
De Mens              No.1140  
 

1 
 

  

 

De Lichaamstempel  

van de Mens 

 
Door P.F.v.d.Meer sr 

Pentahof@planet.nl 

www.pentahof.nl 

Dit is uitgave no. 1140 van het 
Lage Landen Leerhuis  

Datum 04-09-2018 

De Mens              No.1140  
 

2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



De Mens              No.1140  
 

3 
 

Inleiding 
Wij mensen tellen onze leeftijd in (zonne)jaren. Dat is in werkelijkheid 
onjuist. Elke 7 jaar vernieuwen zich al onze lichaamscellen. Dat gaat 
gelijdelijk aan, en het ene orgaan of weefsel wordt sneller dan het andere 
vernieuwd.  Ons leven bestaat dus uit cycli van 7 jaren. Deze cycli kunnen 
we niet verkorten noch verlengen.  Het is de natuurwet die onwijzigbaar 
is, niet eindigt en altoos blijft. Dit vernieuwingsproces duurt zolang de 
telomeren-streng lang is. Het zet zich echter voort in het nageslacht, en 
zodoende kan het altoosdurend worden genoemd.  Dit proces eindigt niet 
op 7 jarige leeftijd. Wanneer wij bijvoorbeeld 10 van deze cycli hebben 
volbracht, zijn we nog dezelfde mens, maar wel totaal vernieuwd, alleen 
wat ouder zijn we dan geworden.  Volgens de Hindoes zou een mens pas 
op 70 jarige leeftijd meerderjarig zijn, dit vanwege zijn gerijpt begrip van 
het leven. Dat zou dan de leeftijd zijn waarin de grootste prestaties 
kunnen worden verricht. Helaas, de meesten zijn met hun 65e uitgebrand 
en aan pensioen toe, op non-actief gezet. Op 70 jarige leeftijd gaat de 
mens meer op spirituele wijze denken, althans wanneer men reeds op z’n 
40e die weg wil inslaan en daadwerkelijk ingeslagen is. De 7-jaar cyli is 
geen beperking aangezien het leven voortgaat zodat wij bewuster 
worden, karakter vormen en gerijpte vruchten kunnen voortbrengen.  
 
Lichaamstempel 
Ons lichaam is uniek. Op heel de aarde is geen laboratorium te vinden 
dat in staat is om te doen wat ons lichaam doet. Ons lichaam is dan ook 
de mooiste Godstempel die ooit gebouwd is. Ons lichaam is ook de eerste 
tempel die door de Scheppergod(en)  ooit werd ontworpen en gebouwd, 
volmaakt in delen om vervolmaakt te worden.  Ons lichaam is voorzien 
van een levensgeest, regelrecht door Hem in ons geblazen. Daardoor 
woont Hij in ons. Hij is de God der liefde, Licht en kracht. Liefhebben, 
positief denken en handelen vanuit ons hart is dan ook de echte 
Godsverering.  
Welke aardse stenen of houten tempel, welk laboratorium kan voedsel tot 
zich nemen en omzetten in levensondersteunende  energie en daardoor 
een hele mensheid van 7 miljard in stand houden?  Welke tempel kan 
bewustzijn verhogen, denken, liefhebben, zingen, handelen, 
onderwijzen, ontwerpen en een nalatenschap doorgeven? Maar in die 
tempel kan ook kwaad worden bedreven, net zoals in de tempelprostitutie 
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en tempelhandel.  In zo’n tempel kan de Godheid niet wonen.  Hij woont 
slechts onder de lofzangen voor Zijn Naam, in liefde en oprechtheid.   
 
 
Levensbronnen 
Wij hebben vier voorname –in 
werkelijkheid vijf-  levensbronnen 
ontvangen om het leven op aarde in 
stand te houden. De Schepping vormt 
een eenheid, een 
samenwerkingsverband (symbiose), 
waar één ding lijdt en beschadigd is, 
lijden alle andere dingen erdoor.  
De 1e is Zuurstof, de 2e is Water, de 3e 
is Voeding, de 4e is Zonlicht, en de 5e is 
de Kosmische levensenergie. 
 

1. Zuurstof:   Er is 21% zuurstof nodig op aarde om het leven in 
stand te houden. Zuurstof is afhankelijk van de zon, de 
fotosynthese via planten en bomen.  De vraag is wat wij met de 
natuur doen om het zuurstofgehalte van 21% op peil te houden?  
Ontbossing tegengaan, verbrandingsmotoren die op fossiele 
brandstof lopen tegengaan, milieuvervuiling tegengaan 

 
2.  Water:  Ons lichaam bestaat voor 70 – 80% uit water. Water 

heeft een energetische lading die zelfs een vorm aanneemt 
wanneer het bevriest, ijsvlokken in zeshoekvorm. Water heeft 
een geheugen, zie Emoto.   Wij dienen vervuiling tegen te gaan, 
water goed filteren en vitaliseren om de Boviswaarde te 
verhogen. Water positief beïnvoeden. 

 
3. Voeding:  Voedsel is ons gegeven, zoals in Genesis 1 staat, het 

zaadzaaiende en vruchtdragende. Daar zit de regenereerende 
kiemkracht in. Verstekkende vruchten bezitten dit niet. Vlees en 
dierlijke producten is de mensheid pas later gaan eten en het 
resultaat liegt er niet om. De mensheid is wereldwijd ziek 
vanwege de ongezonde eetwijze. Wat wij eten moet met zonlicht 
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gevuld zijn, zeker 30%, maar dat is vandaag de dag niet het geval. 
Allerlei bewerkingen heeft ons voedsel ondergaan, foutieve 
kweekmethoden, vervuiling en chemische stoffen erin die 
schadelijk zijn. Nederland staat in de top 5 van kankergevallen, 
en hart- bloed- en vaatziekten.  Drievierde van de 
kankergeneesmiddelen werkt niet, zodat jaarlijks 49 miljard euro 
weggegooid geld is. Althans, de farma verrijkt zich ermee.  Hoe 
lang zullen wij in dit Frankensteinmonster blijven geloven? 
Hoelang bestrijden wij de symptomen met mes, straling en 
chemo?  Een gezonde zwangerschap en een gezond en sterk 
nageslacht start met gezonde voeding. Doe daarbij de vaccins het 
immuunsysteem beschadigen. Het stadsleven is ongezond, teveel 
binnenshuis, te weinig zuurstof en verontreinigde lucht.  Het 
leven in kantoren, werkplaatsen, fabrieken, etc. is ongezond. Te 
weinig beweging, ec.   

 
4. Zonlicht:   De fotonen van zonlicht komen door 4 poorten ons 

lichaam binnen.nl. onze ogen, onze huid, onze ademhaling  en 
ons voedsel. De balans is dusdanig verstoord door o.a. chemtrails 
die het zonlicht blokkeren en chemische stoffen als barium op 
ons laten neerdalen. De Ozonlaag is sterk verminderd. De 
weerspiegeling van het zonlicht door alle glas, zonnepanelen, 
etc. is nadelig.  

 
5.  De vijfde levensbron is vrij onbekend bij de meeste mensen.  Het 

is de kosmische energie die ons bewustzijn verhoogd. De 
verbinding van ons met de Bovenwereld komt er tot stand via 
ons 3e oog, de pijnappelklier.  Deze energie trachten de 
illuminaten tegen te houden o.a. via chemtrails zodat de 
mensheid niet massaal zou ontwaken. In CERN, Fermilab en 
andere instituten tracht men de vinger te krijgen achter de 
zichtbare en onzichtbare krachten van de Schepper, om zichzelf 
tot god uit te kunnen roepen.    

 
 
In totaal zijn er 7 levensbronnen, zie: 
http://delevensbronnen.nl/de-levensbronnen/ 
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Ontdek de Levensbronnen in het boek ‘De boom zonder vruchten’      
 

       
 
Onze verantwoordelijkheid 
Sommige zaken hebben wij niet in onze hand en zijn daarvan geheel 
afhankelijk hoe een Hoger Bestuur ze ons toeschikt. Denk daarbij aan de 
werking van ons lichaam, zoals onze ademhaling en hartslag. Wij zijn 
wel instaat om een zekere invloed op alles wat van Bovenaf ons toekomt 
uit te oefenen, wat meestal fataal is. Vandaar zoveel ellende en ziekte op 
aarde. Wij zijn verantwoordelijk voor onze daden, voor onze leefwijze, 
hoe wij ons voeden en hoe wij in de wereld staan. Het zelfgerichte ego  
doet onszelf, anderen en de aarde grote schade aan, wetend of onwetend. 
Wij leven afgescheiden van de Bovenwereld, van de Scheppergod. Wij 
kennen onze afkomst en Goddelijke adel niet meer.   
 
Er zijn ons 3 elementaire krachten aangereikt, ter beschikking gesteld; 
De sterke nucleaire kracht 
De elektrische kracht (ook wel Goddelijke Liefde genoemd) 
De zwakke wisselwerking.   
Deze drie krachten zijn veranwoordelijk voor de schepping van de 
elementaire deeltjes. De samenbinding van deze deeltjes tot atomen en 
moleculen en de uitwisseling van krachten waardoor vormen tot stand 
komen en vormen bewust kunnen worden.  Op dat nieveau van de 3 
elementaire krachten komen leven en dood niet voor, maar wel de kracht 
om zaken te transformeren, om te zetten. En dat is voor ons en de 
schepping van belang.  De Schepper heeft deze transformatie, 
vernieuwende kracht, wedergeboorte of hoe men het ook wil noemen, 
gegeven om van het lagere tot het hogere te komen. Het is een proces, 
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een terugkeren tot de Bron van Licht waaruit wij ontsproten zijn totdat 
God zal zijn alles en in allen.   
  
Het blijkt dat er binnen de huidige driedimensionale wereld twee 
tegengestelde krachten werkzaam zijn. Dat is niet bevreemdend, 
aangezien deze twee krachten natuurkrachten zijn waaraan alle wezens 
onderworpen zijn, nl. Krimpen én Uitzetten, oftewel Jakin en Boaz, 
Vasthouden én Loslaten, Vol en Leeg.  Dat maakt de dualiteit vol-ledig ! 

Vandaar dat er zoveel strijd en onenigheid op aarde plaatsheeft. Dit 
gedrag der mensheid lijkt op de onnozelheid van de apen van de 
apenvangers in India. De apenvangers zetten  glazen potten met een 
nauwe hals met pinda’s neer, 
waar de hand van de apen net 
door past. De apen zien de 
pinda’s als hun buit en steken hun 
handen in de potten en nemen een 
goede hand vol pinda’s. Ze 
proberen dan hun hand terug te 
trekken, maar dat lukt niet.  Ze 
zijn te eigenwijs om hun buit los te laten, waardoor ze gemakkelijk te 
vangen zijn. Hebben is bij hen hebben en nooit meer loslaten. Ze laten 
zich liever vangen dan de buit prijsgeven. De mens tekent zijn eigen 
vonnis. Loslaten zou bevrijdend zijn, maar de mens houdt liever vast en 
blijft daardoor slaaf en gevangene, dan loslaten om vrij te worden. . 

De filosoof B.T. Spalding schrijft in zijn boek “De meesters van het Verre 
Oosten” het volgende:   
“De mens is hetzelfde als een reageerbuis in een scheikundig 
laboratorium. Als we harmonische oplossingen toevoegen, krijgen wij 
harmonische resultaten”. 
 
Wij zijn allen gevormd vanuit het Universum. De moderne wetenschap 
heeft vastgesteld dat iedere lichaamscel van ons een spiegelbeeld is van 
het universum. Wanneer wij weten hoe het universum functioneert, 
kunnen wij de wereld en onze leefwijze in overeenstemming brengen met 
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het universum waar volkomen harmonie heerst.  Daartoe moeten wij over 
alle door mensen gemaakte barricaden heenzien, om te ontdekken dat 
niets op aarde afzonderlijk is en niets op zichzelf bestaan kan. 
 
De mens is geen onafhankelijk organisme 
Wij kunnen niet alleen staan. Wij komen hulpbehoevend op aarde tijdens 
onze geboorte. Anderen moeten ons helpen totdat wij onszelf kunnen 
helpen. Na ons leven te hebben geleefd hebben we weer anderen nodig 
om ons te verzorgen, indien nodig. Maar ook bij ons sterven en begraven 
zijn het anderen die dat aan ons doen. Wij kunnen niet alleen staan, maar 
zijn verbonden aan en met anderen, met heel de schepping.   Alles houdt 
door de Natuurwet(ten)  verband met het bestaan van anderen en het 
voortbestaan van alles, zodat wij in vrede zouden leven. De basiswet van 
het universum is liefde, wat de hele huidige toestand op aarde 
ogenblikkelijk zal veranderen wanneer wij liefde leren toepassen.  
Oorlog, ziekten, hongersnoden, rampen, en allerlei ellenden zullen 
terstond verdwijnen wanneer liefde leidend motief wordt van al ons 
denken en doen.  Wat voor onrecht ons ooit aangedaan is, waar liefde 
wordt toegepast zijn geen verliezers. Liefde is het enige medicijn om 
onszelf en anderen te genezen van alle wantoestanden.  Zelfmedelijden 
helpt ons niet verder, maar bindt ons vast in onze bekrompenheid.  Liefde 
bevrijdt en laat zien dat we elkaar repsecteren en nodig hebben.  Licht in 
ons bewustzijn is het voertuig dat ons heenleidt naar onze oorsprong in 
het universum. Dat voert ons uit onze beperkheden en vormt ons als 
waarachtig mens.  Dieren begrenzen zich niet, dat doen alleen mensen. 
Door liefde gaan we  zien dat het universum nóg veel groter is dan we 
ons konden voorstellen.  In het universum heerst de wet van de Geest, de 
geest der liefde, en dat verheft ons om in harmonie samen dienstbaar te 
zijn. Liefde vernietigt alle haat.  
 
Open Boek 
De mens –wij dus- zijn een open boek, hoe gesloten  of geheimzinnig wij 
ons ook mogen gedragen. Elk mens kan aan ons uiterlijk zien of aflezen 
wie wij zijn en wat wij hebben gedaan in ons leven. Sommigen kunnen 
zelfs  onze gedachten lezen aan onze houding en gezichtsuitdrukking.  
Onze gedachten drukken een stempel op ons uiterlijk.  Wij bestaan uit 
een fysiek lichaam en een geestesdeel –de levensgeest-  ons eigenlijke 
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zelf, de ziel. Onze gedachten en voorvallen in ons leven geven vorm aan 
ons lichaam, met name ons gezicht. Teleurstellingen, afgunst, vreugde, 
pijn, en andere zaken zijn van ons gezicht af te lezen. Is iemand een 
gluiperd of achterbaks, je kunt het zien aan de schijn-glimlach.  Een 
moeder kan van haar kinderen op hun gezichten aflezen of ze jokken. Ze 
zegt dan tegen die kinderen dat het op hun voorhoofden geschreven staat.   
Ons denken vormt de verbindingsschakel tussen het zichtbare en 
onzichtbare. Kijk bijvoorbeeld eens naar het vermoeide en uitgezakte 
gezicht van Michael Cohen -de vorige advocaat van Trump-, en naar het 
gezicht van Trump zelf.  En wie het ijskoude gezicht van de voormalige 
minister van BZ van de VS ziet, nl Madeleine Albright, kan daar van 
aflezen dat ze een furie is.   
 

 
Grauw                        Narcist                            Uitgeleefd 
 
Monique Hagemeijer over zevenvoudigheid 
Zevenvoud is een overzicht dat alle mogelijkheden openhoudt en 
tegelijkertijd veel inzicht en begrip geeft zodra je weet hoe het werkt. 
Zevenvoud is het in energie samengaan van het fysieke, emotionele, 
mentale, psychische, energetische, spirituele en causale bestaansniveau. 
Iedereen weet dat dit alles tegelijkertijd plaatsvindt. De mens leeft altijd 
bewust of onbewust vanuit zevenvoudigheid. Dit in een samengaan van 
aardse, geestelijke en zielsenergie. Oók tegelijkertijd. 
Meestal leeft de mens op meerdere van deze niveaus onbewust, hierdoor 
steeds onderhevig aan bewustwording. Een prima zaak dus! Het 
dagelijkse bewustzijn geeft de huidige stand van ontwikkeling aan in 
deze zevenvoudigheid. Belangrijk is om de mogelijkheid van integratie 
aan te zwengelen. Iedere therapie heeft een eigen ingang in deze 
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zevenvoudigheid. Integratie brengt de zeven bestaansniveaus naar 
beleefbaarheid. 
 
 
Danna Winner 
Het lied dat Danna Winner zingt over de zeven regenbogen bevat ook de 
zevenvoudigheid van de schepping: 
Het lied is te beluisteren op de volgende website: 
https://www.youtube.com/watch?v=9-xBI3cAvvE 
 
Zeven dagen zijn er nodig 
 Opdat de mens hier kan bestaan, 
 Vele vragen overbodig, 
 Naar waarheen en waar vandaan 
Zeven zeeën te bevaren, 
 Is de droom van ieder mens, 
 Zeven zeeën te bewaren, 
 Voor de mens de mooiste wens 
 Mogen zeven regenbogen door de hemel blijven gaan 
 Mogen in vele kinderogen zeven regenbogen staan. 
Zeven sterren als planeten 
 Met de aarde hoog in de baan 
 Die van verre laten weten, 
 Dat de wereld blijft bestaan 
Zeven levens voor de aarde, 
 Hoop en vrede voor ieder mens, 
 Ieder in zijn eigen waarde, 
 Voor de mens de mooiste wens. 
Regenbogen in kinderogen 
 
De Waarheid is bevrijdend 
De waarheid is op alle levensterreinen bevrijdend, vooral voor het gebied 
van negatieve zaken. De waarheid is een licht om het duister te 
verdrijven. Ons denken dienen wij geheel te richten op waarheid om ons 
uit het negatieve te verlossen.  Er is in onze eeuw veel waarheid ontdekt 
en veel heilige huisjes zijn erdoor ingestort. De meeste mensen voelen 
zich echter veilig in de aloude ‘waarheden’, en zijn geacclematiseerd   en 
willen niet over de muur heenkijken.  Zij blijven liever in hun 
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lichaamskrot vertoeven, dan hun lichaam op te schonen tot een heerlijke 
woning Gods.  Wij hebben de Scheppergod altijd buiten ons gezocht. Dat 
is ons aangeleerd en voorgehouden.  De Scheppergod is echter in ons, 
aangezien wij (naar) Zijn beeld en gelijkenis zijn geschapen. Wij hebben 
Hem uitgebannen zoveel mogelijk. 
Meer geheel uitbannen lukt niet. 
De mens heeft God grotendeels uit 
zich verdreven door te beweren dat 
wij erfzonden zouden bezitten. Wij 
zouden God weer in ons terug 
kunnen krijgen wanneer we trouw 
naar de kerk gaan, ons laten dopen 
en ons aan de geloofsbelijdenissen 
houden.  De scheiding met God is 
echter door onszelf tot stand 
gebracht, en wij dienen tot Hem 
terug te keren, in berouw onszelf te vergeven. Het gaat erom dat wij 
bewust worden dat wij van Goddelijke adeldom zijn, een koninklijk 
priesterdom volgens de apostel Petrus.  Wij dienen de ons gegeven 
geestelijke vermogens opnieuw leren te gebruiken. Wij zien het in de 
profeten Elia en Elisa welke krachten zij bezaten en welke daden zij 
verrichtten.  Wij dienen ons lichaam en onze geest onder controle te 
krijgen, zodat we vorst zijn over onszelf en over de ganse schepping. Dit 
was het plan van de Schepper met ons, dat hij zou heersen als dienaar in 
liefde en zelfovergave. Dit principe van Goddelijke heerschappij die aan 
de mens – de adam-mens-  werd gegeven is gelijk de zalving, het 
Christus-principe, zoals alle koningen gezalfd werden.  
 
– Barometer en TransitieEen Barometer geeft drie dingen 
(omstandigheden) aan, namelijk Storm, Veranderlijk en Bestendig.  Wij 
zien het voor ogen en merken het aan den lijve dat alles op aarde 
veranderlijk is. Niets is bestendig, ook het weer niet.  Er zijn nog geen 
statische processen gaande op de aarde, maar uitsluitend dynamische, 
waardoor de dingen veranderen. We zien het voor ogen dat 
maatschappelijke, politieke, religieuze en andere processen regelmatig 
veranderen. Mensen willen wel graag zoveel mogelijk zekerheden 
opbouwen om blijvende garanties te verkrijgen. Ook dat lukt niet. Je 
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vraag je dan af waarom er veranderingen 
plaatsvinden? Waarom is ons bestaan 
dynamisch?   Wij gaan niet graag 
achteruit naar Storm op de barometer. 
Liever gaan we naar Bestendig. Dan moet 
er wel veel veranderen aan de huidige 
wegwerpmaatschappij, om tot 
duurzaamheid te komen.  Wij verspillen 
nog veel te veel. Wij leven nog met 
kunstmatigheden, kunstmatige 
energiebronnen, etc.  Conservatieven onder ons willen zoveel mogelijk 
vasthouden wat ze hebben. Verworvenheden van ons voorgeslacht. Dat 
is goed, inzoverre  die verworvenheden niet verbeterd kunnen worden.  
Wij dienen open te staan voor vernieuwing. Wij leven immers in een 
organische wereld, waarin wij organische dienen te denken en 
alomvattende kennis zoeken te verkrijgen.  Niet-duurzame systemen 
redden het immers niet maar storten in en verdwijnen. Toch stuit 
veranderingen aanbrengen veelal op weerstand.  De weg naar het Paradijs 
lijkt moeilijk, de weg naar vernieuwing, maar is niet moeilijk, aangezien 
alle elementen voor deze vernieuwing reeds aan ons gegeven zijn. In de 
Landbouw-universiteit te Wageningen had men ooit een stof gevonden 
die schadelijk was voor de grond. Men heeft deze stof daar in twee 
elementen gesplitst. Nu zijn deze twee delen allebei zegenrijk voor de 
grond!  Het kwaad in de wereld zouden wij ook in twee delen moeten 
splitsen, zodat het twee goede dingen worden. Het is namelijk ónze keuze 
die bepaalt of iets kwaad of goed is. Een mes kan men gebruiken om er 
brood mee te snijden, maar men kan er ook iemand mee doodsteken.  
 
Hoe oud ben je eigenlijk? (citaat internet) 
Door patrick | dec 31, 2016 | 0 |  
U bent misschien gewend om uw leeftijd te zien als een getal in jaren. 
Voorbeeld: u bent geboren in januari 1990 en dus bent u (nog net) 26 
jaar. Maar hoe oud is uw lichaam eigenlijk? Het blijkt dat niet alle delen 
van het lichaam even oud zijn. Dit heeft te maken met de 
regeneratietijd. Om een voorbeeld te geven: in 4 maanden hebben al uw 
rode bloedcellen zich volledig vernieuwd. Dus uw rode bloedcellen zijn 
maximaal 4 maanden oud, gemiddeld gezien jonger. En gelukkig maar, 
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anders was bloed doneren niet zo populair. Enkele andere cijfers: de lever 
vernieuwt zich in 5 maanden en de huid in 2-4 weken. Elk uur 
vernieuwen zich in het lichaam maar liefst 1 miljard cellen! Het lichaam 
vernieuwt zichzelf continu. Zie het volgende plaatje voor een aantal 
voorbeelden. Uw skelet vernieuwt zich overigens elke 10 jaar volledig. 
 
Ouderdomskwalen? 
Als we dit weten, hoe moeten we kijken naar zogenaamde 
ouderdomskwalen? Waarom hoort u soms van de dokter “u heeft last van 
uw knie vanwege uw leeftijd”? Mijn eerste tegenvraag zou dan zijn, “en 
hoe oud is mijn andere knie? En waarom heb ik daar dan geen last van?” 
maar gezien het bovenstaande is uw skelet, laat staan de knie, maximaal 
10 jaar oud. Hoeveel 10-jarigen hebben last van hun gewrichten? En 
waarom heeft niet iedereen van uw leeftijd last van de knie? 
Als klanten bij een intake daarom zeggen of vragen “ligt het aan mijn 
leeftijd?” leg ik dit ook altijd uit. Ik denk zelf dat het niet de leeftijd is, 
maar dat het gaat om patronen die steeds weer worden toegepast. Oude 
patronen gecombineerd met een nieuw lichaam(sdeel) geeft hetzelfde 
resultaat. Het beste, in mijn optiek, is dan om de patronen te wijzigen, en 
in dit geval de bewegingspatronen. Dat is wat we doen bij 
houdingstherapie. 
 
Herstel van kraakbeen 
Veel mensen denken dat kraakbeen niet kan herstellen, dat het lichaam 
geen nieuw kraakbeen kan aanmaken. Wat je hebt, daar moet je het mee 
doen voor de rest van je leven. Dit blijkt niet het geval te zijn. Steeds 
meer onderzoeken bevestigen dit. Zelfs in laboratoria kan nieuw 
kraakbeen gemaakt worden, zie bijvoorbeeld deze link. Maar het lichaam 
kan ook dit prima zelf. Bij artrose is er sprake van slijtage van het 
gewricht. Wikipedia omschrijft dit mooi: “Artrose ontstaat doordat er 
meer gewrichtskraakbeen verloren gaat dan er door het lichaam 
geproduceerd kan worden.”. Met andere woorden, het is niet alleen zo 
dat het kraakbeen afslijt en niet meer terug groeit. Wat er gebeurt is dat 
het kraakbeen sneller afslijt dan het kan aangroeien. En dit kan onder 
andere komen door een verkeerd bewegingspatroon. Een voorbeeld: als 
de knieschijf niet recht staat maar de knie naar binnen staat (x-been in de 
volksmond) of naar buiten (o-been), staat er extra druk en dus slijtage op 
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1 kant van de knie. Het kraakbeen zal aan die kant eerder wegslijten bij 
dagelijks gebruik. Op een gegeven moment is het kraakbeen op en is er 
bot-op-bot contact. En dit is uiterst pijnlijk, zoals velen van u helaas 
weten. 
 
Onnodige operaties 
Jaarlijks worden ontzettend veel onnodige operaties uitgevoerd, zie 
bijvoorbeeld dit artikel. Ik zeg niet dat alle knie-, heup- of 
schouderoperaties overbodig zijn. Wel pleit ik ervoor om eerst, voor u 
zo’n ingrijpende operatie overweegt, kijkt naar alternatieven die op 
natuurlijke manier het evenwicht in uw lichaam herstellen. De 
orthopedisch specialisten en chirurgen zijn tegenwoordig erg knap, maar 
ze weten niet altijd dat er ook alternatieven zijn. Een operatie kan altijd 
nog. 
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Vrouwen hebben nog al veel last ervan dat zij de natuurlijke kleuren van  
hun lichaam niet fraai genoeg vinden. Zij verven zich dan ook met liefst 
opvallende kleuren. Hun lichaam is een tempel, en de tempel in Israel 
was niet geverfd.  
 
De energetische mens (Ria Feskens) 
 
Om er toch een beeld bij te krijgen, ze zien 
eruit als koorden, net zo dik als een tuinslang, 
uiterst flexibel en uittrekbaar. Ze worden 
vanuit de chakra’s naar de energievelden van 
de ander geworpen, vastgehaakt in de chakra 
van een ander en vormen daarmee de 
verbindingen tussen personen onderling. De 
band tussen moeder en kind is de bekendste. Onzichtbaar kan een moeder voelen 
hoe het met haar kind is, al is het aan de andere kant van de wereld, ze weet het 
gewoon, al weet ze niet hoe ze aan die informatie komt. Een ander kenmerk van 
plasmalinten of banden is dat ze tussen familieleden vaak al aangelegd zijn in 
vorige levens. Ze blijven bestaan ook al is het familielid overleden. 
 

Relationele banden tussen partners of vrienden/vriendinnen/collega's zijn 
meestal in het huidige leven gevormd en worden vooral door intensief contact 
sterk gemaakt en gehouden. Het verbreken van vriendschapsbanden is vaak niet 
eens nodig, omdat deze banden het kenmerk van vluchtigheid hebben. Ze 
vervagen vaak op een natuurlijke manier. Dit komt doordat er na verloop van 
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tijd minder energie aan wordt gegeven. Als er nog maar weinig aandacht voor 
elkaar is, 'verwatert' die band. Uit onderzoek is naar voren gekomen dat we elke 
zeven jaar met andere mensen bevriend zijn. 
 
Energetische banden werken anders dan fysieke banden. Als je denkt ik wil 
je NOOIT meer zien en voegt daarbij de daad bij het woord, dan ben je fysiek 
wel los, maar energetisch NIET. Ook al zit de ander aan de andere kant van de 
wereld en zie je hem echt nooit meer, in je aller diepste gevoel is hij/zij nog 
steeds bij je aanwezig! Vaak krijg ik te horen dat men de gedachte aan een ex-
partner maar niet 'uit het hoofd' kan krijgen. In werkelijkheid zit de ex niet in het 
hoofd, maar is nog verbonden via de plasmalinten met de chakra’s. 
 
Niet alle energetische banden hoeven verbroken te worden, dat zou een 
sociaal isolement betekenen. Gelijkwaardige banden zijn heel waardevol en 
moeten gekoesterd worden. Normale ouder/kind/familie -banden zijn de 
grondvesten van ons bestaan. Het is zelfs ongezond als er geen enkele verbonden 
band meer aanwezig is. Dit verklaart waarom sommige mensen heel lang dood 
in huis liggen zonder dat ze worden gemist. Die mensen hadden al hun banden 
al verbroken. Niemand voelde nog via verbindingen dat er problemen waren. 
 
De banden waar wel actief aan de beëindiging gewerkt moet worden zijn 
vooral de ongezonde, beknellende, beperkende, benauwende, oude banden 
die schadelijk zijn of nieuwe banden maken verhinderen. Ook de liefdevolle 
banden waarbij druk op de chakra's door de ander wordt uitgeoefend, moeten 
worden verbroken. Als voorbeeld noem ik de dominante moeder die haar 
energetische kracht inzet om 'haar wil is wet' bij haar kind af te dwingen (via die 
band op afstand) of haar kind te manipuleren. Als het kind de pubertijd bereikt, 
zal het zich wel verzetten en proberen de banden losser te maken en de druk te 
verminderen. Gevoelige kinderen krijgen dit meestal niet voor elkaar en blijven 
tot op hoge leeftijd nog gehoorzaam. 
 
Er zijn verschillende technieken om bestaande ketens te verbreken. Het gaat 
hierbij om spirituele energie binnen te brengen, zodat negatieve energie gaat 
smelten. Dit kan bijvoorbeeld via visualisatie. Het is werken met spirituele 
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energie en het onbewuste deel van de ziel. Het is niet de verbinding, maar het 
middel. Wij herkennen visualisatie via ons brein. Wanneer het bewustzijn begint 
te visualiseren, neemt volgens de kosmische wet de geestelijke leiding het over. 
Op een bepaald moment kom je voorbij het visualiseren en kijk je alleen nog 
maar. Deze manier van werken is onschadelijk voor jou of voor de ander; daar 
ziet die kosmische wet op toe. 
 

Energetische verbreking werkt meteen en de effecten dringen door tot in 
alle lagen van ons bestaan. Je kunt dus direct effecten verwachten in de vorm 
van positieve reacties om je heen, zonder dat de mensen weten waar je mee bezig 
bent geweest. Erg handig als je in contact moet blijven met je ex vanwege de 
kinderen. Want als energetische band die als een keten werkt tussen jullie 
verdwenen is, kan er een andere band op basis van co-ouderschap voor in de 
plaats komen. 
 

De visualisatie die ik met de moeder deed, heb ik voor jullie uitgewerkt in 
Cut the rope. Deze visualisatie werkt niet alleen bij beperkende banden door 
personen, maar kan ook gebruikt worden voor bijvoorbeeld verslavingen of een 
huis waar je maar niet los van komt. Voor therapeuten die geleerd hebben om 
talking sessies te geven (SER) is deze manier het proberen waard. Tijdens een 
Healing/Cranio Sacraalsessie is het effect namelijk nog sterker. Een andere 
oefening, ook voor mensen die al bekend zijn met visualisatie; ik heb deze van 
Willem Glaudemans (talentenspel) geleerd en is erg effectief. Het bleef me 
vooral bij, toen hij tot hilariteit van alle cursisten zichzelf tot een Koning 
omtoverde en het hele spel live met ons speelde. Deze visualisatie is vooral een 
aanrader als je een dominante ouder, partner of zelfs kind hebt en je jezelf niet 
kunt zijn. Lees hem even door en spreek hem in (bijvoorbeeld op je mobile). Ga 
daarna rustig zitten met je ogen dicht of een blinddoek (zorg dat je niet gestoord 
kunt worden). 
 
Ria Feskens, Serenora, juli 2018 ( 
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Is er slechts één mensheid? 
Algemeen wordt ervan uit gegaan dat álle mensen op aarde –
momenteel ongeveer 7 miljard-  in wezen een eenheid vormen en één 
gemeenschappelijke voorvader hebben.  Alle rassen en soorten zouden 
gelijk zijn, en in wezen zouden er geen blanke christenen, joden, 
moslims, hindoes, zwarten, roden en anderssoortigen zijn. Er zouden 
alleen maar mensen bestaan, met wat onderlinge verschillen in kleur 
en aanleg. Met de dieren gelooft men dat het anders ligt, die zouden 
niet van één stamvader afstammen. De reuzen die er ooit waren en die 
er hier en daar nog zijn op aarde zouden ook van Adam en Noach 
afstammen, maar afwijkende genen bezitten.  Genetisch is het 
onmogelijk dat alle soorten en rassen van Noach zouden afstammen. 
Dat er ook hybride-soorten bestaan, zoals de Reptilians, Alliens, 
Anunnaki’s,  of buitenaardsen verwijzen velen naar het rijk der fabelen, 
ondanks de vele archelogische bewijzen.  De meeste christenen zien 
alle anderssoortigen als hun naasten, waarvoor men lief dient te zijn 
volgens de Bijbel.  Een naaste dient dicht bij ons te staan en niet ver 
weg. De andere soorten en rassen staan niet dicht bij ons, maar ver 
van ons af. Zijn zijn onze naasten niet. Het hoort volgens het 
Hebreeuwse woord ‘ach’ iemand van je familie te zijn, een 
bloedverwant. Christenen zijn gaan geloven dat kleurlingen ook hun 
broeders en zusters zouden zijn, hun naasten. Vandaar de zending, 
wat nooit de bedoeling van JHWH is geweest. Een Israeliet mocht/mag 
zich niet met anderen of kleurlingen verbroederen. Het erfdeel van een 
Israeliet mag niet ten deel vallen aan een stiefbroer. Dat blijkt uit 
Galaten 4:30.  Dit is geen rassenhaat, maar is juist ter bescherming 
van het eigen ras, om de soorten zuiver in stand te houden. Laat elke 
soort zijn of haar eigen goden houden, maar maak er geen christenen, 
joden, moslims of wat dan ook van. Een Israeliet mag ook niet het 
geluk van een anderssoortige zoeken, zie  

Deut.23:1 Die door plettering verwond of uitgesneden is aan de mannelijkheid, zal in de 

vergadering van JHWH (Jehoewáh) niet komen. 

2 Geen bastaard zal in de vergadering van JHWH komen; zelfs zijn tiende geslacht zal in 

de vergadering van JHWH niet komen. 
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3 Geen Ammoniet, noch Moabiet zal in de vergadering van JHWH komen; zelfs hun 

tiende geslacht zal in de vergadering van JHWH niet komen tot in eeuwigheid. 

4 Ter oorzake dat zij ulieden op den weg niet tegengekomen zijn met brood en met water, 

als gij uit Egypte uittoogt; en omdat hij tegen u gehuurd heeft Bileam, den zoon van Beor, 

van Pethor uit Mesopotamië, om u te vloeken. 

5 Doch JHWH, uw God, heeft naar Bileam niet willen horen; maar JHWH, uw God, heeft 

u den vloek in een zegen veranderd, omdat JHWH, uw God, u liefhad. 

6 Gij zult hun vrede en hun best niet zoeken, al uw dagen in eeuwigheid. 

 
Door vermenging ontstaat verbastering. Die raad gaf Bileam aan Balak 
om Israel erdoor te vernietigen. Bastaarden mochten niet in de 
volksvergaring van Israel komen. Ps. 106: 34-36      Exodus 23:23  en 
Ezechiel 44:6 De bastaarden en andere soorten mogen in het land 
Israel niet samenwonen. Zie ook Numeri 25, waar Pinehas de vreemde 
man doodde, en Ezra 10 en Nehemia 13. Apartheid is geen bedenksel 
van mensen, maar van de Schepper als natuurwet gegeven, Leviticus 
26:12.   Een groot aantal mensen vervuilen het eigen lichaam en geest 
met roken, drinken, straling (mobieltjes), vlees, medicijnen en 
chemicaliën (via voeding). Het innerlijke kanaal voor bovennatuurlijke 
vermogens is daardoor niet schoon. Onzuivere handelingen en 
gedachten doen de rest. Zuiveren van lichaam en geest is hier het 
ontwikkelingspad dat wij hebben te gaan. 
 
Er liepen eens twee mannen van 80 jaar naast elkaar. De één liep erg 
krom en voorover gebogen. Hij had een stok in zijn hand, keek dof uit 
z’n ogen en leek uitgedoofd.  De ander liep fier rechtop en diens ogen 
straalden.  De eerste had al zijn levensenergie er doorgebracht, 
verslaafd aan verschillende dingen. Hij had zijn lichaam als een 
omnifoor of alleseter voorzien van onvolwaardig voedsel.  De tweede 
man had zich aan de voedselwetten gehouden, aan de natuurwetten. 
Levenssappen kunnen worden verspild, maar ook kunnen ze worden 
benut ten goede. Bij onze geboorte krijgen wij allen een bepaalde dosis 
levenssappen mee. Tijdens onze groei naar volwassenheid worden 
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deze levenssappen sterker en en zwakker, al naar gelang zij ze 
gebruiken. De groei naar een volwaardig mens is voor deze sappen van 
groot belang hoe ze worden aangewend. Men kan in z’n jeugd er veel 
van verspillen, zodat er reeds te zien is aan jeugdigen dat ze er 
ongezond uitzien.  Een geniaal mens zal z’n levenssappen sparen, 
zodat ze tot in lengte van jaren door zijn aderen mogen stromen en 
vitaliteit schenken.  In hoge ouderdom zal men alsdan nog vruchten 
dragen. Iemand die zich overgeeft aan hartstocht, verslavingen, genot 
en uitspattingen zal spoedig uitgeblust raken.  Het dierlijke moeten wij 
afleggen. Wij verschillen immers duidelijk van een dier wat betreft 
lichamelijkheid. Wij bezitten een opgerichte lichaamshouding, hebben 
handen en geen klauwen. Wij kunnen redelijk denken en spreken. Ons 
lihaam is niet zomaar van een bepaalde vorm voorzien. Ons lichaam si 
een tempel, een teken van de Geest. Wij zijn wel eindig, begrenst. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


