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Inleiding 
Het Boek der Natuur is het geheel enige boek dat met de hand of vinger 
van de Schepper Zelf  geschreven is. Paracelsus zegt: “Naar waarheid 
zoekende overlegde ik bij mij zelf hoe ik, wanneer er eens geen leraren in de 
medicijnen in deze wereld waren, die kunst zou kunnen leren? Niet anders dan 
uit het grote, geopende Boek der Natuur, geschreven door de vinger Gods.  Ik 
word beschuldigd en aangeklaagd dat ik niet langs de juiste deur bij de 
(genees)kunst ben binnengekomen. Maar wat is de juiste?  Galenus, Avicenna, 
Mezuë, Rhazes, of de eerlijke natuur?  Ik geloof de laatste! Door deze deur trad 
ik binnen, en het licht der natuur, en niet de apothekerslamp, wees mij de weg”. 
   
 De Schepper is de grote Eén, hoewel er in Genesis 1-3 sprake is van 
ONS, ‘laat Ons mensen maken naar Ons beeld en naar Onze gelijkenis”.  
Nu is het mogelijk om de meervoudsvorm te gebruiken door een enkele 
persoon. Het kan ook wijzen naar meerdere ‘goden’ of helpers van de 
Schepper, zie het apocriefe boek Henoch. In de Soemerische geschriften 
is sprake van meerdere scheppergoden. Hoe dan ook, Israel wordt 
opgeroepen in Deuteronomium 6: 4 Hoor, Israël! JHWH, onze God, is een 
enig JHWH! 
 
Er is slechts één Levensbron, één Bewustzijn, één Verlosser, één 
Principe, één Licht, één Wereldziel (Anima Mundi).  
 
Wereldziel (Grieks: ψυχή κόσμου, Latijn: Anima mundi) is de etherische geest 
waarvan volgens sommige antieke filosofen alles in de wereld doordrongen zou 
zijn. De anima mundi zou alle dingen van welke materie ook bezielen, net zoals 
verondersteld werd dat de ziel een mens 'animeerde'. (wikipedia) 
 
Wij mensen hebben ons veel te lang bezig gehouden met onze 
voorstellingen en veronderstellingen en het kloven van die éénheid. Wij 
hebben aan de Godheid verschillende eigenschappen toegekend, 
vermogens, functies, waardoor wij onszelf steeds verder van de Bron 
hebben verwijderd. Wij denken dat het leven, de geest, de Godheid en 
het geluk buiten ons te vinden is. In werkelijkheid is dat alleen IN ons te 
vinden, in ons hart.  Wij vormen één geheel met al wat leeft en bestaat. 
Afgescheidenheid is een waanidee. Wanneer wij alles zouden 
terugbrengen tot deze éénheid, zal ons leven en denken veel eenvoudiger 
worden en komen wij tot hoger bewustzijn.  In het Oosten is de filosofie 
niet gebaseerd op geloof en aannames. Ons Westerse denken berust op 
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theoriën, hypothesen, geloof en aannames. Het gaat echter om feiten, 
feitenkennis, en daarin is het Oosten ons ver vooruit. Het christelijke 
geloof is gebaseerd op mysteries die men maar moet geloven en 
aannemen. Kom niet met feiten, aangezien feiten het christelijk 
fundament ondermijnen.  
Uit de Eén (het Ontoegankelijke Licht) is de veelheid voortgekomen. Uit 
het licht dat op een prisma is gericht komen 7 kleuren voort.  
Alle boeken die wij kennen zijn door mensen geschreven, of dat nu de 
Bijbel betreft, de Koran of enig ander boek maakt niet uit. Mensen 
hebben aan sommige boeken het waarmerk toegekend dat ze door de 
heilige Geest geïnspireerd zouden zijn. Vraag niet naar het bewijs.  Men 
kan het aannemen of geloven dat de Bijbel Gods onfeilbaar woord zou 
zijn, maar daar is veel op af te dingen. De échte Godswoorden in de Bijbel 
zijn op de vingers van één hand te tellen. De Bijbel die voor de eenheid 
van het geloof zou moeten zorgdragen ten tijde van keizer Constantijn, 
had als effect dat er nog nooit zoveel grote scheuringen en twisten door 
ontstonden, en nog.  Het Boek der Natuur echter is voor de meeste 
mensen moeilijk leesbaar. Het schrift van het Boek der Natuur bestaat 
niet uit letters, maar bestaat uit vormen met een diepere inhoud.   
 

 
Aanbidding van het ‘heilige boek’  de Bijbel 325 Nicea. 
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 Polariteit 
Alle levensprocessen zijn onderworpen aan het ritme van polariteit. 
Polariteit vormt een eenheid. Plus en Min vormen een onlosmakelijke 
eenheid. De ene pool kan niet zonder de andere.  
Citaat: “Polariteit of het scheiden van een kracht in gelijke maar 
tegengestelde helften is een fundamenteel kenmerk van alle 
natuurfenomenen, van het kristal en de magneet tot de mens zelf”.   
Onze ademhaling en hartslag kennen een in- en uitritme. Wij nemen het 
inademen waar als één aspect van deze eenheid, en het uitademen als het 
erop volgende aspect.  Wij kunnen niet tegelijk beide aspecten 
waarnemen, zo goed als wij niet de boven en onderzijde van een munt 
tegelijk kunnen zien. De éénheid is er echter altijd.  Wanneer wij van de 
polariteit één aspect wegnemen, verbreken wij de eenheid.  Wel is het zo 
gelegen dat hoe dieper we inademen, des te dieper moeten we ook 
uitademen. Er is in deze éénheid een blijvende harmonie of balans.  
Wanneer wij de cirkel –als symbool van eenheid-  doorknippen en 
rechtbuigen ontstaat de rechte lijn, als symbool van de polariteit. Deze 
lijn heeft een beginpunt en eindpunt, maar blijft wel één.  Indien wij de 
rechte lijn weer terug gaan buigen naar de cirkelvorm, ontstaat als eerste 
het enkelvoudig ruimtelijk lichaam de gelijkzijdige driehoek. Maken wij 
vervolgens van de lijn de volgende mogelijkheid de kubus of het vierkant, 
dan blijft ook de eenheid gehandhaafd. De laatste mogelijkheid is om er 
een vijfhoek van te maken als ruimtelijk lichaam, wat de cirkel het dichtst 
benaderd, waarbij de eenheid gehandhaafd blijft.  Gaan wij buiten de 
vijfhoek verder dan ontstaat de zeshoek, zevenhoek, etc,  waarbij de 
eenheid verbroken is.  
 
De materiële wereld en het materiële universum  is de vorm die wij 
kunnen zien, de materie. De geestenwereld zien wij niet, dat is de 
spirituele wereld. Deze werelden vormen wel een éénheid.  
Uit de éénheid ontstond dus de dualiteit, wat een tegenstelling lijkt van 
Noord en Zuid.  Het stoffelijke is er voor ons eerst, daarna het geestelijke, 
maar wel als éénheid. Eerst werd volgens Genesis 1-3 het lichaam van 
Adam geschapen/geformeerd uit aarde/materie en werd daarna de geest 
des levens ingeblazen. Adam vormde een éénheid als tweeslachtige in 
één. Daarna werd Eva uit hem gebouwd, en vormden deze twee een 
éénheid als tweelingzielen. Adam droeg Eva in zich, en Eva droeg het 
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gehele mensengeslacht in zich. Zij bezat een baarmoeder, Adam niet. 
Adam was androgeen, tweeslachtig. In de man is altijd een stukje van de 
vrouw aanwezig, en in de vrouw is altijd een stukje van de man aanwezig. 
Ieder mens is dus een androgeen, een tweeheid en toch één.  Van 
oorsprong is de mens dus zowel mannelijk als vrouwelijk in één. De 
eerste tweeling van Adam en Eva is een weerslag van hun éénheid en 
tweeslachtigheid.   

                       
 
Eva werd verleid door Nachash en van de rechte weg afgetrokken, 
bevrucht door Nachash en daarna door Adam. Daaruit kwam de tweeling 
Kain en Abel voort. De strijd tussen het zaad van Nachash (slangenzaad 
genoemd)  ontstond tegen het zaad der vrouw, Genesis 3:15.  Deze strijd 
is nog niet ten einde.  Wie van deze tweeling was van welke vader, 
aangezien er nog geen DNA-onderzoek bestond? Zie brochure 1168.  
Kain en Abel, Kain als de overwegend meerdere man met weinig 
vrouwelijkheid, en Abel als de mens met de warmte van de vrouw.  Kain 
vermoorde Abel waardoor het patriarchale tijdperk inzette, te zien in de 
stedenbouw, oorlogvoering, techniek, industrialisatie, vermaak en 
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muziek, waarbij het matriarchale vrouwelijke omzeep werd gebracht. 
Kaïn maakte zich kenbaar dat Nachash zijn vader was. Zie 1Johannes 
3:12.   12 Niet gelijk Kaïn, die uit den boze was, en zijn broeder doodsloeg; en 
om wat oorzaak sloeg hij hem dood? Omdat zijn werken boos waren, en van 
zijn broeder rechtvaardig. 
 
Bij Noach moest de Schepper ingrijpen om totaal verval tegen te gaan.  
Abraham nam daarna de leidende rol voor een nieuwe mensheid, die in 
Izaak begon, waaruit Ezau en Jakob ontsproten. In Ezau begint de strijd 
van het slangenzaad tegen het vrouwenzaad opnieuw de kop op te steken.  
Ezau als de man, de jager en harige, Jakob als het meer vrouwelijke, een 
huisman en herder.  De strijd zet zich voort. Jakob lijkt het onderspit te 
delven. Ezau wordt het eerste geboren en ontvangt wettelijk de 
eerstgeboorterechten. Uiteindelijk koopt Jakob van Ezau de 
eerstgeboorte en is Jakob de rechtmatige voortzetter van de 
vrouwenzaadlijn. 
 
De vierde wet - De Wet van Polariteit (Marja de Vries) 
Dualiteit vormt de aard van het universum. Dat wil zeggen dat er geen absolute 
verschillen bestaan, maar dat alle verschillen relatief zijn. Want we nemen geen 
objectieve zaken waar, maar uitsluitend verhoudingen ten opzichte van elkaar. 
Alle tegenstellingen kunnen verzoend worden 'op een hoger niveau' in de vorm 
van een synthese, die meer is dan de som van de delen.  
Ook waarheden zijn relatief. Wat we zien, is afhankelijk van ons perspectief. 
Iedere waarheid heeft vanuit zijn eigen perspectief zijn waarde, maar is slechts 
waar binnen een bepaalde context. Onze overtuigingen en onze staat van 
bewustzijn vormen de context van onze relatieve waarheid De paradox is dat 
er behalve vele relatieve waarheden ook een Absolute Waarheid bestaat (Wet 
van de Goddelijke Paradox). We kunnen verschillende meningen of standpunten 
herkennen als verschillende perspectieven van waaruit we naar iets kunnen 
kijken. We kunnen leren om ons eigen perspectief bewust te veranderen, en 
bovendien kan op basis van dit inzicht een dialoog verrijkend werken en helpen 
om een beter beeld van het geheel te krijgen.  
 
Vorm en Inhoud 
Het materiële universum is de vorm. De planeten -waaronder de aarde- 
zijn vormen. Het gaat echter niet alleen om de vorm maar om de inhoud. 
Vorm en inhoud zijn elkaars completering. De vorm alleen is leeg, en de 
inhoud kan niet zonder vorm. Een beker is bijvoorbeeld de vorm, en het 
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water is de inhoud. De Bijbel is een boek 
vol met letters, dat is de vorm, de materie. 
De inhoud is het geestesgedeelte. De 
meeste theologen zijn net als de 
wetenschappers die alleen de vorm 
bestuderen en onderzoeken. Daar kom je 
niet verder mee dan de buitenkant, maar 
dring je niet door tot de kern. De vorm kan men analyseren, doch de 
inhoud niet, en déze inhoud is wel het belangrijkste. De vorm is wel nodig 
om de inhoud te kunnen bevatten. Zo is de cirkel en zijn de vormen  als 
de lijn, de driehoek, het vierkant en de vijfhoek wel symbolen, vormen, 
maar het gaat om de inhoud. Wat is de spirituele inhoud van deze 
symbolen?  Ons lichaam is ook een vorm, maar het gaat om onze 
levensgeest, het spirituele, de electra-kracht. Ons lichaam is materie, 
maar wát geeft ons lichaam de instructies hoe het zich in stand dient te 
houden?  Dat is de levensgeest die energie ontvangt vanuit de kosmos.  
Ons lichaam zelf als materie kan niet deze informatie verschaffen hoe 
alle levensprocessen dienen te verlopen, hoe wij ademhalen, hoe ons hart 
klopt, hoe de spijsvertering werkt, hoe 
herstel van wonden of ziekten 
functioneert, etc. Onze geest doet dat 
allemaal en heeft alleen een bestaan in 
deze vorm, in ons lichaam om dat te 
kunnen bedienen.   
 
 De doden weten niet met al volgens 
Prediker 9.  Wij zijn uit de stof gemaakt, de materie. En materie is 
onvernietigbaar, en ook geest of energie is onvernietigbaar.  Toch keert 
ons lichaam terug tot de aarde, tot de materie en wordt daarin als het ware 
opgelost.  De vorm lijkt te verdwijnen, maar is er op de een of andere 
wijze nog wel, wellicht alleen in atoompjes.  De levensgeest –deze is 
onterecht aangezien als zou dat de ziel van de mens zijn- keert terug tot 
de Levengever, en blijft ook bestaan. Uit de Schepper als Levengever als 
subjectief voor ons onzienlijke geestelijke is het objectieve en 
waarneembare heelal voortgekomen.  

 

 



Het Boek der Natuur                               No.1191 
 

9 
 

Uit de Bron als cirkel is het zuivere Licht voortgekomen, en er bestaat 
geen licht zonder duisternis, geen nacht zonder dag. De wet van polariteit 
is onwijzigbaar.   
 
De Wereldziel, Anima Mundi 
De wereldziel is een kracht, een zeer gevoelige 
onzichtbare kracht, die beinvloed kan worden 
door mensen. Op plaatsen  waar het klimaat sterk 
vervuild is en de atmosfeer onzuiver is geworden, 
wordt de anorganische stof veranderd. Dit is 
vooral het geval in steden en grote 
industriegebieden. Blavatsky haalt in Isis 
Ontsluierd een voorbeeld aan van een chirug uit Londen die zijn 
lancetmessen meenam naar Calcutta. Die messen van Brits staal konden 
de atmosfeer in India niet verdragen. Engels staal in Egypte roest binnen 
24 uur.  Ook op mensen heeft het klimaat een grote invloed.  W. Phillips 
schrijft in “Verloren Kunsten” dat de psychologische aard van de mens 
door verandering van het klimaat gewijzigd wordt. De geestelijke 
vermogens van mensen nemen af in een vervuild klimaat.  Het Ref-
Dagblad 26-09-2019  kopte “Nederland is nog niet uit het stikstofmoeras.  

1. Wat is stikstof eigenlijk? Stikstof is een gas - zonder kleur, geur en smaak - en alom aanwezig. 
De stof wordt zo genoemd omdat mensen en dieren stikken als ze in een ruimte zijn met enkel deze 
stof. Toch bestaat zo’n 78 procent van de lucht uit stikstof. Dat we kunnen ademen, komt door de 
20 procent zuurstof en waterstof in de lucht. 2. Er is dus altijd al veel stikstof om ons heen. 
Waarom is het nu ineens een probleem? Door toedoen van de mens komt er steeds meer stikstof in 
de natuur. Dat gebeurt bijvoorbeeld bij de verbranding van fossiele brandstoffen. Met name 
dieselauto’s scheiden veel stikstof uit. Ook de industrie blaast stikstof de lucht in, al is dat wel 
minder dan in het verleden doordat er zogeheten NOx-filters zijn geplaatst.  Daarnaast ontstaat 
veel stikstof in de landbouw, in 2017 veertig procent van het totaal. Ammoniak, een belangrijk 
onderdeel van kunstmest en veelvuldig voorkomend in gewone mest, is een verbinding van stikstof 
en waterstof. De stikstof in de (kunst)mest verdampt in de lucht en slaat dan neer in 
natuurgebieden of sijpelt via de bodem en het grondwater weg uit landbouwgebied. In vergelijking 
met andere landen stoot Nederland veel stikstof uit. Dat komt doordat we in een dichtbevolkt land 
leven met veel verkeer en veel intensieve landbouw. 
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Wanneer Nederland nog niet uit het stikstofmoeras is verkeren we –
althans volgens de politici-  in een levensgevaarlijke situatie die 
onomkeerbaar lijkt. Zo heel erg is het nu ook weer niet, want er worden 
straffe maatregelen genomen, kijk maar naar het besluit van de Hoge 
Raad. Voorlopig liggen ruim 18.000 (bouw) projecten stil. En we mogen 
straks op de A1 geen 130 km meer rijden, maar 100. Wie kan echter de 
economische welvaartstrein nog tot stilstand dwingen, of langzamer laten 
rijden?  De hele economie is ingesteld op vooruitgang, hoe sneller hoe 
liever. Maar ---- we dreigen te stikken in de stikstof wordt ons aangezegd, 
dus temperen, anders leggen wij gezamenlijk in ons kikkerland het 
loodje. Het is een stof-probleem, en elk probleem is voor politici een 
welkom instrument om er de aandacht op te vestigen en er wetten voor 
uit te vaardigen die de nodige belastingen opleveren.  Straks krijgen we 
wellicht nog met smog te maken. Stikstof kun je niet zien, maar smog 
veelal wel, vooral in de steden bij warm weer. En hete zomers hebben we 
al gehad, want de aarde zou aan het opwarmen zijn, althans volgens de 
politici, maar niet volgens veel klimaatwetenschappers.  Politici staan aan 
het roer, dus zij bepalen de koers. Chemtrails, daar doen ze niets aan.   

       
 
De échte gevaren, daar hoor je de politici niet over. Ze worden wellicht 
door Huwai omgekocht, of door Soros.  
 
Universum 
Het gehele heelal is gebouwd op de dodecaëder als meetkundige vorm. 
De dodecaëder bestaat uit 12 vijfhoeken en wordt ook wel de Pentakubus 
genoemd.  De kennis van het universum en haar opbouw is overgeleverd 
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door middel van geheime genootschappen in de vorm van mythen (de 
vorm). Men dient de sleutel te bezitten om de poort van deze mythen te 
kunnen openen (de inhoud). De mythen zijn volgens Horatius 
uitgevonden door de wijzen uit de oudheid om daarmee de natuurwetten 
te bevestigen en tot onderwijs in de zedelijke waarheden te dienen. 
Blavatsky schrijft in deel 2 van Isis Ontsluierd p.47   dat de Tempel van 
Salomo nooit een fysiek bouwwerk betrof, maar een zuiver allegorische 
beschrijving is, een beeldspraak.  
“Het bouwen van de tempel van Salomo is de zinnebeeldige voorstelling 
van het geleidelijk verkrijgen van het 
verkrijgen van de geheime wijsheid of 
magie, het verheffen en ontwikkelen van het 
geestelijke  uit het aardse, het opbouwen van 
de macht en de luister van de geest in de 
stoffelijke wereld door de wijsheid en het 
genie van de bouwer”, aldus Blavatsky.  
 
De naam Salomo (sol-on- mon = 
zonnepriester van de tempel in On) is in drie talen de naam van de zon, 
van het Licht zelf, het licht van de subjectieve wereld, wat schijnt in de 
duisternis van het objectieve heelal. Dát is de Tempel die kan worden 
opgericht zónder dat daarbij één hamerslag werd gehoord.  Ook alle 
dierenoffers die gebracht zouden zijn tijdens de inwijding van de tempel 
dienen symbolisch opgevat te worden. Het gaat hierbij om zeer grote 
aantallen dieren die geofferd zouden zijn. Dat zou een enorme bloedplas 
zijn indien dat echt had plaatsgevonden. In het Midden-Oosten zou dat 
vanwege de warmte een groot gevaar voor de gezondheid zijn geweest 
vanwege het gevaar van verspreiding van allerlei ziekten. Het zou zeer 
milieuvervuilend zijn geweest indien het fysiek heeft plaatsgevonden, 
met de barbecue erbij dat het volk zich dik kon eten aan het vlees.  
 
Alles is getal  
Alle religies gaan uit van getallen en zijn erop gegrond.  De heiligheid 
van getallen begint bij de één (1). De Bijbel begint er in Genesis reeds 
mee, de 7 dagen van de schepping. Het getal 7 geldt dan ook als het 
heiligste getal.  Alle kabbalistische gematria verloopt via het getal 111.  
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Het beginsel der natuur is echter tweeledig, vrouwelijk én mannelijk. Dat 
werd afgebeeld door de twee pilaren van de Tempel, Jakin en Boaz.  De 
linkerkolom is Jakin, het vrouwelijk beginsel (of te wel Jakob).  
De rechterkolom is Boaz, het mannelijk beginsel. (of te wel Ezau). 
Wanneer Jakob worstelt met de god (de malach-Iho) van Ezau ontvangt 
hij na zijn overwinning de naam Israel en wordt hij de rechterkolom 
Boaz.  De stof overwint dikwijls de geest, maar hier is het andersom, dat 
de geest de stof overwint, zodat Jakob de naam Israel ontving, dat is: 
strijder met Jahweh.  Deze naam komt van isarel of Aser de zonnegod 
van Egypte. De zon ging Jakob immers op, zie Genesis 32:31. De zon 
bevrucht de stof, de aarde met levensenergie. De geest is onveranderlijk, 
de stof is wijzigbaar en dient getransformeerd te worden.  
 
 
Om in Jahweh se orkes te kan speel, moet jy fyn ingestem word 
deur Stephan Joubert 
Simfonieorkeste vat gewoonlik ‘n pouse in die middel van hulle uitvoerings. As 
hulle na die pouse gereed maak om weer te begin speel, moet al die orkeslede 
eers weer hulle instrumente instem. Om nootvars te bly, moet musiekinstrumente 
gedurig ingestel word. Selfs na ’n halfuur se pouse is so ’n fyn instelling nodig. 
Dieselfde geld vir ons elkeen. Om Jahweh se musiek te maak met ons lewe, moet 
ons aanhoudend fyn ingestem word. Dag vir dag moet ons ingestem word om 
Jahweh reg te dien en met die nodige integriteit te volg. Ons OOG moet ingestel 
word om Jahweh se goedheid orals in ons lewe raak te kyk. Ons OOR moet 
verstel word om sy stem in die Skrif te hoor. Ons VOETE moet daagliks geleer 
word om op Jahweh se pad te stap. Ook moet ons HANDE geleer word om goeie 
dinge tot eer van Jahweh te doen. Aanhoudend stem Jahweh se Gees ons in. 
Maar dan moet ons gehoorsaam wees en toelaat dat Hy ons reg instel op sy 
musiek. Ook moet ons gedurig oefen om Hom te sien, te hoor, en met oorgawe 
te volg. Dan maak ons mooi musiek met ons lewe. 
 
De eenheid aller dingen 
Het universum vormt een éénheid, een systeem waarin alle dingen voor 
altoos verenigd zijn. Er kan daarin dus geen scheiding bestaan. JHWH is 
Eén en in Hem is álles één. Mensen en engelen kunnen zich wel buiten 
deze eenheid plaatsen, door geen positie in te nemen in de waarheid. Dat 
is de afgescheidenheid.  In die positie is men geen dienaar, maar heerser 
geworden, wat fataal is. Wij zijn als éénheid hulpbetoon schuldig aan 
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elkaar. Dat leefde in vroeger dagen nog in de dorpen en op het platteland. 
Momenteel is hulpbetoon vrij zeldzaam geworden, elk leeft voor 
zichzelf.  Dienstbetoon en liefde onttrekt nauwelijks energie aan ons 
lichaam, maar voegt in de meeste gevallen juist energie toe.  Liefde is de 
essentie van het universum. Liefde is net als licht, het vult de donkere 
ruimten.  Wanneer wij elke gedachte aan dogma en geloof loslaten, zijn 
wij als het licht en vullen erdoor ons gehele wezen met liefde.  
Onwetendheid is de enige vijand van de mens, vandaar dat 
bewustwording alle vijanden opruimt.  De bevrijding van een mens uit 
religies, geloofsystemen en dogma’s is gelegen in de juiste kennis van de 
dingen zoals ze in werkelijkheid zijn. Dat betreft allereerst kennis van de 
natuurwetten, het Boek der Natuur.  Alle menselijke inbeeldingen over 
de materiële en geestelijke zaken moeten we loslaten, worden als de 
kinderen die nog niet opgezadeld zijn met de vele waanvoorstellingen der 
volwassenen.  Een kind leeft nog vanuit natuurlijke beginselen, vanuit de 
natuurlijke bron. En die proberen wij als ouderen juist te dichten zodat 
zij zullen leren denken zoals wij, in de waan der dingen, in de verbroken 
eenheid.  Natuur getrouw leven is volmaakt leven en geeft alleen 
tevredenheid.  Geestelijken en politici houden de mensen voor dat ze 
buiten zichzelf moeten zoeken naar verlossing, rust, vrede, wijsheid, 
liefde, etc.  Dat is onjuist, aangezien het Rijk Gods in ons is en niet ergens 
ver buiten ons aan de overzijde van de oceaan.  Het gaat om de Christos 
in ons, en niet om een Jezus buiten ons die zo goed als zeker nooit echt 
bestaan heeft. De geestelijken en politici boezemen ons hoop in en 
wensen ons het goede. Zij laten ons in het ongewisse zónder zekerheid. 
Wij dienen onze intuïtie te volgen vanuit ons hart, met innerlike 
bewogenheid zodat wij ware meesters worden en zijn over onszelf, over 
onze hebzucht, egoïsme, vijandschap, jaloersheid, bezitsdrang, 
verslaafdheid, etc.  Wij dienen onszelf te ontwikkelen. Vanaf het 12e jaar 
houdt nagenoeg alle menselijke ontwikkeling op, volgens 
wetenschappers. Dat komt volgens hen vanwege het feit dat de 
hersencellen daarna niet meer zo heel actief zijn, zelfs al wordt een mens 
oud. Dr. Hanisch stelt in zijn boek dat een mens slechts een klein deel 
van zijn hersencapaciteit gebruikt, namelijk zolang als de pijnappelklier 
gesloten blijft (dat betreft ons 3e oog, de amygdala). Volgens de statistiek  
is 12% van de bevolking idioot of achterlijk. 45% komt niet verder in 
ontwikkeling dan een kind van 8 jaar.  40% bereikt de ontwikkeling van 
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een 10 jarige. 2% bereikt het peil van een 12 jarige. Slechts 1% is echt in 
staat om zelfstandig te denken.  4% van onze hersenen is actief, de rest 
wordt junk genoemd, niet actief.  
 
De Wet van de Kosmische Harmonie 
De wet van de kosmische harmonie stond bij de oude cultuurvolkeren 
centraal. De maten ervan en de verhoudingen hebben zij vastgelegd in 
bouwwerken en kunstvoorwerpen.  Kijk maar naar de Grote Piramide te 
Gizeh in Egypte, naar Tempels, Kathedralen, etc.  Wanneer de kennis van 
deze wet bij de volkeren der aarde weer algemeen bezit wordt, zal er 
opnieuw harmonie en vrede op aarde ontstaan.  Alleen het toepassen van 
deze wet schept evenwicht, balans, orde, waardoor het Paradijs op aarde 
zal verwerkelijkt worden.  Er zijn wel grote culturen de laatste eeuwen 
verschenen, grote wereldrijken, maar deze gingen allen weer ten onder 
aangezien ze uitsluitend gericht waren op de materie, de vorm, en niet op 
de inhoud. Dat is wel enigszins verklaarbaar, aangezien de mens moest 
zien te overleven in zijn strijd om het harde bestaan tegen een 
weerbarstige natuur.  Bij deze strijd werd het geestelijke aspect nagenoeg 
verwaarloosd en door de clerus op misleidende wijze de mensen 
voorgesteld.  Zij deelden daartoe de mens in drie delen (in navolging van 

de Griekse wijsgeren), namelijk lichaam, 
ziel en geest.  Het lichaam alleen zou 
sterfelijk zijn, onderworpen aan de dood 
vanwege de zogenaamde erfzonde.  De ziel 
zou onsterfelijk en onzichtbaar zijn en na 
de lichamelijke dood verhuizen naar de 
hemel of de hel. De geest zou de 
levenskracht zijn die het lichaam van 

energie voorzien, en zou terugkeren tot de Schepper.  De ziel is in 
werkelijkheid het deel van de geest dat zelfstandig functioneert, terwijl 
de geest zich als hoger orgaan zich in de geest als lager orgaan 
weerspiegelt. De geest vormt de ziel en niet omgekeerd. Het lichaam is 
een verschijning van de ziel om zich in de materie te kunnen manifesteren 
ter bewustwording. De totale mens is een levende ziel, sterfelijk. De ‘ziel’ 
die zondigt zal sterven.  De Elohim schiepen de mens naar hun beeld en 
gelijkenis. Hoe lezen wij dat?  Algemeen wordt dit opgevat  dat de 
Schepper de mens naar Zijn evenbeeld schiep. Dan zou de Schepper of 

 
Dan zou Plato gelijk hebben 
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zouden de Scheppers er net zo uitzien als wij mensen. Een andere 
leeswijze is dat de Elohim zich een voorstelling of beeld vormde hoe de 
mens er uit zou komen te zien. De mens werd aldus naar Zijn inzicht of 
denkbeeld geformeerd uit de stof en voorzien van een levensgeest, en 
werd daardoor een levende ziel. De oude wijzen wisten dat de stof 
onvernietigbaar is (o.a. Demokritus) en dat het éne sterft opdat het andere 
leve. Wanneer de ene kracht verdwijnt, is deze in een andere kracht 
omgezet. Dat is metamorfose, transitie. De onverwoestbaarheid van de 
stof is vanaf oude tijden bewezen, en alle oude religies waren erop 
gegrond. Zelfs een atoombom kan de stof niet vernietigen, wel 
verwoesten en omvormen naar een andere stof (prometium).  Wij zijn als 
mensheid, aarde en universum aan het einde van een zekere cyclus 
gekomen waarbij wij zullen overgaan naar een nieuw tijdperk. Marcus 
Antonius schreef het volgende: “De natuur van het heelal schept in niets 
meer behagen dan om alle dingen te veranderen en ze onder een andere vorm te 
vertonen.  Het is haar een lust om, bezig met het ene spel, al weer een ander te 
beginnen. De stof ligt voor haar als een stuk was, en zij maakt er alle vormen en 
figuren van. Nu maakt zij eens een vogel, en dan uit de vogel een beest – nu 
eenbloem, dan een kikvors, en zij verheugt zich over haar eigen magische 
verrichtingen, zoals mensen plezier hebben in hun eigen fantasiën”.       
 
In de tempel te Memphis is een steen waarop het volgende geschreven 
staat: “De ene natuur verheugt zich in de andere,  de ene natuur overmeestert 
de andere, de ene natuur beheerst de andere, en allen tesamen zijn ze één”. 
 
De stof is inderdaad rusteloos. Alles ondergaat verandering. Ook ons 
lichaam vernieuwd zich om de 7 jaar.   Alles wat vorm heeft is geschapen 
en moet vroeg of laat veranderen van gedaante. Alles is deswege tijdelijk, 
hoewel schijnbaar blijvend, dus een illusie. In die schijnwereld leven wij. 
Voordat wij goed en wel  ons rekenschap kunnen geven van alles wat wij 
gezien hebben op aarde en in het heelal, is het alweer voorbij, net als de 
wolken die gedurig van vorm veranderen. Wanneer wij eenmaal als 
geesteswezen alles van wat naar stof ruikt hebben losgelaten, is pas 
sprake van het altoosdurende onveranderlijke. Dát is dan ook het enige 
onveranderlijke, de enige werkelijkheid. Dat is de terugkeer tot en in het 
Licht, electra als levensbeginsel van de Anima Mundi of wereldziel, 
wanneer God zal zijn álles en in allen. Dat is de voltooiing van de 
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éénheid. Vandaar dat Paracelsus stelde dat er in het heelal slechts één 
magneet is waaruit alle magnetisatie van al het bestaande voortkomt. Dat 
wordt wel de centrale geestelijke Zon genoemd, of Electra. De zon als 
planeet is daarvan een beeld, die het meest magnetische is van alle 
hemellichamen. De mens is een kleine microkosmos, een klein 
universum, en is als een foetus in de baarmoeder van de macrokosmos.  
Het aardse lichaam van de mens is in gedurig contact met de aarde als 
zijn moeder, en ons astraal lichaam is in gedurig contact met de 
wereldziel. Wij zijn de spiegel van het heelal en zijn met de hemel één én 
met de aarde verbonden. Alle dingen in het heelal staan met elkaar in 
verbinding. De boze machten –zoals de illuminati en satanisten-  zijn erop 
uit om ons los te koppelen van de wereldziel, van onze voedingsbron. Zij 
hebben ons al voor een groot deel weg laten zakken in het stikstofmoeras 
zónder er ons voor te waarschuwen. Dat komt doordat de mensheid door 
hen in onwetendheid is gehouden, in slavernij. Die tijd van onwetendheid 
loopt ten einde. Ontwaking is er gaande. Wij komen als verloren zoon 
weer tot onszelf. Wij gaan zien dat wij als beeld van de Schepper een 
twee-eenheid zijn, mannelijk en vrouwelijk. In de Schepper is het 
mannelijke en vrouwelijke als éénheid volmaakt. Hij schiep ons als 
hoogste verschijningsvorm van levende wezens, een twee-eenheid, man 
en vrouw, elk die zullen zoeken of wachten op vereniging met hun 
wederhelft, de tweelingziel. Het belang van een volwaardig menselijk 
lichaam is daarom enorm groot, want daarin alleen kan het Goddelijk 
volmaakte tot uitdrukking komen. De wijze waarop onze verwekking en 
geboorte tot stand komt is alles bepalend voor onszelf en voor ons 
nageslacht, en voor de realisatie van de vernieuwde aarde.  De grondslag 
voor een samengaan of huwelijk van man en vrouw is de hun 
overeenstemming, de samenvoeging van wat gescheiden was, hun 
wederhelft om elkaar aan te vullen.  Waar die overeenstemming 
ontbreekt is er geen duurzame harmonie mogelijk en ontbreekt het echte 
geluk. Zie brochures over tweelingzielen:  590 en 596. 
 
Eénheid en geen Drie-eenheid 
Jakobus 1:17 Alle goede gave, en alle volmaakte gifte is van boven, 
van den Vader der lichten afkomende, bij Welken geen verandering 
is, of schaduw van omkering. 
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God wordt algemeen als Vader aangezien en Jezus als Zijn Zoon, en de 
heilige Geest als de uitgaande kracht van de Vader en de Zoon. Een vader 
is er normaliter altijd eerder dan een zoon, en een zoon kan er niet zijn 
zonder dat er een moeder was die hem baarde.  De Zoon zou van alle 
eeuwigheid af gegenereerd zijn. Generatie is afhankelijk van de 
baarmoeder van een vrouw. Een vader kan geen zoon verwekken zonder 
een vrouw. En is die zoon ineens volwassen na te zijn gegenereerd?  De 
zoon was nog spelende volgens Spreuken 8, als de Wijsheid, voor God.  
 

30 Toen was Ik een voedsterling bij Hem, en Ik was dagelijks Zijn 

vermakingen, te aller tijd voor Zijn aangezicht spelende; 

31 Spelende in de wereld Zijns aardrijks, en Mijn vermakingen zijn met de 

mensenkinderen. 

 
Was de Zoon nog een klein kind in de hemel?  Een volwassen zoon speelt 
niet meer.  In mythen wijst de vader-figuur altijd naar een sterke 
manspersoon. Kinderen verwijzen altijd naar hun sterke vader tegenover 
vriendjes. Het beeld van een zoon wijst altijd naar ondergeschiktheid aan 
diens vader. De vader is de meerdere, en dat zegt Jezus zelf in Johannes 
12:  28 Gij hebt gehoord, dat Ik tot u gezegd heb: Ik ga heen, en kom weder tot 
u. Indien gij Mij liefhadt, zo zoudt gij u verblijden, omdat Ik gezegd heb: Ik ga 
heen tot den Vader; want Mijn Vader is meerder dan Ik. 
 
In de mythen gaat het om het tweelingmotief: vader & zoon, met elk een 
eigen rol, waarbij zij elkaar aanvullen.  In de mythen over de 
Scheppergod gaat het om de aankleding van het verhaal. Hoe dachten de 
eerste mensen over de godheid, en hoe vertelden zij dat aan hun 
nageslacht. Het gaat dus om een collectief thema hoe de eerste mensen 
zich een beeld vormden van de godheid. Mythen kunnen veranderen, en 
dat zien we dan ook in het Oude Testament, waar de godsvoorstelling 
geheel anders is dan in het zogenoemde Nieuwe Testament. Mythen laten 
veelal een strijdtoneel zien in beeldtaal wat de ontwikkeling van de mens 
aangeeft. Strijd vereist twee personen of meer, dus vooral het 
tweelingmotief speelt hier een rol, dus twee scheppers, Vader en Zoon. 
Dat zien we  ook in Egypte, waar Osiris de vader is van Horus de zoon. 
Isis is de moeder.  Er is in het tweelingmotief nooit een volkomen 
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tegenstelling, aangezien de zoon gewillig zich onderwerpt aan de vader. 
De vader staat centraal en de zoon is volgens de NGB art. 10 het 
afschijnsel van de heerlijkheid van zijn vader.  Zonder hemelse Vader 
zou er geen Zoon zijn. De vader is het volle Licht, maar de Zoon zou ook 
het Licht der wereld zijn, en vandaar dat iedereen de zoon zou dienen te 
gehoorzamen.  Tjonge, wat is het ingewikkeld gemaakt, terwijl God Eén 
is, dus een-voudig. Vandaar dat de kerk het Zoonschap en de Drie-
eenheid een mysterie noemt, iets waar ons verstand niet bij kan. 
 

            
Hoe kon het zo ver komen?  Sommige fysici stellen dat de schepping uit 
tweelingdeeltjes is ontstaan, elk deeltje heeft een eigen anti-deeltje, en 
die beiden zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.  De christelijke 
theologie kan hier naar verwijzen. Ook kan het wijzen naar het atoom, 
dat bestaat uit een electron, positron en neutron.  Daar kan men de drie-
eenheid van hebben afgeleid. Het tweelingmotief ligt als basis in het 
bijbelboek Genesis. Eerst Kain en Abel, daarna Ezau en Jakob. Wijst het 
ook naar ons DNA dat uit twee strengen bestaat?  DNA is niet in staat 
zichzelf aan te maken. Eiwitten maken het DNA aan, maar eiwitten 
kunnen zich weer niet dupliceren, dat doet het DNA wel zelf. Alle leven 
is daarom een samengaan van deze twee moleculaire systemen. DNA ligt 
aan de basis van alle leven en is een volmaakte vorm die nog nooit 
veranderd is. Het DNA is volslagen stabiel, terwijl alles in de schepping 
vergankelijk en veranderlijk is. Verder wordt in de Bijbel het tweeling 
motief uitgewerkt o.a. in de twee getuigen in Zacharia 4, Zerubbabel en 
Jozua, en ook in de twee getuigen in de eindtijd, slechts twee die 
representant staan voor de ganse mensheid. 

Citaat: “Het christendom is een geloof, waarin de Bijbel en Jezus 
Christus centraal staan. Het is een wereldreligie en tevens de 
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grootste godsdienst ter wereld, gevolgd door de islam. Christenen 
geloven in één God, die toch uit Drie Personen bestaat, namelijk 
God de Vader, zijn zoon Jezus Christus en de Heilige Geest.” 

     
De Kain-Edomieten zijn in de staat Israel bezig om hun Nieuwe Wereld 
Orde op te richten. Het Sanhedrin bestaat uit 70 personen, en zij 
brengen de VN naar hun zionistenstaat en vormen 70 naties die de 
Noachitische geboden zullen invoeren. Zij geloven wel in één G.d, maar 
die G.d is niet de Schepper, maar Lucifer. Er volgt een powerpoint 
presentatie waarin dit getoond wordt.  
 
Schepping en terugval 
De Schepper schiep geen woeste en lege aarde, maar de aarde werd woest 
vanwege de kwade machten die zich roerden. Dat is een aparte studie.   
Het Beginsel waardoor de Schepper alles schiep is volmaakt en 
harmonieus. Die oorspronkelijke mooie schepping is woest geraakt door 
toedoen van gevallen engelen. De schepping was volmaakt in delen, om 
vervolmaakt te worden. Dat is een lang proces, wat nog niet ten einde is. 
Tijdens de oorspronkelijke schepping bezongen de goede engelen haar 
pracht en schoonheid. En God zag dat het GOED was ! De goede engelen 
hebben niet gejubeld over een woestenij. De chaos is ontstaan  zoals 
beschreven wordt in Jesaja 14 en Ezechiel 28.  De hoofdengel wordt 
“Morgenster” genoemd, ook wel Lucifer. De aarde is hun tijdelijk bezit 
geworden, maar zal weer vrijgemaakt worden. Zij hebben de stof 
geëxploiteerd, waardoor de aarde woest werd. Er kwamen zondvloeden 
om het kwaad weg te vagen.  Wij leven nog in bezet gebied, maar die tijd 
eindigt snel.  De aarde is er om te beheren, niet om te exploiteren.  De 
mens is er om de aarde terug te brengen voor JHWH, om er een Paradijs 
van te maken. Daar lijkt het momenteel nog niet op, aangezien de 
mensheid alom bezig is de aarde te vernielen en uit te buiten. Wij volgen 
nogsteeds de weg van Kain en Ezau en hun destructieve nazaten. Zij 
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hebben de stof geëxploiteerd, te zien in hun atoom-onderzoeken. Er blijkt 
echter geen materiaal atoom mogelijk te zijn zonder een astraal 
spiegelbeeld. Daar houden de Kain-Ezau-techneuten geen rekening mee. 
De oude culturen leerden nog dat de materie voortkomt uit een hoger 
element, de quinta essentie, en deze komt weer voort uit de atma, het 
allerhoogste van de Schepper zelf.  Het gaat er in de schepping van de 
Adam-mens om om mensen voort te brengen met een volmaakte vorm 
als beeld van de Schepper. Scheppen is vormen, vormgeving. Daarbij 
komt de inhoud, de Goddelijke geest of levenskracht.  Wij zijn materieel 
opgebouwd uit atomen, die weer cellen vormen, en de cellen vormen 
moleculen en deze vormen ons lichaam.  Als spiegelbeeld van ons 
materiele lichaam is er dus ook een astraal lichaam. Dat astrale lichaam 
schijnt ook geslachtelijk te zijn, anders is het geen spiegelbeeld.  Hoe 
beter wi onze geest ontwikkelen, hoe beter de lichamelijke vormgeving 
en hoe mooier onze postuur wordt.  De bouw van onze lichaamscellen 
moet zorgdragen dat er een harmonisch lichaam ontstaat.  Elke cel bestaat 
in prinipe uit 12 regelmatige delen die in hun juiste positie gerangschikt 
dienen te zijn.  Bij degeneratie ontstaat een afwijkende rangschikking, 
waardoor een afwijkende lichaamsvorm.  Het is nu duidelijk dat het 
huwelijk en seksuele leven voor de voortplanting op een hoger 
bewustzijnsplan dient te worden gebracht, ten einde een betere mens te 
verkrijgen. Dan alleen kan een Paradijs verwerkelijkt worden.  Alleen 
zuivere zielen zullen in staat zijn om zuivere zielen voort te brengen, in 
eenvoud, in kennis, in heldhaftigheid, in doorzetting, in ondervinding, in 
teerheid van hart, in liefde. Dat worden alfa, beta en gamma personen in 
één. Dit zijn de ware wereldverbeteraars, die zich momenteel nog wel 
bloot stellen aan vervolging van de onwetende soortgenoten. Er gloort 
hoop. De éénheid aller dingen is bezig zichzelf te herstellen. De Schepper 
heeft de factor ‘herstel’ in al Zijn voortbrengselen ingebouwd, en die is 
onvernietigbaar.   
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