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Inleiding
Deze brochure is een vervolg van no. 1061 en 1063
Een betere wereld, dat willen de meesten van ons wel. De vraag is echter
hoe de huidige wereld/mensheid genezen kan worden van alle ziekten en
gebreken waarmee wij momenteel opgezadeld zitten?
Wat voor een nieuwe wereld staat ons voor ogen? Er zijn in het verleden
verschillende revoluties geweest, waarbij de dictators werden verwijderd
door het volk. Dat kostte bloed en tranen. Maar direct daarna trad de
volgende dictator aan, waarna er in feite weinig of niets was veranderd.
Een nieuwe of vernieuwde wereld die ons voor ogen staat dient op z’n
minst de universele waarden te bezitten. Dat zijn o.a. waarheid,
gerechtigheid, respect, vrijheid, liefde, schoonheid, netheid, etc. In alle
oude vreedzame culturen zijn deze waarden terug te vinden, zij het niet
altijd op dezelfde wijze.
De Universele verklaring van de Rechten van de mens van de VN 1948
doet een poging in die richting: Vrijheid, gerechtigheid en vrede.
In principe moet ieder individu in
algemene vrijheid zijn eigen
leven vorm kunnen geven. Men
dient alle goede eigenschappen
en gaven te kunnen ontplooien.
Vrijheid leidt een volk, zoals te
zien op een schilderij van Eugène
Delacroix. Onze samenlevingen
verlangen
grotendeels
naar
broederschap en spiritualiteit. De
huidige wereldproblemen waarmee wij geconfronteerd worden, zijn
grotendeels ontstaan uit het mechanische wereldbeeld. Wij worden door
technische machines bedreigd. Het verkeer eist de nodige slachtoffers.
Oorlogen met moderne wapens, straling van Wifi en G5, etc. dit alles
brengt de nodige milieuvervuiling met zich mee. Onze eetwijze –o.a.
vlees en bewerkte etenswaren-- is een groot probleem dat ons bedreigd,
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door ziekten als kanker, hart- en vaatziekten, etc. De pharma-industrie is
niet gebaat bij onze gezondheid. Vandaar dat het ons ziekmakende
medicijnen voorschrijft en toedient.

Wij kunnen de wereld verbeteren, volgens een oud gezegde, door
daarmee te beginnen bij onszelf. Er is vandaag de dag best heel wat
verbeterd vergeleken met 50 tot 100 jaar en langer terug. De hychiëne is
sterk verbeterd. Wij werken hard, de economie is onze heilige koe. Maar
dat kan niet eindeloos doorgaan. Onze consumptie maatschappij is netals
bloedzuigers, die nooit genoeg krijgen, net als de vraat-rupsen Wij zijn
op jacht naar geld en geluk, maar oogsten ongeluk en onrust. Hoe kunnen
wij deze alles bedreigende groeispiraal doorbreken? Wij kunnen druk
zijn met onze zaken, met politiek, sport en andere dingen, maar zien soms
achteraf dat het ons geen geluk verschafte. Wie de video van Oudpremier Dries van Agt en Marcel Messing ziet, hoort Van Agt daarin
bekennen dat hij tijdens zijn premierschap 11 jaar lang uit huis was. Dat
is voor hem een zwarte vlek in zijn leven, doordat hij zijn gezin
verwaarloosd had.
https://www.maartenonline.nl/nederland-een-heel-normaal-land.html
Mythen
Mythen die gaan over onze oorsprong als mens willen ons het mysterie
van onze herkomst uit de doeken doen. Mythen willen ons verklaren
waarom ons meimeren over een gouden toekomst nog zover van de
werkelijkheid afstaat. In ons mensen leeft vanaf het begin van ons
bestaan de angst voor ondergang en uitsterving. Wij weten allen wel dat
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ons leven kwetsbaar en vergankelijk is. Wij weten ook dat wij voor een
groot deel ons eigen lot in handen hebben. Wanneer wij roekeloos met
ons lichaam, met de aarde, met dieren, planten en anderen omgaan, is ons
einde nabij. Het leven is een strijd om te overleven. Het gaat niet vanzelf.
Wanneer oogsten mislukken en voedingswaren en fris drinkwater schaars
worden, ontstaat nood, ook wel hongersnood genoemd. Wanneer er dan
ook nog eens oorlogen uitbreken, zoals de menselijke geschiedenis toont,
is de chaos compleet. De menselijke geschiedenis is er één van alles
vernietigende veelal meedogenloze oorlogen en rampen. De mythen
zouden moeten verklaren waarom wij oorlogen voerden en nog voeren.
Waarom vervuilen wij ons eigen nest? Waarom maken wij de aarde
onbewoonbaar? Wij dromen wel van vrede, heldenmoed, liefde, welzijn,
gezondheid, welvaart, maar gaan intussen door met alles wat tegensteld
is aan onze idealen. Wij voeden ons niet goed, wij gedragen ons niet
vriendelijk en leven niet in vrede. Wij bedwingen onze verkeerde lusten
niet en leven niet volgens de natuurwetten. Op zedelijk gebied is het nog
een grote chaos in deze wereld. Wij maken ons nog allerlei goden, zitten
vast aan verslavingen, geloven nog in allerlei autoriteiten die ons het
leven zuur maken.

Willen wij als mensheid overleven, dan zullen wij wederzijds respect op
moeten brengen tussen de verschillende volkeren en soorten. Wij leven
gezamenlijk op slechts één aarde. Oorlogvoeren op die ene aarde met
beperkte ruimte leidt tot zelfvernietiging. Dat wil niet zeggen dat we een
multiculturele samenleving moeten inrichten en ons met elkaar
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vermengen. Soort bij soort en hou de soorten sterk en zuiver. Hoe
ontstijgen wij aan onze kortzichtigheid? Christenen verwachten een
terugkeer van Jezus waarvan niet absoluut vaststaat dat hij ooit geleefd
heeft. Dan zal alles weer goed komen, denkt men. Christenen kunnen
Jezus maar moeilijk zien als een mythisch figuur. De Christus is heel iets
anders dan Jezus. Christus is Gezalfde, en dat kan een ieder van ons
worden. Om een gezalfde te zijn gaat het om een leefwijze, zoals deze
o.a. in de Bergrede is beschreven. Een
christus is liefdevol, open, oprecht, niet
veroordelend, niet haatdragend. Een
terugkerende Jezus is dan ook niet
mogelijk. Het gaat om heel andere zaken
dan een terugkeer van een persoon die
gestorven zou zijn en weer levend is
geworden. Stel dat Jezus historisch is en
inderdaad terug zou keren uit de hemel,
waar zou hij zich dan aansluiten? Er zijn
heel veel kerkelijke richtingen, en een
juiste keuze maken is heel moeilijk.
Nee, het gaat niet om een terugkeer, maar om de geest van christus, het
gezalfd-zijn, waarbij men aangeraakt wordt met hemelse liefde.
Daardoor overstijgt men alle religies en stromingen. Dan is men
respectvol tegenover de schepping en alle goedwillenden. Dan is men
voor het behoud van natuurlijke zuiverheid tegen rasvermenging. Een
gezalfde is een vrij en ongebonden mens, die ook anderen de vrijheid
gunt. Dan weet men vanuit het hart wat de werkelijkheid is, en staan we
open voor anderen om te luisteren. Respect, aandacht, dankbaarheid,
tevredenheid, verdraagzaamheid, etc. zijn eigenschappen die men zich
eigen heeft gemaakt door middel van soms harde levenslessen. Door
crisis heen leert men loslaten. Door met zichzelf ondersteboven te gaan
richt men zich weer op. Dan maken wij de keuze om aan het zelfzuchtige
rupsenbestaan een einde te maken, om vrij te worden net als de vlinder.
6
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In het Boek Wijsheid hoofdstuk 7 staan een aantal goede eigenschappen,
o.a. verstandig, apartgesteld, enig, veelzijdig, fijn, vaardig, doordringend,
zuiver, helder, onkwetsbaar, bedacht op zuiverheid, scherp, vrij, mild, lief
voor de adamiet, betrouwbaar, zonder zorg,

Transformatie (de vernieuwing van hemel en aarde)
De schepping staat niet stil, maar evolueert voort, en wel van laag naar
hoog, van onvolmaakt naar volmaakt. In het universum worden
kosmische stralingen geboren vanuit het grote Licht van de Schepper.
Deze stralingen zijn gericht op heel de schepping en komen in de
Melkweg. Vandaar gaan ze naar de zon van ons zonnestelsel en komen
die stralingen in ons en alle materie. Deze stralingen gaan de strijd aan
met alle lagere of negatieve frequenties om ze op te heffen, zodat het
positieve ruim baan krijgt zich te ontwikkelen. Deze kosmische
stralingen hebben een enorme explosieve kracht zodat ze alle materie –
dat is afgekoeld licht- om kunnen zetten (transformeren) in nieuwe
vormen van stof naar geest. Die straling wordt in de Bijbel aangeduid als
zijnde ‘regen’ of ‘hemelse dauw’. Zie Jeremia 5:23, en Joël 2 vers:
23 En gij, kinderen van Sion! verheugt u en zijt blijde in JHWH uw God;
want Hij zal u geven dien Leraar ter gerechtigheid; en Hij zal u den regen
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doen nederdalen, den vroegen regen en den spaden regen in de eerste
maand.

Deze stralen dringen door alle materie heen tot in de kern van het atoom,
waardoor het atoom in een andere vorm wordt omgezet. De elementen
krijgen op deze wijze een hogere vorm van bestaan, een hogere uitstraling
van licht-energie. Het gaat in wezen
niet om elementen, maar om fasen, nl
vijf fasen. In het Oosten zocht men
oudtijds niet naar elementaire deeltjes,
zoals dat momenteel in CERN,
Fermilab en andere plaatsen doet. Men
zocht niet naar de allerkleinste deeltjes
van de materie, maar naar een breed
overzicht van het gehele bestaan der
dingen.
Men zag alles wel als energie, als licht, en materie als gestold licht.
Energie komt van het Griekse energeia, dat is beweging die verband
houdt met electromagnetisme. Ons leven en onze emoties, gedachten en
denken zijn allen bewegingen van deze ene energie. Het is één energie
die velerlei soorten bewegingen kent. Energie kan niet vernietigd
8
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worden, maar zet de dingen wel om, o.a. het vuur vernietigd niets, maar
reinigt en vormt de dingen om. De energie-beweging is als een dans.
Fritjof Copra schrijft in zijn boek “De Dans van Shiva”, dat elk
subatomair deeltje niet alleen die dans volbrengt, maar elk deeltje zelf
een energiedans is in een eindeloos pulserend proces. Het is de ‘dans’ van
de schepping én van het verval. Copra schrijft dat de oude mythen waarin
deze dans beschreven wordt, zich verbinden met de moderne fysica en
religieuze kunst. De weg
naar vervolmaking is er
één van vallen en weer
opstaan, van verval én
vernieuwing. Probeert
men in CERN zelf de
transformatie
van
materie tot geest te
verkrijgen?
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Die omvorming noemt men transformatie, dat is de schepping laten
overgaan van een lage vorm naar een hogere vorm, tot uiteindelijk God
álles en in allen is. Die kosmische stralen zijn minitueuze kleine
lichtkogeltjes die van boven naar beneden komen, aan onze zon worden
afgegeven die ze doorzendt naar de aarde. Op aarde raken deze
lichtkogeltjes de materie aan, dat is het atoom, waar ze het atoom
omvormen tot een nieuwe substantie. Dit proces is de schepping zet zich
voortdurend voort, zodat de hele schepping meer en meer wordt
vrijgemaakt van de dienstbaarheid, van het lagere naar het hogere, zodat
er een vernieuwde hemel en aarde verschijnt, waar alle kwaad geen plaats
meer heeft. Onze lichamen worden er ook door omgezet, omdat wij vlees
zijn en deel zijn van de materie, uit de aarde gebouwd en gevoed. Wij
zullen de metamorfose ondergaan van vlees naar geest. Daar wordt in
1Korinthe 15:52 vv over gesproken.

De aarde is gedurig aan een bombardement van kosmische stralingen
onderworpen. Daardoor ontploffen de atomen van de materie, zodat er
een andere substantie ontstaat, nl een hoger element geest. Wat dat
precies is, is nog niet aan te geven, De rups kan nog niet indenken of
beschrijven wat het zal zijn om eens vlinder te worden. Wanneer wij als
mens die hogere geestestrillingen ons eigen maken, zal dat ons
omvormen tot geesteswezens.
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Het is de Schepper die deze transformatie volgens zijn vaste wetten in
gang heeft gezet en de schepping tot ongekende hoogten zal voeren. De
Schepper heeft ons als mensen aangesteld om mede-schepper te worden,
een gezalfde (christ) met een lichtlichaam zoals Adam oorspronkelijk
had, en zoals op de berg der verheerlijking werd getoond aan drie
discipelen, waar men Jezus, Mozes en Elia zag.
Het kosmische stralingsveld omvat heel de schepping. Men kan in CERN
proberen dit veld te manipuleren. Men kan via chemtrails trachten te
voorkomen dat deze zegenende straling niet tot ons doordringt. Het zal
niet baten, wij zúllen wakker worden, opstaan uit de geestelijke dood om
te leven, zoals de rups afsterft en levend wordt in de vlinder.
Het blanke ras
Het blanke ras, de oer-Israelieten, zij vormen het nog zuivere blanke ras.
Zie Spalding p.417 “De Meesters uit het Verre Oosten”. In brochure
1135.zal hierop dieper worden ingegaan.
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het levensprincipe. Ook om onze denkwijze, om kennis, inzicht en hoger
bewustzijn te verkrijgen, zodat wij het doel van ons leven min of meer
gaan begrijpen. Elk mens bezit zo zijn eigen kwaliteiten, talenten, gaven
en eigenschappen, niet slechts om deze voor zichzelf te gebruiken, maar
om deze de mensheid ten goede te laten komen, en vanzelf ook de aarde
en heel de schepping ten goede. Het gaat in de juiste leefwijze om liefde,
wijsheid, rechtvaardigheid, zachtmoedigheid, kortom het volgen van de
natuurwetten. Wanneer wij in onze leefwijze de Christus-Gods kennen
en tot uitdrukking brengen, komt daardoor de hemel op aarde tot stand.
Dan hebben wij de aardse staat van gebondenheid, zelfgericht ego,
geweldpleging en dergelijke losgelaten. De nieuwe aarde komt er. Ze is
ons aangekondigd door de profeten, lees o.a. Jesaja 60-66. Het herstel
van Davids troon, met een koning naar de Orde van Melchizedek, een
Gezalfde (=Christ of karast). Deze koning heeft geen pracht en praal
nodig, is een man van en voor en onder het volk, want de mensheid is
zijn kroon. Hij is een voorbeeld. Wanneer mensen hem vanuit hun hart
volgen, zal de aarde spoedig tot een hemels huis worden.
Het oude ego moet sterven door zelfverloochening, zodat de nieuwe
mens kan opstaan en de weg des levens kan kiezen en bewandelen. Wij
zien het in de huidige samenleving als mensen aan de macht komen dat
ze zichzelf niet meer kennen en zich niet langer in bedwang kunnen
houden. Over het algemeen zijn de wereldleiders van vroeger tot nu
psychopaten, narcisten, machtswellustelingen, egotrippers, lichamelijk
en geestelijk ziek. Vandaar dat de menselijke geschiedenis er uitziet als
een oorlogsveld, vol met geweldpleging, roof, moord, misdaad,
uitbuiting, slavernij, etc.

Het doel van het leven is om ons om te vormen tot mensen die de hemel
op aarde zullen scheppen, het Paradijs. Nergens wordt de Hof van Eden
het Paradijs genoemd. Nee, het Paradijs dienen wijzelf te scheppen, dat
was de opdracht aan Adam. Het gaat hierbij vooreerst om onze leefwijze,
11
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demonstreren en de mensheid te wijzen op haar éne Hoofd en Gids is
oudtijds de Grote Piramide gebouwd, als een bijbel in steen. Hierdoor
zou de mensheid niet kunnen vergeten wat de basis en het doel van de
menselijke beschaving is, nl wederzijds dienen.

De mensheid droomt wel van vrede op aarde, maar het blijkt dat wij
worden tegengehouden door 1% elite (cabal) om dat te realiseren. Let
eens op de overheidsuitgaven, met name voor wapens, defensie. Waar is
het onderling vertrouwen der volkeren? Niemand vertrouwt niemand,
althans de wereldleiders doen zulks, mogelijk als spel. Hebben wij nog
niet genoeg geleerd van twee wereldoorlogen? Er moet nieuw inzicht
ontstaan, waarvan het gevolg zal zijn dat er een nieuwe aarde tot stand
komt. De 1% elite moet vervangen worden door het gewone volk. Dan
zal er pas een vreedzame samenleving komen. Lees het boek van Peter
B.Meyer, “De Grote Ontwaking, deel 1”.
Zie website: Final http://finalwakeupcall.info/blog/2018/05/30/dekhazarian-schuldzwendel/

https://www.youtube.com/watch?v=lNcFBZD1cPM
https://www.youtube.com/watch?v=vqM3TE5TDw8

Zolang wij nog mogen (moeten) kiezen tussen leiders die tot de 1% elite
behoren, of hun handlangers zijn, zullen wij geen vrede krijgen op aarde.
Dit soort leiders vaardigen wetten uit die hún eigen positie versterken en
de burgers tot slaven maken. Kerkelijke leiders hebben met opzet zaken
in hun voordeel vertaald in de Bijbel. Zij hebben onjuiste voorstellingen
gemaakt zodat de mensen dom zouden blijven. Het ideaal voor de
mensheid hoort te zijn: Christ-in-het-hart. De meeste religies zoeken
echter het heil buiten de mens. Om de menselijke eenheid te

Pyr = licht, vuur (pyromaan). En Piramide wijst naar inwijding voor het
innerlijke licht, inzicht en kennis, hoger bewustzijn. Het gaat om het
inzicht dat het leven nooit gescheiden kan worden van de Levengever, de
Schepper. De topsteen ontbreekt nog op de Grote Piramide. Die zal
geplaatst worden wanneer de mensheid zal inzien dat de Christ-in-ons
ons eigen zelf is. Dan zal de mensheid –althans het overblijfsel van de
12 stammen Israels- nooit meer afdwalen, doordat de Grote Piramide de
eeuwige richtingaanwijzer is van het Godsplan ter vervomaking. Uit de
mensheid zal er één opstaan –als David – Melchizedek- als voorbeeld
van zelfverloochening en de Herder der mensheid te zijn. De mensheid
leek de weg kwijt te zijn geraakt, doordat de 1% elite hen in het oerwoud
gevangen hield, waar het door de vele bomen het bos niet meer zag.
Vandaar dat de mensheid op het oorlogspad door de elite werd gestuurd,
en nog. De mensheid wordt deels zoetgehouden door het geld, (huidig
geld is bedrog) de economie en de kans om zich te verrijken via anderen.
Hierdoor vervalt de mensheid tot modern barbarendom en uiteindelijke
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zelfvernietiging. De mensheid kon zich niet vanwege de verblinding
houden aan de natuurwetten, vandaar vermenging van rassen of soorten,
rampen, echtscheidingen, abortus, ettc. Er waren echter steeds nog
enkelingen zoals Noach, Elia en Daniël die vasthielden aan de Schepper
en de Natuurwetten. Deze enkelingen zijn de kurken waar de wereld op
drijft. Zij toonden dat de Christ-in-de-mens nog leeft en zal opstaan uit
de geestelijke dood.
De eindtijd enkeling Zerubbabel zal het Goddelijke leven tonen, om de
mensheid voor zelfvernietiging te bewaren. Hij zal de Hoofdsteen
voortbrengen, zie Zacharia 1-6. Hij zal de mensheid wijzen naar de
eenwording aller dingen, met de Scheppergod en de natuur. De
menselijke wetten zal hij toetsen aan de Natuurwetten en afschaffen
wanneer ze niet daarmee overeenstemmen. Hij gebruikt geen fysiek
geweld, maar is net als de Grote Piramide een Lichtbaken om de
mensheid de juiste richting te wijzen. De mensheid zal, nadat eerst de 12
stammen Israels verenigd zijn onder dat ene Hoofd, opbloeien als nooit
tevoren. Dan is het hoogste punt –de top- bereikt en kan de Sluitsteen
geplaatst worden.
Die
komende
nieuwe samenleving
zal
nooit
meer
verdwijnen,
maar
zal
altoosdurend
standhouden. Jesaja
60 en Daniel 2:44.
Ons
oude
bewustzijn
van
gescheidenheid zal
plaatsmaken voor
verbondenheid, eenheid, vooreerst in het zuivere blanke ras, tot
voorbeeld der overige volkeren. Dit rasbewustzijn dient weer
gemeenschappelijk bezit te worden, nl dat er verschillende rassen zijn,
15
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elk met een eigen oorsprong, deels uitmakend van de ene mensheid. Pas
wanneer wij als veelvraat rupsen ons eigen doodskleed hebben
aangetrokken en aan ons oude ego zijn gestorven, zullen wij ontwaken
als ‘vlinders’ in vrijheid en volle vrede, om tot ongekende hoogten op te
mogen vliegen. Dan begint de ware bevrijding van de slavernij van de
1% elite, het ras van de gevallen engelen en Kain, de huidige Deep State,
Cabal of Illuminati. Zij maakten zelf wetten die de mensen, gelijk tussen
molenstenen vermalen. Zij maakten dogma’s en regelgevingen met
valse voorstellingen waarin wij dienen te geloven en ons eraan dienen te
houden. Wij waren/zijn hun prooi, hun gevangenen, hun werkbijen, en
mogen ons oude ego niet loslaten. Wij mogen van hen het ware Licht des
levens niet zien, maar dienen als blinde mollen en rupsen ons leven te
slijten in hun dienst. De samenleving krijgt daardoor afgrijselijke
structuren. Immers, niet de omstandigheden, maar de mens zelf dient te
worden vernieuwd.
https://www.youtube.com/watch?v=zva-G95GTis
Multiculturele samenleving
De geschiedenis toont aan dat vanouds af aan de mens het best gedijt in
kleine groepen, stammen en leefgemeenschappen. In de grote steden
ontmenselijkt de mens, zodat uiteindelijk de mens zich erin overbodig
gaat voelen. Men kan in een miljoenenstad wonen zonder met 2 of 5
mensen echt contact te hebben. In vroeger tijd toen de meeste dorpen
nog klein waren, kende iedereen de anderen. In grote steden werkt dat
anders, daar vervreemen de mensen van elkaar. De mens is echter niet
geschapen om als een Robinson Crusoë alleen op een eiland zijn leven
door te brengen, om een eenzame wereldburger te zijn. De mens die in
kleine groepen leeft, doet het het beste. Op die wijze kan men écht iets
voor elkaar betekenen. Neem o.a. de samenhorigheid tijdens geboorten
en begrafenissen, waarbij de hele buurt of het hele dorp bij betrokken
waren. De naaste buren regelden en verzorgden alles. Nu hebben wij daar
klinieken voor, ziekenhuizen en begrafenisondernemingen waarvan men
de meeste medewerkers niet kent. De antropoloog Teun Voeten schreef
16
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in het RefDagblad 31-08-2017 een informatief artikel, Zie hierna
aanhangsel citaat.

https://ejbron.wordpress.com/2016/08/08/loyaliteit-van-turksenederlanders-toont-falen-van-multiculturele-samenleving/
De multiculturele samenleving levert in de meeste gevallen grote
problemen op, waar wij in het Westen mee geconfronteerd zijn. Polen en
Hongarijë houden de vluchtelingen-boot af. Verder is het in Europa
oppassen geblazen: verkrachtingen, roof, moord, geweld, het is aan de
orde van de dag. Meestal zijn de allochtonen daarvoor verantwoordelijk.
In Rotterdam zouden 174 verschillende nationaliteiten aanwezig zijn. Dat
belooft wat.
In de nieuwe tijd zullen er geen grote steden meer zijn. De steden zullen
verwoest worden. De overgebleven mensheid zal zich in kleine dorpen
vestigen.Zacharia 2:4
Jesaja 6: 11 Toen zeide ik: Hoe lang, JHWH? En Hij zeide: Totdat de
steden verwoest worden, zodat er geen inwoner zij, en de huizen,
dat er geen mens zij, en dat het land met verwoesting verstrooid
worde.

Het Goddelijke Leven
Het Goddelijke Leven is wit, rein, Licht, en bevat alle kleuren en
frequenties wanneer het Licht op een prisma valt. Het Goddelijke is
17
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Alomvattend zonder gespletenheid of verdeeldheid. Geen aparte God
voor de christenen, noch een aparte God voor de Islam, voor de Hindoes
of andere religies. God de Schepper is het hoogste ideaal dat wij ons
voor ogen dienen te stellen, waarop al onze gedachten en daden zich
dienen te concentreren. Er is geen grotere Macht in het universum dan de
Scheppergod in ons eigen lichaam, aangezien wij naar Zijn beeld en
gelijkenis zijn geschapen. De Scheppergod woont in ons, en buiten ons
lichaam mogen wij geen goden vereren. Er is in ons lichaam geen enkel
atoom waarin niet het Goddelijke Licht aanwezig is, waar niet de
Goddelijke Levensenergie doorheen stroomt. Ook al leven wij nog in
een wereld waarin bedrog, slavernij, oorlog en verwarring hoogtij vieren,
wanneer God in ons is kan niets ons van Hem afscheiden, en weet Hij de
muilen der leeuwen te sluiten, net als bij Daniël. Wanneer ons lichaam
zou verbranden, of verteren in het graf, de atomaire deeltjes die daarvan
overblijven kunnen snel weer opgebouwd worden. Het sterfelijke dient
te verdwijnen. Het sterfelijke lichaam is gelijk de graankorrel die gezaaid
wordt, zie 1 Korinthe 15.
Wanneer ons lichaam vibreert op het aantal Herz van het Goddelijke
Licht, zijn wij onzichtbaar en ongrijpbaar voor die dit Goddelijke Licht
missen. Wetenschappers geven toe dat er een vorm van electra is die weet
wat het doet, dus een vorm van
bewustzijn bezit. Dat wijst naar de
scheppende Energie die Alwetend blijkt
te zijn. Bewustzijn, denken, weten,
gedachten, het zijn uitingen die
alomtegenwoordig blijken te zijn. In het
veld rond de aarde en in de aarde zou alle
informatie opgeslagen zijn, en wij hebben
die bron slechts aan te boren om erachter
te komen. Het Amerikaanse volk zou in
z’n denken het meest tegenstrijdig zijn.
Dat wordt volgens onderzoekers
veroorzaakt door de vele nationaliteiten
18
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die in dat land aanwezig zijn. Dat kan nooit leiden tot een hechte eenheid
in geest en denken. De harmonie die men vindt in gelijksoortigen zal men
er niet vinden. Deze ontstaat pas wanneer mensen zich terugtrekken in
volkomen stilte. Zij die volkomen stil zijn geworden, komen daarna tot
de grootste activiteit van hun bestaan. Wie stil is, is één met harmonie.
Een gemengde bevolking zal slechts gemengd kunnen denken.. Het
gezang van verschillende vogels door elkaar heen is niet harmonieus.

Herstel Eenheidsraster voor het Gouden Tijdperk deel 3

No.1079

Het universum staat onder volmaakte leiding. Noem dat gerust het
Kosmische Principe, de ene Goddelijke Geest. Wanneer wij verbonden
zijn met deze Geest zijn we onoverwinnelijk en zijn wij in staat het
universum te controleren. Wij zijn en worden wat wij belichamen.
Belichamen wij angst, vrees, droefheid, dan worden wij dit ook. Wanneer
wij moed, sterktem heldhaftigheid, zachtmoedigheid, etc. belichamen,
dan worden wij dat ook. De vredestichters en zachtmoedigen zullen het
nieuwe aardrijk beërven.

De oorspronkelijke bewoners van ongeveer 100 jaar terug van het
vulkanische eiland Hawaï leefden nog in eenheid en harmonie. Zij
bezaten natuurlijke gaven, zoals het juiste richtingsgevoel. Zij kunnen
hun innerlijke navigatie lezen en staan voortdurend met elkaar in contact
zónder de moderne communicatiemiddelen. Wanneer een groep of
persoon aan de andere kant van het eiland in nood zit en hulp nodig heeft,
voelt de andere groep dat aan en gaat ernaar toe. Ze waren onbaatzuchtig
en hielpen elkaar. Stuur er andere mensen, volkeren of soorten naar toe,
en hun hele sociale structuur raakt in onbalans. In alle rust lezen zij en
ontvangen informatie via hun innerlijke stem die hun de juiste richting
wijst en leert wat ze moeten doen. Ook de Polynesiërs bezaten dit
vermogen. Hoe dat momenteel is, is niet duidelijk. Beide groepen
behoren tot het Kaukasische ras. Duidelijk vandaag de dag is dat alle
moderne communicatiemiddelen ons lui maken en doof voor onze
innerlijke stem. Doordat er rekenmachines kwamen, leerden wij het
hoofdrekenen af. Door de komst van navigatie leerden wij ons
richtingsgevoel niet langer benutten. Door de komst van het horloge en
de klok leerden wij niet meer de tijd innerlijk waarnemen.

Crisisbestendig geld is het wonder-lapmiddel
Nieuwsbericht uit de Barneveldse Krant 11-06-2018: iz. Referendum
Zwitserland en crisisbestendig geld.
De grootste wereldwijde geldzwendel door banken is uitgebreid in het
nieuws zichtbaar geworden- Te weten: dat banken hypotheken en
geldleningen verstrekken met geld gemaakt uit lucht, zonder enige
waarde. Ongeveer 90% van het geld dat in de EU in omloop is, is digitaal
geld zonder intrinsieke waarde. Slechts 10% bestaat uit papiergeld
eveneens zonder waarde. Het volk heeft geen idee hoe het wordt
opgelicht!
Als banken slechte leningen of investeringen doen, kunnen ze
geldverliezen en niet in staat zijn om hun verliezen te dekken. Ze hebben
geen andere keuze dan uw geld te nemen en het te gebruiken om zichzelf
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te redden. Uiteindelijk kunt u dan aandeelhouder van de bank worden,
maar de waarde van de aandelen is onbekend. De huidige situatie van de
banken is gemakkelijk te zien, het enige wat u hoeft te doen, is hun balans
op het internet te lezen. Dat vertelt u hun financiële toestand. Op dit
moment lenen of beleggen de banken dicht tegen het nul-dekkingspunt
en kunnen ze slechts een halve cent op elke gestorte euro dekken. De
dekking is zo gering, omdat de meeste grote banken ongeveer 95% van
het bij de bank gestorte geld niet kunnen afdekken.
https://www.youtube.com/watch?v=vz_-l2d9b98
En dit is van toepassing op praktisch alle
banken in de EU. Denk hier eens goed over
na!
Als u een hypotheek van 200.000,- euro
afsluit, zeg tegen 5% rente met een looptijd
van 30 jaar. Dan betaalt u 200.000,- terug
in 30 jaar plus 5% rente, dat is 10.000 per
jaar, dus 300.000,- dat is in totaal 500.000,euro.
En dit is geen echt geld, het is geld dat werd
gemaakt op het moment de handtekening
van de lener is geplaatst, met een druk op
het toetsenbord van een computer.
De bank heeft op deze wijze in 30 jaar tijd een ‘winst’ van 500.000,- echt
verdiende euro’s. Dit is een gemonopoliseerde business die gratis is
verstrekt door de overheid aan de banken, nl. op grond van de verklaring
‘wettigbetaalmiddel’.
Bij ingebrekestelling op de termijnbetalingen is het verstrekte onderpand,
uw huis, of auto, etc. eigendom van de bank, inclusief het eigengeld van
de afsluiting van de ‘lening’ met alle verrichte afbetalingen.
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aan dat bankiergeldverstrekkers in feite criminele geldzwendelaars zijn.
Zoals duidelijk en volledig in het zojuist verschenen boek “De Grote
Ontwaking deel 1”, van auteur Peter B. Meyer in begrijpelijke taal wordt
uitgelegd. Ook econoom Ad Broere stelt in zijn boek dat Geld uit het
níéts komt. Evenals het boek van B. Izar: De macht van de onzichtbare
bankiers.

Henry Ford (grondlegger van de Ford-autofabrieken) zei: “Het is maar
goed dat de mensen van deze natie niet begrijpen hoe ons bank- en
financieel systeem functioneert. Als ze dat deden, geloof ik dat er vóór
morgenochtend een revolutie uitbreekt”.
Bankiers vrezen nu de volksontwaking en zoeken nu hun uitweg in
zelfmoord.
Mia Molenaar:

Welvaart voor Iedereen (citaat)

Het hologram als een goede metafoor om ons bestaan te begrijpen - en wat dat
voor ons dagelijks leven betekent
'De bouwstenen van de realiteit zijn geen materiedeeltjes maar golven van
potentiële mogelijkheden. Zo gauw ze worden waargenomen verschijnen ze als
deeltjes. Als ze niet worden waargenomen, keren ze terug naar een golftoestand
van oneindige mogelijkheden.' In het diepste hart van het universum bevindt zich
een enkel universeel veld van intelligentie: de bron van alle natuurwetten. Dit
zijn de revolutionaire ontdekkingen van de kwantumfysica. En het wordt nog
gekker:

Dus, al uw eigen hard verdiende euro’s zijn als sneeuw in de zon
verdwenen. Rente over nep geld en de inbeslagname van het bezit, tonen
21
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De Amerikaanse auteur Michael Talbot publiceerde in 1991 het boek The
Holographic Universe waarin aannemelijk wordt gemaakt dat ons hele
universum werkt als een gigantisch hologram.
Talbot baseert zich op het werk van twee wetenschappers: de kwantumfysicus
David Bohm van de Universiteit van Londen en neurochirurg Karl Pribram van
Stanford University.
Pribram bestudeerde het geheugen. Hij vond bewijs dat ons brein werkt als een
hologram. Bohm hield zich bezig met theoretische fysica. Hij kwam tot de
conclusie dat de realiteit op sub-atomair niveau eigenschappen heeft die doen
denken aan een hologram.
Als we die twee ideeën samen nemen dan wordt het waarschijnlijk dat het hele
universum holografisch werkt.
Niet dat het letterlijk een hologram is, maar dat een hologram een goede
metafoor is om ons bestaan te begrijpen.
Dit betekent dat de realiteit geen solide en onwrikbaar gegeven is, maar plastisch
en veranderlijk als een afbeelding. Maar er zijn nog meer implicaties.
Het betekent ook dat er twee totaal verschillende realiteitsniveau’s zijn. Ten
eerste de werkelijkheid die we om ons heen zien: een tafel, een computer, een
stoel, ons lichaam. Maar ergens daarachter of daaronder is een realiteitsniveau
waarin alles oplost in een oceaan van energie waarvan de onderdelen
holografisch met elkaar verbonden zijn. Waar ieder deeltje het geheel van het
universum omvat.
Denken over onszelf als afgescheiden van andere mensen en over de koffie die
iets heel anders is dan het kopje waar het ingegoten wordt, klopt niet. Het
onderscheid tussen het ik en de ander en tussen het ene en het andere ding is
kunstmatig.
Consequenties
Duizelingwekkend! Het is bijna niet voor te stellen wat voor consequenties dit
soort ontdekkingen heeft. Voor onze werkelijkheid, voor ons dagelijks leven.
We hoeven niet met de materiële werkelijkheid te stoeien als we dingen willen
veranderen. De 'realiteit' is geen vast en onwrikbaar 'gegeven'. We hoeven niet
'hard te werken' tegen de klippen op.
Het kan veel handiger, fijner, gemakkelijker, efficiënter en effectiever: contact
maken met het Universele Veld van intelligentie en van daaruit opereren.
Laat dat tot je doordringen en neem er iedere dag een paar minuutjes bewust de
tijd voor. Als je je even afsluit voor de prikkels van buitenaf en je eigen
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gedachten tot rust laat komen zul je merken dat je zelf toegang hebt tot die
Universele bron van Wijsheid en Eenheid.
Stel je vragen en stel je ook open voor antwoorden. Dan gaat het meer en meer
stromen en kom je steeds meer in de flow.
Fijne zondag! Groetjes, Mia
Ik ben benieuwd naar jullie reacties en ervaringen. Het liefst heb ik die op de
WelvaartvoorIedereen website of op Facebook.

ROOFKAPITALISME & RIDDEREN (Peter den Haring)
De top 50 bedrijven uit de VS stallen samen 1,6 biljoen dollar in
belastingparadijzen. Investeren in Amerika betekent tegenwoordig: koop eerst
een lid van het Congres of een President om. De vraatzucht van het
roofkapitalisme kent geen grenzen. Je krijgt een gratis rietje als je een flesje
limonade koopt. Dat is wel eens anders geweest in de VS. Men leze Ewald
Engelen over de Amerikaanse populistische beweging uit de jaren ’30.
Moet ook aan rijke mensen de kans worden geven om hun fortuinen weg te
geven naar eigen inzicht via stichtingen die van belasting zijn vrijgesteld? Voor
de rijke roofridders in de VS is de keuze makkelijk: liever het laatste. Het
alternatief is 40% belasting betalen. In de VS bestaan nu meer dan 90.000
privé-stichtingen, een derde de laatste 15 jaar opgericht, met een totaal
vermogen van $ 700 miljard. Als voorbeeld moge het weggesluisde vermogen
van de familie Clinton dienen. Hun daar voor opgerichte Clinton Foundation
beheert ondertussen huizen, scholen en zwarte projecten (maar niet voor zwarte
mensen).
De belastingverlaging voor de rijken en voor de grootindustrie wordt door
lobbyisten van de parasitaire bancaire geldschieters opnieuw en opnieuw bij
elke president, Republikein of Democraat, concreet of subtiel afgedwongen. Zo
gaat het ook in ons land. Mark Rutte gaat Europees Blokhoofd worden. Heus!
De professionele, intellectuele elite stapt na een carrière in regering, ambtenarij
of vakbond naadloos dik betaald over naar het bedrijfsleven dat ze eerst
bestreden hebben. En straks worden die patsers geridderd door de koning! Die
trouwens mede-eigenaar is van De Nederlandse Bank, wat een particuliere
business is. Wist je niet, hè
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Mensen voelen zich overbodig in een moderne maatschappij
•

31-08-2017 Ref dag

„Er is iets grondig fout met de maatschappij als je oorlog mist”, zegt voormalig
oorlogsverslaggever, auteur en filmmaker Sebastian Junger. ”Tribe” is zijn
laatstverschenen boek.
Een kort, krachtig werk over oorlog en trauma, vervreemding, maar vooral,
”sense of belonging”, zoals de ondertitel van zijn boek luidt. In de inleiding vat
Junger ”Tribe” samen in één zin: ”Hoe de moderne samenleving de kunst heeft
geperfectioneerd om de mens zich overbodig te laten voelen”. Een gesprek met
de schrijver in diens uitvalsbasis New York.
De kerngedachte van ”Tribe” is dat de mens door een lange ontwikkeling een
wezen is geworden dat het beste gedijt in kleine jager-verzamelaarsgroepen van
dertig tot vijftig personen. „Voor het grootste gedeelte van de geschiedenis heeft
de mens ook zo geleefd, in kleine stammen waar onderlinge samenwerking en
empathie essentieel waren”, zegt Junger. „Maar nu leven we voor het eerst in de
geschiedenis in een maatschappij waar een mens een stap buiten de deur kan
zetten, en met miljoenen mensen samen kan zijn zonder één daarvan te kennen.”
De moderne samenleving veroorzaakte een vervreemding die de mens van nu
wellicht autonoom maar ook eenzaam en daardoor kwetsbaar maakt. Met alle
gevolgen van dien. „In medisch opzicht hebben we verbluffende vooruitgang
geboekt”, schrijft Junger, „maar nog nooit zijn er zo veel mentale ziektes als
schizofrenie en depressie geweest. Zelfmoordcijfers zijn het hoogste in het rijke
Westen.”
Miraculeus
Nee, een dwaze romanticus wil hij niet zijn. „Ik beweer nergens dat het leven in
het stenen tijdperk beter was. Ik zeg alleen dat we als het ware geschapen zijn
om in kleine groepen te leven. En dat doen we niet meer. We zijn niet aangepast
om in een samenleving te wonen met miljoenen andere mensen die we niet
kennen.” Grif erkent hij dat de opkomst van de moderne geïndustrialiseerde
samenleving vele zegeningen heeft gebracht. „Ik noem dat de miraculeuze
maatschappij”, zegt Junger. „Zelfs een arm mens in West-Europa leeft beter dan
koningen en keizers een paar eeuwen geleden. We hebben veel nadelige effecten
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van de natuur weten te overwinnen. En aan de ‘druk’ van de groep hebben we
ons onttrokken. Daarentegen hebben we ongekende mogelijkheden in kunst,
filosofie en wetenschap gekregen. Maar er is iets belangrijks verloren gegaan.
De kans voor mensen om daadwerkelijk iets voor anderen te betekenen.”
Volgens Junger is het juist in tijden van crisis, van oorlog en ellende, dat het
beste in de mens weer naar boven komt. Solidariteit en opofferingsgezindheid.
Geestesziekten verdwijnen volgens hem dan als sneeuw voor de zon. Junger
haalt fascinerende studies aan van socioloog Charles Fritz, die onderzoek deed
naar de gevolgen voor de moraal van de bevolking zowel tijdens de blitzkrieg in
Londen als tijdens de geallieerde bombardementen op Duitse steden. Wat bleek:
de rampspoed veroorzaakte enorme solidariteit en gemeenschapsgevoel onder
een ”gemeenschap van lijdenden”. Weerbaarheid en standvastigheid namen toe.
Het aantal opnames in psychiatrische inrichtingen zakte drastisch.
Zelfmoord
Ook de Ierse psychiater H. A. Lyons vond vergelijkbare verschijnselen: tijdens
de onlusten in Noord-Ierland daalden zelfmoord en depressiecijfers met 50
procent. Een vergelijkbaar effect deed zich voor na de terroristische aanslagen
op 9/11. Junger zag het als New Yorker destijds met eigen ogen. „Rampen en
oorlogen zijn grote gelijkmakers”, zegt hij. „Het maakt niet meer uit wie je bent
of hoeveel je hebt: je wordt allemaal met hetzelfde verdriet en dezelfde
uitdagingen geconfronteerd.” Onlangs was hij terug in Sarajevo. Voor veel
mensen was het beleg van 1992-1994 niet alleen de gevaarlijkste, maar ook de
mooiste en meest intense tijd van hun leven.
Junger is gefascineerd door indianen die hij als antropologiestudent onderzocht.
Nog steeds fascineren de maatschappijstructuren van de oorspronkelijke
Amerikanen hem. „Begrijp me niet verkeerd: ik idealiseer hun manier van leven
niet. Zij hielden er weerzinwekkende martelmethodes op na. Maar er is iets
onweerstaanbaar puurs en authentieks in hun egalitaire samenleving.” In zijn
boek beschrijft Junger hoe de indianen blanken ontvoerden en deel maakten van
hun stam. Voor de keuze gesteld wilden de meesten niet meer terug naar de
blanke koloniale samenleving. „In het Westen hebben we alleen de uitdrukking
”going native” (opgaan in de groep die wordt onderzocht). De uitdrukking
”going civilized” (opgaan in de beschaafde wereld) bestaat simpelweg niet”,
zegt Junger. „Er is geen één geval bekend van een Siouxkrijger die wegloopt om
uiteindelijk accountant in Boston te worden.”
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Als oorlogsverslaggever was hij maanden te gast bij Amerikaanse soldaten in
Afghanistan. Dat resulteerde in het boek ”WAR” en de film ”Restrepo” „Een
peloton, een groep jonge mannen die met elkaar eten, slapen, geïsoleerd van de
buitenwereld, en die voor hun overleving op elkaar zijn aangewezen, dat is als
een tijdreis terug in het verleden van de mens”, zegt Junger. „Dat gemis aan
kameraadschap, het gevoel van veel veteranen onbegrepen en overbodig te zijn,
veroorzaakt posttraumatisch stresssyndroom (PTSD). Een veteraan zei: „In
Afghanistan wisten we waarvoor we moesten sterven. Hier in Amerika weten
we zelfs niet waarvoor we moeten leven.”
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om aan de groep te denken. Honderd procent egoïsme of zuivere
onbaatzuchtigheid is een onhoudbare overlevingsstrategie. Wie de groep
ondersteunt, vergroot ook zijn eigen overlevingskansen, omdat de groep ook aan
hem zal denken. Aan de andere kant is het normaal om ook aan je individuele
belangen te denken, die je status en macht bezorgen in de groep. Er is een
dynamische spanning tussen deze twee tendensen. En in een goede samenleving
houden die elkaar in balans. In het geval van Wall Street is die balans compleet
doorgeslagen.”

Teun Voeten is cultureel antropoloog en oorlogsfotograaf.

Veteraantjes
In Israël wordt maar 1 procent van de soldaten met PTSD gediagnosticeerd,
terwijl die vaak meer gevechten hebben gezien dan hun Amerikaanse collega’s.
„Legerdienst is verplicht en de oorlog is alomtegenwoordig. De hele
samenleving deelt dezelfde ervaringen.” Junger praat over de re-integratie van
voormalige kindsoldaten in Sierra Leone en Liberia. „Daar kenden ze geen
woord voor ”trauma” totdat westerse hulporganisaties kwamen. Maar
belangrijker is dat deze jonge veteraantjes niet als slachtoffer werden gezien,
maar als deel van de gemeenschap, die in dorpsceremoniën weer werden
opgenomen.”
Probeert de moderne mens niet met allerlei subculturen toch die begeerde
nestwarmte te krijgen? „We zijn erop ingesteld om het beste van twee werelden
te hebben”, zegt Junger. „Maar we kunnen niet in groepen van miljoenen mensen
in wolkenkrabbers met airco leven, in auto’s rijden, de hele wereld overvliegen
en tegelijkertijd steeds dat intieme groepsgevoel hebben van samen om een
kampvuur slapen.”
Is Junger niet te optimistisch over de mensheid en is de mens ook geen
ongebreidelde egoïst? „Hier, 3 kilometer verderop, zit een groep mensen die de
samenleving 15 biljoen heeft gekost. En die indirect verantwoordelijk zijn voor
de dood van 5000 mensen.” Junger spreekt vol verontwaardiging over de
hebzuchtige bankiers die de financiële crisis veroorzaakten, waardoor duizenden
gezinshoofden, failliet en dakloos, een einde aan hun leven maakten. En geen
enkele bankier is ooit veroordeeld. In een groep van jagers en verzamelaars zou
dit soort egoïstisch gedrag nooit getolereerd worden. Ja, de mens heeft zeker
egoïstische tendenzen. Er is een drang om goed voor jezelf te zorgen. Maar ook
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