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Parallel universum (volgens Wikipedia)  
 
Een parallel universum of alternatieve werkelijkheid is een van de eigen 
werkelijkheid onafhankelijk bestaande werkelijkheid die er tegelijk mee 
voorkomt. Een specifieke groep van parallelle universa heet een 
multiversum, hoewel deze term ook gebruikt kan worden om er de 
eventuele parallelle universa mee te beschrijven die de fysieke 
werkelijkheid constitueren. 
Hoewel de termen "parallel universum" en "alternatieve realiteit" in het 
algemeen als synoniem van elkaar worden gebruikt, heeft het laatste 
soms de extra connotatie dat het om een werkelijkheid gaat die een 
variant is van die van ons. De term "parallel universum" is meer 
algemeen, zonder enige connotaties die duiden op een relatie (of het 
ontbreken daarvan) met ons eigen universum. Een universum waar de 
wetten van de natuur heel anders zijn (bijvoorbeeld, doordat er geen 
relatieve beperkingen heersen en de snelheid van het licht kan worden 
overschreden), zou in het algemeen beschouwd worden als een parallel 
universum, maar niet een alternatieve werkelijkheid. 
 
Hoe de schepping begon 
In de Bijbel wordt het scheppen van het universum in verband gebracht  
met het spreken van de Almacht als Schepper en de goden, de ELohim.  
Spreken is een gevolg van denken, het uitspreken van gedachten.   Door 
het spreken ontstonden de werelden vanuit het Licht.  Er ontstonden 
materiële zaken, zichtbaar voor ons, hoewel er nog zeer veel is dat voor 
ons onzichtbaar is. Spreken gaat bij ons mensen via het laten trillen van 
onze stembanden, vibreren. De Elohim (El – electra)  sprak, wat een 
vibratie veroorzaakte, wat door middel van electrische ontladingen tot 
stand kwam. Wanneer plus en min dicht bij elkaar komen ontstaan er 
ontladingen, een vlamboog of arc genaamd. Wij horen dat als een 
geknetter, sissen.  Wanneer plus-positief zich wil verenigen met min-
negatief ontstaat er kortsluiting, vonken die geluid geven. Hier ontstaat 
geluid, kleur en vorm. Te CERN bootst men dit na in de LHC-
botsmachine. Geluid is de basis van vormen.  
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Wij staan dagelijks bloot aan allerlei 
geluiden en kleuren, en zien dagelijks 
allerlei vormen. Het is van belang waar 
wij wonen, leven en werken, slapen en 
ons ontspannen. Uit de energie die 
hieruit voortkomt  worden wij gevoed. 
Het is van het grootste belang welke 
geluiden wij dagelijks horen, welke 
kleuren wij zien en met welke vormen 
wij dagelijks geconfronteerd worden.  Waar vinden wij nog 
natuurgebieden waar wij alleen natuurlijke geluiden horen, de wind horen 
ruisen, de vogels horen fluiten, de bomen horen zingen, etc.? Waar zien 
wij nog natuurlijke kleuren in natuurlijke combinaties. Waar zien wij nog 
oorspronkelijke vormen?  Er zijn momenteel zoveel tegennatuurlijke 
geluiden van machines, straaljagers, helikopters, auto’s, vrachtwagens, 
legervoertuigen, wapens, treinen, schepen, motorfietsen, radio, tv, 
muziek, gereedschappen, etc.  
 
Ook de geluiden van sommige mensenstemmen die vervormd zijn o.a. 
door roken of andere invloeden, die een negatieve lading en afstotende 
frequentie hebben.  Waar zien we nog harmonische kleurencombinaties?  
Kleur komt van licht, dat via een prisma zich in 7 kleuren breekt.  Van 
de moderne schilderkunst gaat nagenoeg geen positieve energie uit.  
Waar zien wij nog harmonische vormen in woningen, gebouwen, 
architectuur, mode, kunst, etc. ?  
Wie het boek van de Duitse architect H. Hundertwasser “Architectuur”  
leest en bekijkt, schrikt van de wereld waarin wij leven en wat de mensen 
als tegennatuurlijke misvormde bouwwerken hebben voortgebracht. 
Hoe heeft het zover kunnen komen?  
 
Er zijn tegenkrachten werkzaam die ons verblinden, dom houden, 
opsluiten en ons in slavernij houden.   Wie daar meer over wil weten dient 
de zeer informatieve videos te bekijken van o.a. Marcel Messing, zie 
Worden Wij Wakker-serie ?     
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https://www.youtube.com/watch?v=EVo5Wdpj9PQ 
 
Vastgesteld feit 
Het is wetenschappelijk vastgesteld  als vaststaand feit dat er een paralel 
Universum bestaat. Alles wat op aarde plaatsvindt, vindt tegelijkertijd 
plaats in het voor onze ogen verborgen universum, waarschijnlijk op een 
andere wijze dan dat wij dit beleven.  Het oude adagium van Hermes 
Trismegistus ‘Zo Boven zo Beneden’  is hiermee bevestigd. Het Paralelle 
Universum wordt door wetenschappers ook wel ‘Het Veld’ genoemd, dat 
is een voor ons onzichtbaar veld rondom ons, waarin wij leven en waarin 
álles opgeslagen wordt  wat er op aarde gebeurd.  Zelfs onze gedachten, 
daden en werken worden er opgeslagen. Niets is ervoor verborgen. De 
overheden willen dit nabootsen door overal bewakingscamera’s op te 
hangen om ons gedrag te kunnen natrekken, zogenaamd in het voordeel 
van onze veiligheid.  

In de Bijbel wordt het bestaan van het Paralelle Universum 
bevestigd. Het meest sprekende voorbeeld daarvan zien wij bij 
de profeet Elisa,. 2Koningen 6: 15 En de dienaar van den man Gods stond 
zeer vroeg op, en ging uit; en ziet, een heir omringde de stad met paarden en 
wagenen. Toen zeide zijn jongen tot hem: Ach, mijn heer, hoe zullen wij doen. 
16 En hij zeide: Vrees niet; want die bij ons zijn, zijn meer, dan die bij hen 
zijn. 
17 En Elisa bad, en zeide: JHWH, open toch zijn ogen, dat hij zie! En 
JHWH opende de ogen van den jongen, dat hij zag; en ziet, de berg 
was vol vurige paarden en wagenen rondom Elisa. 
18 Als zij nu tot hem afkwamen, bad Elisa tot JHWH, en zeide: Sla 
toch dit volk met verblindheden. En Hij sloeg hen met verblindheden, 
naar het woord van Elisa. 
19 Toen zeide Elisa tot hen: Dit is de weg niet, en dit is de stad niet; 
volgt mij na, en ik zal u leiden tot den man, dien gij zoekt; en hij leidde 
hen naar Samaria. 
20 En het geschiedde, als zij te Samaria gekomen waren, dat Elisa 
zeide: JHWH, open de ogen van dezen, dat zij zien! En JHWH opende 
hun ogen, dat zij zagen; en ziet, zij waren in het midden van Samaria. 
21 En de koning van Israël zeide tot Elisa, als hij hen zag: Zal ik hen 
slaan? Zal ik hen slaan, mijn vader? 
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22 Doch hij zeide: Gij zult hen niet slaan; zoudt gij ook slaan, die gij 
met uw zwaard en met uw boog gevangen hadt? Zet hun brood en 
water voor, dat zij eten en drinken, en tot hun heer trekken. 
23 En hij bereidde hun een grote maaltijd, dat zij aten en dronken; 
daarna liet hij hen gaan, en zij trokken tot hun heer. Zo kwamen de 
benden der Syriërs niet meer in het land van Israël. 

 
Ook het uitleggen van dromen behoort daar toe, zoals Jozef en Daniël de 
dromen konden uitleggen. Er is geen enkel ding verborgen. Alles op 
aarde staat per direct geregistreerd en is onuitwisbaar.  Zelfs de toekomst 
is reeds bekend, wat door sommige paragnosten en andere 
wetenschappers wordt erkend.  JHWH weet wat in het duister is. Hij weet 
wat door machten wordt beraamd om de rechtvaardigen te benauwen. 
JHWH is het Licht en in Hem is gans geen duisternis. Alles staat 
geregistreerd in Zijn ‘Gedenkboek”.   
 

Zie Maleachi 3:16   16 Alsdan spreken, die JHWH vrezen, een ieder tot 
zijn naaste: JHWH merkt er toch op en hoort, en er is een gedenkboek 
voor Zijn aangezicht geschreven, voor degenen, die JHWH vrezen, en 
voor degenen, die aan Zijn Naam gedenken. 

 
 Niet alleen in Het Veld wordt álles geregistreerd, maar ook op ons 
netvlies, in ons hart wordt alles onuitwisbaar vastgelegd,  
Niets is bedekt voor Gods Alwetendheid, zie Ps. 139:  Doorgrondt en ken 
mijn hart o Heer ….. 
 
Met EMDR  kan men bepaalde zaken uit ons geheugen wissen, of dit wel 
zo goed is blijft een vraag. 
 
Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort tot EMDR, is 
een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van 
een schokkende ervaring, zoals een ongeval, seksueel geweld of een 
geweldsincident. EMDR werd meer dan 25 jaar geleden voor het eerst 
beschreven door de Amerikaans psychologe Francine Shapiro. In de 
jaren daarna werd deze procedure verder uitgewerkt en ontwikkeld tot 
een volwaardige en effectieve therapeutische methode. 
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http://www.emdr.nl/wat-is-emdr/ 
 
Het blijkt dat het geheugen wissen nooit volledig kan, aangezien JHWH 
de zonden van het Huis Juda ingegrift heeft,  zie Jeremia 17:1   met een 
ijzeren griffel. 
 
Bestaat er een andere wereld? 
De vraag of er soms meerdere werelden bestaan. Daarmee dan doelend 
op de vraag of er meerdere planeten of sterren zijn waarop een 
soortgelijke samenleving als de onze aanwezig is.  
Volgens religies bestaan er andere werelden, namelijk een goddelijke 
wereld waarin de goden wonen en tronen. De Bijbel zegt dat de hemel de 
troon van JHWH is en de aarde de voetbank van Zijn voeten. Het gaat er 
dus om of er bovennatuurlijke wezens en hun vestingen bestaan. In 
religies wordt naast de hemel ook een hel voorgesteld waarin zondaars 
en overtreders uiteindelijk terecht komen waar het geen pretje is. 
Ja, er is een andere wereld, een parallel universum, wat in de Bijbel ons 
op verschillende toonaarden wordt voorgesteld. Wat daaromheen 
allemaal door mensen erbij gefantaseerd is laten we even buiten 
beschouwing.  Het gaat ons om het gegeven dat JHWH als Schepper 
wordt voorgesteld, als Redder en Verlosser van Zijn volk dat belaagd 
wordt door bepaalde tegenkrachten. Die tegenkrachten worden wel 
aangeduid als Anunnaki’s, of als boodschappers die uit de hemel 
neergedaald zijn op de aarde (neergevallen, wat men ziet alszijnde 
gevallen engelen) met ruimtevoertuigen, wat op de Sumerische 
kleitabletten uitvoerig te lezen staat.  
 
Het is JHWH die in Genesis 3:15 de belofte geeft dat Zijn zaadlijn van 
Adamitische  mensen (het vrouwenzaad), die om de tuin geleid zijn door 
de zaadlijn van deze Anunnaki’s, voorgesteld als het ‘zaad van Nachash’, 
de foute zaadlijn zal overwinnen. Nachash is een eigennaam van een 
Anunnaki-wezen, dat abusievelijk vertaald is door ‘slang’.  Het 
vrouwenzaad zal uiteindelijk de kop van het slangenzaad vernietigen.   
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Bij het vrouwenzaad telt de vruchtbaarheid, afgebeeld door granaatappels. 
 
Het vrouwenzaad komt via Adam en Noach tersprake, waaruit Sem de 
drager is van het ‘heilige zaad’, om via Abraham, Izaak en Jakob in een 
volk zich te ontplooien, nl het ware Israel. De strijd is al 6000 jaar gaande 
tussen deze twee zaadlijnen en heeft al miljoenen slachtoffers gekost. De 
geschiedenis der mensheid is er één van oorlogvoering, uitbuiting, 
slavernij, manipulatie, bedrog, geweld, degeneratie, seksuele 
losbandigheid, vernedering, etc. De duistere machten van het 
slangenzaad opereren achter de schermen en laten hun huurlingen de zaak 
opknappen.  Wij worden vandaag de dag  langzaam maar zeker in een 
electromagnetische kooi opgesloten, waarin camera’s ons elke seconde 
bespieden of we niets ongeoorloofds doen.  De kwade machten worden 
wel de ‘cabal’ genoemd, de ‘illuminati’, etc. die een gigantisch high-tech 
instrumentaria ter hunner beschikking hebben om ons mensen in 
onwetendheid te houden, zodat wij willoze slaven blijven. Overal worden 
camera’s opgehangen die ons bespioneren, zogenaamd voor onze eigen 
veiligheid. Op de autowegen worden momenteel honderden camera’s 
neergehangen om de kentekens van auto’s te herkennen. Het contante 
geld wil men gaan vervangen door electronisch geld, het pinnen. Hun 
topsteen is de chip om die in ons te implanteren, waardoor wij hun 
algehele lijfeigene worden.   
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  Decadentie 
De maatschappij en samenleving zoals wij die momenteel hebben 
verkeert in groot levensgevaar. De tegenkrachten hebben ons op een 
zijspoor geplaatst, ons zand in de ogen gestrooid, ons met leugens en 
bedrog een mooie wereld voorgespiegeld, ons een economisch model 
geleverd waarmee wij worden zoetgehouden en belast, dat op ijle lucht 
is gebaseerd, en ga zo maar door.   Wij produceren bergen afval, 
vervuiling van met milieu en de lucht. Jaarlijks sterven 9 miljoen mensen 
aan luchtvervuiling. Alleen in India al 2,5 miljoen per jaar. In China 
sterven er 1,8 miljoen per jaar aan de smog. Deze cijfers zijn 15x groter 
dan die van oorlogsslachtoffers, aldus RT-news 20-10-2017. 
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Er voltrekt zich momenteel een planetaire oorlog tegen de ziel van de 
mensen op aarde, althans volgens de filosoof Marcel Messing.  Onrecht 
vindt overal plaats. De politiek luistert nauwelijks naar de burgers. Er zijn 
385 families (Anunnaki’s) op aarde die nagenoeg alle rijkdom van de 
aarde bezitten. Zij mogen zelf geld drukken zoveel als zij maar willen en 
spelen elkaar de bal toe. Er is bijna geen echte wijsheid meer op aarde, 
maar slechte slimheid.  Wanneer overheden niet met een zeker 
mededogen met hun burgers omgaan, vernietigen zij zichzelf. Velen zijn 
onverdraagzaam en tonen geen solidariteit. Geweld wordt niet geschuwd. 
Wij echter willen op liefdevolle wijze en in vrede met de mensen 
omgaan.  Dát is het waar burgers naar verlangen, maar waarin zij steeds 
worden teleurgesteld.  
Er is een polariteiten-conflict gaande. In ons zonnestelsel heersen 
polariteiten, de Noordpool en de Zuidpool, zoals bij magneten zichtbaar 
is.  Door of vanwege de polariteiten is alles in beweging, rotatie.  Het is 
de electromagnetische energie. Er is in ons zonnestelsel slechts één hele 
kleine plek waar geen polariteit heerst, namelijk in ons hart, zie 
binnenkort onze nieuwe brochure no. 1112 over het hart. 
 
Exploitatie van mensen is niet alleen van deze tijd. Dat vond alle eeuwen 
door reeds plaats. Er is een kleine groep zogenaamde eliten die zelf het 
geld mogen drukken zoveel zij maar willen. Daarmee kunnen zij álles 
omkopen en opkopen. De 500 grootste multinationals hebben reeds 60% 
van de totale wereldproductie in handen. Het gaat hen om 
grootschaligheid en daarmee totale controle. Wij zijn hun werkbijen, zij 
zijn en wanen zich de imkers. 
 
Doordat álles in het universum electromagnetisch wordt aangedreven is 
alles in beweging. Wanneer de voedingsbron stopt, ligt alles plat en sterft. 
Ons denken wordt electromagnetisch mogelijk gemaakt door het dunne 
levens-energiekoord, het ‘zilveren koord’ uit Prediker 12:6. 
 
Volkomen stilte, geen-polariteit, de volle waarheid, het is buiten ons hart 
om niet bereikbaar noch kenbaar.  In het hart/centrum van een orkaan 
heerst immers ook de stilte, zo ook in ons hart wanneer dat geactiveerd 
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wordt door de Kracht van Boven. In ons hart is dan ook de intuitie als 
veilige gids aanwezig. Wanneer wij alleen ons brein gebruiken, waarin 
een linkerdeel en rechterdeel is, zijn we aan de dualiteit overgeleverd. 
Wij worden geboren met zekere beperkingen, maar in potentie 
beschikken wij over geweldig veel mogelijkheden om hoger bewustzijn 
te verkrijgen. Polariteiten kunnen tweezijdig werken. Er bestaat een 
aantrekking  en of een afstoting.  
 
Alles werkt mee ten goede 
Voor de oprechten werken de polariteiten mee ten goede. Dat lijkt soms 
van niet. Wij kunnen dat niet altijd goed voor ogen zien, vandaar in de 
psalmen zoveel klaagzangen. Jozef kon het aanvankelijk ook het 
positieve er niet van inzien toen alles hem tegen scheen te zitten.  Job kon 
het ook niet terstond zien dat de tegenslagen in zijn voordeel zouden 
werken. Heman was zelfs nijdig op de goddelozen die het voor de wind 
ging, Psalm 88.  Verdrukking als die aanwezig is, is geen zaak van 
vreugde, maar daarna werpt ze een vrucht af, zie Jacobus 3:18. 
 
Alles wat plaatsvindt is tot onze lering en vorming. Ons leven bestaat niet 
uit een reeks toevalligheden.  Alles wat ons wedervaart heeft een doel en 
een betekenis. Het lijkt erop dat mensen elkaar veel leed aandoen. Het is 
juist de bedoeling dat we er uit leren, bewust worden en ons vormen tot 
liefdevol goeddoen.  Wanneer wij groeien in bewustzijn leren wij het 
oordelen en veroordelen af. Wij leren in alles wat ons overkomt de 
Hogere Hand zien en vertrouwen dat het in die Hand veilig is gesteld met 
ons. In die zin mogen wij alles wat ons overkomt niet als ‘kwaad’ bezien.  
Alles werkt immers mee ten goede voor ons. Wij mogen dan ook niet 
teleurgesteld zijn en schuldgevoelens dragen. Wij geven liefde vanuit ons 
hart en kunnen vergeven als berouw wordt getoond. Al onze 
levenservaringen bezien wij dan ook dat ze voortkomen uit het 
Goddelijke plan met ons. De dingen moeten zelfs plaatsvinden zoals ze 
plaatsvinden doordat er een hoger doel mee wordt gediend.  Daar kunnen 
wij voordeel mee doen, waar anderen dat tot hun eigen nadeel zullen 
doen. Wij moeten er net als Jozef oog voor krijgen dat ons leven door 
Hogerhand wordt bestuurd in de juiste richting.  Onze Schepper heeft 
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álles geregeld door maat, getal, gewicht en kleur.  Wat voor ons nog 
raadselachtig is, een fenomeen lijkt te zijn, is in wezen een verloop van 
het Godsplan met ons.  Er is een alwijs bestuur, zodat alles op het juiste 
moment tot stand komt. Ook al is dat soms op het scherpst van de snede, 
zie hoe David verschillende malen maar net ontkwam aan koning Saul. 
En Daniel in de leeuwenkuil en zijn drie vrienden in de vurige oven. Zij 
werden beschermd door Hogere Macht(en).     
 
Alles is energie, polariteit, en ook getallen, kleuren, maten en gewichten 
zijn energiën.  Wanneer wij ons door Zijn hand laten leiden, gaat het 
goed, zoals uit Psalm 32 blijkt :    
Vers 8 Ik zal u onderwijzen, en u leren van den weg, dien gij gaan zult; 
Ik zal raad geven, Mijn oog zal op u zijn. 
 
Er zijn geen toevalligheden wanneer wij oplettend zijn. Soms zoek ik in 
de schroothoop naar afvalstukken metaal om er kunstwerken van te 
maken. Wonderwel past soms het een bij het ander om iets fraais te 
vormen.  Er bestaat sychroniciteit, wat door bijvoorbeeld het fenomeen 
11 : 11 wordt bevestigd. Zie brochure 1027.  11:11 is een energie 
waardoor wij een grotere werkelijkheid binnengaan en daar 
synchroniciteit ervaren. Het getal 11 is een hoekgetal, dat is een 
dubbelgetal aan het begin 
van een nieuwe reeks, net als 
22, 33, 44, 55, etc. Een 
hoekgetal is dubbel zo sterk 
als een enkel getal. Het getal 
11 is ontzettend sterk en 
heeft een dienende taak om 
de mens van zijn zelfzucht te 
genezen. Getallen vormen 
een soort bestemming voor 
ons mensen. Sommigen menen dat de som van onze geboortedatum onze 
bestemming aangeeft.  
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Toezegging uit Jeremia 30 wanneer de ‘Dag van JHWH’ als dag de 
gerichten zal komen en de Nieuwe Tijd aanbreekt: 
 
7 O wee! want die dag is zo groot, dat zijns gelijke niet geweest is; en het is een 
tijd van benauwdheid voor Jakob; nog zal hij daaruit verlost worden. 
8 Want het zal te dien dage geschieden, spreekt JHWH der heirscharen, dat Ik 
zijn juk van uw hals verbreken, en uw banden verscheuren zal; en vreemden 
zullen zich niet meer van hem doen dienen. 
9 Maar zij zullen dienen JHWH, hun God, en hun koning David, dien Ik hun 
verwekken zal. 
10 Gij dan, vrees niet, o Mijn knecht Jakob! spreekt JHWH, ontzet u niet, Israël! 
want zie, Ik zal u uit verre landen verlossen, en uw zaad uit het land hunner 
gevangenis; en Jakob zal wederkomen, en stil en gerust zijn, en er zal niemand 
zijn, die hem verschrikke. 
11 Want Ik ben met u, spreekt JHWH, om u te verlossen; want Ik zal een 
voleinding maken met al de heidenen, waarhenen Ik u verstrooid heb; maar met 
u zal Ik geen voleinding maken; maar Ik zal u kastijden met mate, en u niet gans 
onschuldig houden. 
12 Want zo zegt JHWH: Uw breuk is dodelijk, uw plage is smartelijk. 
13 Er is niemand, die uw zaak oordeelt, aangaande het gezwel; gij hebt geen 
heelpleisters. 
14 Al uw liefhebbers hebben u vergeten, zij vragen niet naar u; want Ik heb u 
geslagen met eens vijands plage, met de kastijding eens wreden; om de grootheid 
uwer ongerechtigheid, omdat uw zonden machtig veel zijn. 
15 Wat krijt gij over uw breuk, dat uw smart dodelijk is? Om de grootheid uwer 
ongerechtigheid, omdat uw zonden machtig veel zijn, heb Ik u deze dingen 
gedaan. 
16 Daarom, allen, die u opeten, zullen opgegeten worden, en al uw 
wederpartijders, zij allen zullen gaan in gevangenis; en die u beroven, zullen ter 
beroving zijn, en allen, die u plunderen, zal Ik ter plundering overgeven. 
17 Want Ik zal u de gezondheid doen rijzen, en u van uw plagen genezen, spreekt 
JHWH; omdat zij u noemen: De verdrevene. Het is Sion, zeggen zij; niemand 
vraagt naar haar. 
18 Zo zegt JHWH: Ziet, Ik zal de gevangenis der tenten Jakobs wenden, en Mij 
over hun woningen ontfermen; en de stad zal herbouwd worden op haar hoop, 
en het paleis zal liggen naar zijn wijze. 
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19 En van hen zal dankzegging uitgaan, en een stem der spelenden; en Ik zal hen 
vermeerderen, en zij zullen niet verminderd worden, en Ik zal hen verheerlijken, 
en zij zullen niet gering worden. 
20 En zijn zonen zullen zijn als eertijds, en zijn gemeente zal voor Mijn 
aangezicht bevestigd worden; en Ik zal bezoeking doen over al zijn 
onderdrukkers. 
21 En zijn Heerlijke zal uit hem zijn, en zijn Heerser uit het midden van hem 
voortkomen; en Ik zal hem doen naderen, en hij zal tot Mij genaken; want wie 
is hij, die met zijn hart borg worde, om tot Mij te genaken? spreekt JHWH. 
22 En gij zult Mij tot een volk zijn, en Ik zal u tot een God zijn. 
23 Ziet, een onweder van JHWH, een grimmigheid is uitgegaan, een aanhoudend 
onweder; het zal blijven op het hoofd der goddelozen. 
24 De hittigheid van JHWH’s toorn zal zich niet afwenden, totdat Hij gedaan, 
en totdat Hij daargesteld zal hebben de gedachten Zijns harten; in het laatste 
der dagen zult gij daarop letten. 

Psalm 118 vers 13  Gezegend zij de grote Koning, 
Die tot ons komt in 's HEEREN naam! 
Wij zeeg'nen u uit 's HEEREN woning; 
Wij zegenen u al te zaâm. 
De HEER is God, door Wien w' aanschouwen 
Het vrolijk licht, na bang gevaar; 
Bindt d' offerdieren dan met touwen 
Tot aan de hoornen van 't altaar. 

Gij zijt mijn God, U zal ik loven, 
Verhogen Uwe majesteit; 
Mijn God, niets gaat Uw roem te boven; 
U prijz' ik tot in eeuwigheid. 
Laat ieder 's HEEREN goedheid loven, 
Want goed is d' Oppermajesteit; 
Zijn goedheid gaat het al te boven; 
Zijn goedheid duurt in eeuwigheid! 
 
Kwantumfysica (citaat) 
Volgens de kwantumfysica is alles met alles aan elkaar verbonden. Deze 
verbinding zien wij in de schepping duidelijk terug. Een wetenschapper 
is erin geslaagd om de activiteiten van het kleinste deeltje: een kwantum, 
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in een met het blote oog zichtbaar object waar te nemen. De gevolgen 
zijn groot, want het deeltje geeft veel van zichzelf en de mogelijkheden 
bloot: een parallel universum en tijdreizen: het lijkt allemaal te kunnen.  
Onderzoeker Andrew Cleland van de Californische universiteit koelde 
een heel klein, maar nog net met het blote oog zichtbare metalen deeltje 
in een koelkast. Hij deed de lichten daarbinnen uit en zoog alle lucht uit 
de koelkast zodat het deeltje geen last van luchttrillingen had. Vervolgens 
tikte hij het kleine metalen object aan, zodat het als een stemvork ging 
trillen. Wat gebeurde er? Het stond stil en bewoog tegelijkertijd. 
 
Bewustzijn 
Het is wetenschappelijk bewezen dat elke cel van mens, dier of plant of 
datgene wat men materie noemt, 
bewustzijn heeft en gevoelig is voor 
informatie. Dr. Emoto heeft bewezen 
dat water een informatiedrager is.  
Pythagoras de Griekse wijsgeer en 
wiskundige, heeft niet alleen zijn 
beroemde stelling a2 + b2 = c2 aan 
ons gegeven. Hij zei ook dat de 
betekenis van ons leven is om ons 
bewustzijn te verhogen. Het leven als 
leerschool. Hij ontwikkelde de leer 
van de Hylozoïca (dat is zoveel als 
spiritueel materialisme), dat is de leer 
dat materie en leven niet zonder 
elkaar kunnen bestaan. Pythagoras 
stelde dat er geen tegenstelling 
bestaat tussen geest en materie. De 
materie is doordrongen met geest, of te wel bewustzijn.  Materie en geest 
zijn twee aspekten van dezelfde realiteit. Ze kunnen niet zonder elkaar 
bestaan. Zowel materie als geest/bewustzijn zijn gezamenlijk de bron van 
ons huidige bestaan.  Eric Huysmans heeft in het blad  Spiegelbeeld 
december 2010 daar een inzichtgevend artikel over geschreven. 
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Doorbraak 
Hoe kan dat? Om dat te begrijpen moeten we kleiner gaan denken: aan 
elektronen. Deze draaien rondom de kern van een atoom en nemen 
diverse statussen aan. Het is moeilijk om deze elektronen op een bepaald 
moment vast te pinnen. Alleen wanneer we de positie van een elektron 
willen bepalen, kunnen we deze tot stilstand dwingen. De doorbraak van 
Cleland is eigenlijk niets anders dan deze wetenschap toepassen op iets 
wat met het blote oog zichtbaar is. 
 
“Als je iets in een bepaalde staat bestudeert, dan is de theorie dat het 
universum in tweeën splitst,” legt Cleland uit. Je ziet een bal door de lucht 
vliegen, maar in een tweede universum is die bal allang gevallen. Of 
andersom. Volgens deze theorie bevriest het universum tijdens een 
observatie en zien we slechts één werkelijkheid. 
 
Het draait dus allemaal om tijd. Volgens onderzoekers voelen we tijd 
niet, maar nemen we deze wel waar. Tijdens een saaie vergadering gaat 
de tijd langzaam en tijdens een avondje stappen vliegt de tijd. “Tijd lijkt 
eenrichtingsverkeer dat van het verleden naar het heden loopt,” legt 
natuurkundige Fred Alan Wolf uit aan Fox News. “Maar vergeet niet dat 
er theorieën zijn waarin deeltjes zowel vooruit als achteruit in de tijd 
reizen. Als we die deeltjes buiten beschouwing laten dan missen we een 
deel van de natuurkunde.” Volgens Wolf reist tijd in ieder geval als het 
gaat om kwantummechanica niet rechtuit, maar zigzaggend. Hij 
vermoedt dat het mogelijk is om de tijd met een machine om te buigen. 
 
Natuurkundige Richard Gott zag eerder al iets soortgelijks als Cleland nu 
heeft opgemerkt. Hij concludeerde dat Sergei Krikalev – een Russische 
astronaut die op zes ruimtemissies ging – in dezelfde tijd 1/48 van een 
seconde minder oud was geworden dan de rest van de mensheid, omdat 
hij met zo’n grote snelheid in een baan om de aarde vloog. Om minder 
oud te worden, moet men naar de toekomst springen en niet hetzelfde 
heden meemaken. Gott concludeerde dan ook dat Krikalev in principe 
door de tijd had gereisd. 



Paralel Universum                                                No.1100 

17 
 

Einstein 
“Newton zei dat tijd universeel is en dat alle klokken op dezelfde manier 
tikken,” legt Gott uit aan Fox News. “De wetten van de natuurkunde zoals 
we die vandaag de dag kennen en Einsteins speciale relativiteitstheorie 
suggereren dat zelfs tijdreizen in principe mogelijk is. Maar om te zien 
of we naar het verleden kunnen reizen, moeten we eerst nog een nieuw 
aantal natuurkundewetten leren.” 
Cleland heeft in ieder geval een stap in de goede richting gezet door de 
theorie van een onzichtbaar deeltje naar een hogere en grotere schaal te 
verplaatsen. In de toekomst zal dit experiment met steeds grotere 
objecten moeten worden uitgevoerd. Ook zullen we controle moeten 
krijgen over de kwantummechanica. Als dat lukt, kunnen een aantal 
elektronen gemanipuleerd worden en behoort het reizen naar andere 
dimensies tot de mogelijkheden. Of dat ook iets is om werkelijk naar uit 
te kijken, zal dan moeten blijken. 
 Bronnen: Physics Letters B, physicsworld.com 
 
Nieuwe Tijd 
Kristal-kinderen en kristal-ouderen hebben een missie, nl om anderen te 
helpen te bevrijden uit de wereld van schijn en bedrog. Zij scheppen 
schoonheid op aarde en harmonie. Zij zijn uit op liefdevolle 
samenwerking, waardoor ze meewerken aan de evolutie-kwantumsprong  
naar een betere wereld. Tussen hen  zijn de kantelaars van vandaag, zoals 
te zien op www.Nederlandkantelt.nl  
 
Zij bezitten foton-energie die afkomstig is van de Photon Belt. Een foton 
is een kwantum van electromagnetische energie, die gelijktijdig als 
golven én deeltjes verschijnen. Ze komen volgens dr. Deepak Chopra uit 
het niets en hebben in de ruimte geen vaste plaats.  Dat houdt in dat licht 
geen volume noch massa heeft. Er is een zekere overeenkomst tussen een 
gedachte van ons mensen en een foton.  Beiden worden geboren in een 
gebied dat voorbij tijd en ruimte ligt.  In dát ‘gebied’ controleert de natuur 
álle processen in een leegte die echter vol is van creatieve intelligentie. 
Dat noemen we ook wel het paralelle universum.  In brochure  740 
hebben wij daarover reeds een en ander geschreven. 
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Het meest overtuigende bewijs dat de Photon Belt een universeel creatief 
bewustzijn vertegenwoordigt is afkomstig van Tim Harwood.   In het blad 
Spiegelbeeld juni 2008 (in een artikel van Frans Vermeulen)  staat het 
volgende van hem: 
 
“De natuur kent wonderlijke fenomenen, zoals een rups die vlinder wordt. 
Nadat de rups zich verpopt, lost het op in een soep van aminozuren om 
vervolgens te assembleren tot vlinder. Deze soep bevat géén enkel 
ingrediënt dat herkenbaar is als cel of DNA.  Maar als het moment daar 
is, zorgt een torsie-achtige levensgolf, qua vorm gelijk aan de Photon 
Belt, dat het DNA zich opnieuw vormt. Binnen enkele dagen ontstaan er 
cellen die de vlinder bouwen.   De conclusie van David Wilcock is dat wij 
mensen, net zoals deze verpopte rupsen, nu onze metamorfose beginnen. 
Wij worden momenteel opnieuw geprogrammeerd door het Galactische 
centrum. Dit wordt mogelijk gemaakt doordat de DNA-molecule 
programmeerbare hardware is. Verander je de energiegolf die er door 
heen gaat, dan zal het DNA het coderen in een volstrekt nieuwe vorm.´  
 
Graancirkels, zijn dat boodschappen vanuit het Paralelle Universum? 
Kijk eens wat een bijzondere figuren er gemaakt zijn, die niet door 
mensenhanden kunnen zijn aangebracht. Sommige graancirkels zijn 
nagemaakt door mensen, maar dat is aantoonbaar, zie de ervaringen van 
Bert Janssen op dat gebied.  
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Hieronder een link naar voordrachten van Marcel Messing over de 
metamorfose van de rups tot vlinder:  
https://www.youtube.com/watch?v=aXx4SvPGo6k 
 

 
 

De structuur van ons brein lijkt precies op die van het 
hele universum. Toeval? (2)   Wetenschappers houden 

zich graag bezig met de vraag hoe het allemaal 
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ontstond, terwijl de vragen "Door wie?" en "Waarom?" 
meestal vakkundig omzeild worden 

Vergankelijkheid en Synchroniciteit 
De driedimensionale wereld waarin wij momenteel leven is 
voorbijgaand, vergankelijk. Daartegenover staat de onzienlijke 
wereld van het paralelle universum die onvergankelijk is. Dat is 
dan ook de enige échte wereld, de werkelijke wereld. Iets dat 
voorbijgaat kunnen wij niet vasthouden, het ontglipt ons. Daar 
is het in de schepping niet om begonnen. Het gaat om het 
duurzame, het blijvende, het onvergankelijk leven op een 
vernieuwde aarde. Dat wordt wel het hemelrijk genoemd. 
Synchroniciteit is niet iets dat alleen vanuit de Bovenwereld ons 
leven stuurt; nee, wij hebben ook zelf een stuur in handen 
gekregen.  Wij zijn zélf bestuurder én wij wórden gestuurd. Dat  
bekende ook Martine van Os van het MAX-tv-programma’s.  
Zij schrijft in het KBO-PCOB-magazine van november 2017 
dat ze geen religieuze achtergrond heeft, maar wel spiritueel is 
en in de loop der jaren minder zelf is gaan sturen. “Ik merk dat 
we gestuurd worden!  Ik geloof dat we heel nietig en tegelijk 
heel groots zijn als je ziet wat we als mensen allemaal voor 
elkaar hebben kunnen krijgen”.  

 
 
De bekende psycholoog Carl Jung definieerde synchroniciteit 
als een non-causaal (geen oorzaak en gevolg) verbindend 
principe, een schijnbare toevalligheid.  Synchroniciteit = 
voorvallen die gelijktijdig onverwachts plaatsvinden, die door 
ons meestal worden afgedaan als toeval. 

 



Paralel Universum                                                No.1100 

21 
 

Bij het tweede gaat het erom om via de kracht van de gedachte en de 
intentie je doel te vinden en een levenskunstenaar te worden. 

Wij zitten echter met allerlei onzichtbare draden vast aan het 
parallel universum, en leven in twee realiteiten die steeds in 
elkaar overlopen. Die échte wereld is nu nog voor de ogen van 
de meeste mensen verborgen. Vandaar dat wij in een 
schaduwbeeld leven, waar evenwel Goddelijke krachten vanuit 
de onzichtbare dimensie de hoofdrol spelen in alle levenszaken. 
Er bestaat in het geheel geen toeval, maar de dingen vallen ons 
toe vanuit de Hoge, het Paralelle Universum. Synchroniciteit 
heeft volgens dr. H. Feddema drie dimensies:  1. Dat is het 
ondergaan van wat ons overkomt en daaruit leren. 2. Het naar je 
toetrekken (en niet wegduwen). 3. Het gebruiken als middel 
voor bewustwording en spiritualiteit.    
 

 
 
Bij het eerste gaat het om veranderingen, waarbij zelfs een 
redding een boodschap, om je te vertellen dat je bestemming 
nog niet is bereikt.    
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Bij het derde is het een middel om je te verbinden met het universum en 
op die wijze dankbaarheid, liefde, mededogen, kracht en vertrouwen te 
gaan ervaren. Het gaat daarbij om volkomen zelfovergave, want alles wat 
wij zelf nog in eigen hand willen houden en zelf willen sturen blokkeert 
de Goddelijke levensstroom van energie.  
 

 
 
 
Nieuwe Tijdperk 
Het nieuwe zogenaamde ‘tijdloze’ tijdperk, het onvergankelijke komt. 
Dat vraagt om nieuw leiderschap.  Dat blijkt uit de toezeggingen aan de 
profeten, dat er een nieuwe koning of leider als David zal opstaan, zie 
Jeremia 30-33.  Het zal een telg zijn van koning David, die in dezelfde 
liefde tot JHWH zal regeren, dwz alles in de rechte banen zal leiden zoals 
de Schepper dat wil. Het einde van het overheersende en uitbuitende 
leiderschap der huidige oligargen zal spoedig komen.  Zij houden ons 
gevangen in eigengemaakte politieke, religieuze en economische 
systemen.  Men dient te geloven wat zij ons voorspiegelen. Leer een 
wetboek, leer geloofsbelijdenissen uit je hoofd, en je slaagt áltijd voor 
het kerkelijke examen. Ze hebben immers ja-knikkers nodig. Een ware 
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cultuuromslag kan slechts plaats vinden wanneer de gevangenispoorten 
opengaan en mensen de échte vrijheid zien en verkiezen.  Een omslag 
van dualiteit naar éénheid zowel in bewustzijn als in de samenleving is 
noodzakelijk.  De nieuwe wijn moet in nieuwe leren zakken, om te 
voorkomen dat beiden verloren zouden gaan.  Alle systemen die berusten 
op heerschappijvoering, uitbuiting, machtsvertoon, onderdrukking, 
geweld, manipulatie, etc. zullen omgezet worden in menswaardige en 
liefdevolle leefwijzen. Het leven dient een geweldloze hulpvaardige 
manier te zijn die in harmonie is met de natuur, onzelfzuchtig. Bewustzijn 
is de sleutel tot persoonlijke bevrijding.  
 

 
 
 
Zij –de elite oligargen-  hebben vanwege hun machtwellust en heerszucht 
de aarde, de mensheid, het dieren en plantenrijk totaal verwoest. De aarde 
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is een onleefbare planeet geworden. Er is een geheel nieuw leiderschap 
nodig, waarbij vanuit het hart door liefde en betrokkenheid wordt 
gehandeld om het welvaren van de aarde en al wat erop is te bevorderen.  
Wat momenteel nog zelfgericht is dient te kantelen, denk aan de politiek, 
de economie, onderwijs, gezondheid, etc. Uitgaande van het Paralelle 
Universum richten de oligargen niet alleen zichzelf en de aarde ten 
gronde, maar ze beinvloeden tevens het Bovenaardse. En dat kan slechts 
tot op zekere hoogte worden toegestaan. Erna volgt een omslagpunt, een 
kantelpunt. Er zal een keerpunt in het collectieve energieveld der aarde 
plaatsgrijpen, waardoor er een vernieuwde aarde zal verschijnen. Uit de 
cocon van de zelfzuchtige rups zal een vlinder tevoorschijn komen. 
Ongehoord!  Er komen nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waarop 
gerechtigheid en vrede zullen heersen.   
 
 

            
   


