeft, geen horizon, maar dat wij 
álles erdoor kunnen sturen, ook 
menselijk gedrag. 

Ons lichaam is een uiterst ingewikkeld zend- en ontvangstation. Het 
draagt het verleden, het heden en de toekomst in zich mee. Niet onze 
hersenen, maar ons hart dat in verbinding staat met ons 3e oog, de 
pijnappelklier, bezit alle kennis waarmee de werkelijkheid kan worden 
gezien. In ons lichaam, specifiek in ons 3e oog, bevinden zich kristallen 
die als zend- en ontvangstation kunnen funktioneren.  Er liggen voor ons 
ongekende mogelijkheden, zodat wij geen chip met KI nodig hebben, 
waarover niet alleen Putin, maar ook de illuminati spreken.  

  Russische wetenschappers zitten verder ook niet stil, gezien zij op 
technisch terrein zich ontpoppen als koplopers. Men kan met speciale 
technieken door dikke wolken heenkijken, en kilometers diep in de aarde 
kijken.   
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De oude Egyptenaren 
De deur van het graf van Tutankhamon was verzegeld, met in het zegel 
het getal 99999 (dat is 5 x 9). Dat gold als getal voor een super-god. 
Tutankhamon zou verwekt en geboren zijn op dezelfde wijze zoals dat 
van Jezus wordt gezegd in het Nieuwe Testament. Alles in de kosmos is 
gespiegeld, zoals we op aarde in de geometry de zogenaamde Davidster 
zien met hoeken van 60 graden, zes hoeken van 60 graden, dus 666.666. 
David en Salomo zouden onder de super-goden gerekend worden, die in 
hun leven het spiegelbeeld-proces volbracht hadden om van 666 tot 999 
te komen. Het fysieke aardse draagt het koolstofatoomgetal 666, en het 
geestelijke volle draagt het getal 999. Koolstof is de belangrijkste 
bouwstof van het leven dat wij kennen, waarvan koolstof-12 de meest 
voorkomende is, verantwoordelijk voor 99% van alle vormen koolstof. 
Het is de isotoop van koolstof bestaande uit 6 protonen, 6 elektronen en 
6 neutronen, 6-6-6. Het getal 999 staat voor de hogere energie van de ziel. 
De Davidster tekende men als zwart-wit, als tegenpolen en tegengestelde 
krachten in het atoom, goed en kwaad, liefde en haat. Men groeide als 
mens van koolstof 666 naar geest 999, als een twee-mens, tweeling, net 
als Venus en aarde, die zowel voorwaarts als achterwaarts, morgenster 
als avondster is. Zie: 
http://www.ditrianum.org/nl/artikelen/numerologie/0004.htm 
God is Licht. Licht komt via onze ogen naar binnen. Een oog-iris is een 
combinatie van verschillende kleuren, wat betekent dat elk oog wordt 
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afgesteld om het Licht van God in verschillende frequenties naar binnen 
te laten. Ons oog zet het licht om in elektrische signalen die door optische 
zenuwen naar de hersenen worden gezonden. Alleen ogen die afgestemd 
zijn op de God-frequentie kunnen van Hem indrukken ontvangen. Dat zal 
bij donkergekleurde ogen moeilijk vallen. Alleen het Goddelijk licht en 
de stroomsterkte ervan is in staat om de ziel –het gereinigde hart- te laten 
groeien van 666 tot 999. Pas als het hart gereinigd is van boze werken 
kan het de boodschappen van God ontvangen en uitvoeren. Volgens een 
oud geloof verlaat de ziel via een gat in ons hoofd (de fontanel) tijdens 
het sterven ons lichaam. Vandaar dat vooral geestelijken, joden en 
priesters een hoofddeksel of keppeltje dragen zodat hun ziel niet tijdens 
gebeden of diensten kan ontsnappen. De overheden weten dat de 
menselijke ziel de levenskracht bevat, en zij willen deze onderdrukken 
en vermoorden door middel van fluor. Zij doen fluor in drinkwater, 
tandpasta en voedingswaren. Zie verder op internet: Mosai Mask of 
Palenque. En de boodschap van de Graal, welke luidt dat de mens van 
666 dient te veranderen naar 999. De oude egyptenaren meenden dat de 
ziel uit 5 delen bestond, zie brochure 806, en ook zij leerden dat wij van 
666 naar 999 dienen te transformeren. 999 was volgens hen 
onderwerping. Hun woord damaoo wijst op onderwerping aan …. 
 

Planetary Grids of Consciousness  

T  
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 De les van de mieren, 
die samen kunnen werken, wat de mensen maar slecht lukt. 

       

 
 

Easter Island to the South Pole is 
6,666 kilometers.  
https://www.youtube.com/watch?v=fp
SR5eOdM2E 
 

 

 

 

 

 

37 pyramids in crimea on energy grid lines 
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Some of the pyramids are under water. 
http://www.philipcoppens.com/nap_art1.html 
http://www.ancient-code.com/the-crimean-pyramids-built-before-
dinosaurs-roamed-the-earth/ 

 

Adam's calendar, south africa on major 
nodal point "A new discovery of an ancient 
circular monolithic stone calendar site in 
Mpumalanga has proven to be at least 75,000 
years old,  
pre-dating any other structure found to date.  
It estimated that there are well over 1,000,000 
(one million) ancient stone ruins scattered 
throughout the mountains of southern Africa. Various tools and artefacts that 
have been recovered from these ruins show a long and extended period of 
settlement that spans well over 200,000 years." Michael Tellinger 
 
http://www.michaeltellinger.com/adams-calendar.php 
 
Adam's Calendar was built on the # 41 major energy grid nodal 
point in Southern Africa.   
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See Ancient Technologies Page for more information about the cymatic 
sound signatures of these stone circles in Southern Africa. 

http://www.activistpost.com/2017/08/do-consumers-know-health-risks-
electromagnetic-fields.html 

(hier volgt een artikel over het biokompas bij sommige dieren, 
waaruit wij kunnen zien hoe wonderbaar de schepping in elkaar 
zit) 

Het biokompas model van magnetoreceptie en navigatie bij 
dieren.  Cry/MagR magnetosensor complex op nanoschaal met intrinsieke 
magnetische polariteit dat werkt als licht afhankelijk biokompas. Lineaire 
polymerisatie van Fe – S clusters bevattende magnetoreceptors (MagR) leidt 
tot de vorming van staafvormige biokompas (centrum, geel), omgeven door 
fotogevoelige cryptochromes (Cry, buitenste laag, blauw). b, Dwarsdoorsnede 
van a, die aangeeft dat electron transport van de FAD groep in Cry naar het Fe 
– S cluster in MagR als gevolg van licht stimulatie mogelijk is. c, Het 
biokompas model van magnetoreceptie. In navigatiesystemen bij dieren, het 
Cry/MagR magnetosensor complex kan een biologisch kompas vormen dat 
informatie ontvangt van het 
magnetisch veld van de Aarde, 
zoals polariteit (gelijk een 
conventioneel kompas), 
intensiteit en inclinatie. De 
weergave van het oppervlak 
van de Cry/MagR structuur 
(blauw en geel) werd in dit 
onderzoek met EM 
(elektronenmicroscoop) 
bevestigd. Het intrinsieke 
magnetisch moment van de 
magnetosensor zou een 
polariteitskompas kunnen 
vormen voor het ‘waarnemen’ 
van de richting van het 
magnetisch veld van de Aarde. 
De capaciteit om de intensiteit 
en het spontane bijstellen van 
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de magnetosensor in magnetische velden waar te nemen (zoals links 
weergegeven), kan de basis vormen voor een intensiteitssensor en 
inclinatiekompas. De magnetische polen van de Aarde (zwarte pijlen) 
compenseren de rotatie as (zwarte lijn). De inclinatiehoek (aangegeven met ‘l’) 
en de intensiteit van het veld zijn weergegeven naar de richting en lengte van 
de pijlen (rood in het Noordelijk halfrond en blauw in het Zuidelijk halfrond). 
De magnetosensors MagR en Cry/MagR van twee soorten, de monarch vlinder 
(Danaus plexxipus, boven rechts) en een duif (Columbia livia, onder rechts), 
werden in dit onderzoek getest wat het model van een evolutionair 
geconserveerd biokompass onderstreept. Uit Qin, S. et al. 2015 

De mens en het Goddelijke Lichtvoertuig 

Een Merkabah is een Goddelijk Lichtvoertuig. Mer staat voor Licht, Ka 
staat voor Geest en Bah staat voor Lichaam.  Een Merkabah is een 
Geest/Lichaam dat omringd is door een tegengesteld energieveld van 
licht/energie, waardoor het Geest/Lichaam van de ene dimensie naar de 
anderen kan reizen. De Merkabah heeft een geometrische vorm die wel 
de kubus van Metatron wordt genoemd.  

          

De Levensbloem bevat de basis van de metatronkubus, waaruit de vijf 
Platonische lichamen afgeleid kunnen worden.  In een polaire wereld zijn 
twee krachten aanwezig die aan elkaar tegengesteld zijn, Noord en Zuid 
genaamd. Zoals wij gezien hebben in deze brochure en andere brochures 
werken deze twee krachten ook in ons lichaam en in onze geest. De 
bloedstroom in ons hart is er een voorbeeld van.  In Ezechiel 1:4-26 wordt 
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over de Merkabah gesproken in andere bewoordingen.  De twee 
tegengestelde krachten worden gedwongen één nieuwe kracht te vormen, 
waarbij evenwel van géén verliezer of winnaar sprake is.  

http://www.theorderoftime.com/ned/leden/harry/index.php/Site/Gulden
SnedeEnDePlatonischeLichamen 

 

Meer info over de Merkaba van internet 

De Mer-Ka-Ba is een kristallijn energieveld die specifieke geometrische 
vormen in elkaar verenigt en die rondom het menselijk lichaam een 
doorsnede heeft van ongeveer 18 meter. Ongeveer 13000 jaar geleden 
wisten wij over onszelf al behoorlijk wat, maar zijn dat sindsdien totaal 
kwijtgeraakt. Wij wisten dat het geometrische energieveld rondom ons 
lichaam op een bepaalde manier actief gemaakt kon worden en dat die 
ook gekoppeld is aan onze manier van ademhalen. Deze energievelden 
draaiden op bijna de snelheid van het licht rondom ons lichaam, maar ze 
gingen steeds langzamer draaien. Na onze val in bewustzijn vielen ze 
tenslotte helemaal stil. Zodra deze velden weer geactiveerd worden en 
weer beginnen te draaien, dan wordt het een Mer-Ka-Ba genoemd en zijn 
toepassingen in deze Werkelijkheid van bestaan zijn onbegrensd. 
Het geeft ons een uitgebreider kennis van wie we werkelijk zijn, het 
brengt ons met hogere bewustzijnsniveaus in verbinding en herstelt ons 
geheugen voor wat  de oneindige mogelijkheden van ons Zijn betreft. 
Er is op zijn minst één andere factor die zelfs belangrijker is dan de Mer-
Ka-Ba en dat is de kennis en het inzicht én de beleving van Goddelijke 
Liefde. Alleen door middel van Goddelijke Liefde, soms 
Onvoorwaardelijke Liefde genoemd, is de Mer-Ka-Ba in staat om een 
levend lichtveld te worden. Zonder deze Onvoorwaardelijke Liefde is de 
Mer-Ka-Ba niet meer dan een machine, en wel met zulke beperkingen 
dat het niet in staat zal zijn om de geest terug naar Huis te brengen, 
om de hoogste staat van bewustzijn te bereiken, daar waar geen niveaus 
meer zijn. 
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                                                                                                         Figuur 1 octaaf 

De ‘Merkaba’ is een voertuig van licht, dat in de bijbel door Ezechiël 
wordt genoemd. Het wordt beschreven als ‘wielen binnen wielen’. Het is 
een energieveld dat lijkt op een driedimensionaal zespuntige ster. Er zijn 
drie gedaantes van sterren, die bovenop elkaar liggen.  Er is een mentale 
ster die van nature elektrisch is en naar rechts roteert. Er is de gevoelsster 
die van nature magnetisch is en naar links roteert. Er is de fysieke ster die 
gesloten is en niet roteert. Het vormt de verbinding tussen verstand, 
lichaam en ziel in een speciale geometrische verhouding. Op een 
bepaalde kritische snelheid produceert het de Merkaba.  

Volmaakte Samenleving voorzegd 

De mens is de oorzaak van alle ellende op aarde. De mens roept 
problemen op die groter zijn dan hemzelf. De mens zou de schepping 
moeten beheren, maar brengt daar zo goed als niets van terecht. De mens 
verwoest de natuur, buit de natuur uit en wentelt zich steeds in de 
onnatuur als een wild zwijn.  Dat is al verschillende malen op chaos 
uitgelopen, en zal binnen afzienbare tijd opnieuw op chaos uitlopen. 
Misschien dat de mens uit deze chaos wat zal leren om een ‘volmaakte’ 
samenleving op te richten. Door de grote profeten zoals Jesaja, en ook 
door de kleine profeten is die nieuwe ‘volmaakte’ samenleving als 
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Gouden Tijdperk voorzegd.  U kunt daarvan meer lezen in brochure  
1061,   

Jesaja 66: 5 Hoort het woord van JHWH, gij, die voor Zijn woord beeft! Uw 
broeders, die u haten, die u verre afzonderen, om Mijns Naams wil, zeggen: Dat 
JHWH heerlijk worde! Doch Hij zal verschijnen tot ulieder vreugde, zij 
daarentegen zullen beschaamd worden. 

 

De Woestijn zal bloeien als een roos, Jesaja 35 

 

 


