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Mozes slaat op de rots met zijn staf

gesproken woord van Goddelijke herkomst was, dat net zo bezield was

als de staf die in een slang veranderde en zijn slangen/staven der

tovenaars opat.

Planten en stelen waarvan staven werden gemaakt waren de kanalen

waardoor de levensenergie stroomde. Men kende vroeger ook wel de

tuchtroede, een stok waarmee ongehoorzame kinderen op de billen

werden geslagen. Wie niet wilde horen naar het gesproken woord,

moest maar voelen via de tuchtroede.  Jahweh kon Zich via de

braamstruik manifesteren door middel van het St. Elmusvuur. Daarbij

was ook de grond “heilig” of geladen waarop Mozes stond. De staf was

waarschijnlijk met dezelfde energie geladen. De staf werd in of bij de

ark bewaard in later tijd. Deze staf heeft gebloeid, amandelbloesem,

toen er twist was onder de stammen over het priesterschap.

De vervulling van de symbolen van de mysteries van het leven is de

eindtijd Messias. JHWH is onze Herder en Leidsman. Al gaan wij ook

door een dal vol doodschaduwen, Zijn stok en staf vertroosten ons. Zie

Psalm 23 berijmd:   O God mij vertroosten, Uw stok en Uw staf!
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De Hyksos-figuur, is

blank en ziet er uit

als een Israeliet

Egypte

De oude Egyptenaren (er waren verschillende dynastieën, maar het gaat

ons in dezen vooral om de priesterkaste der Nefilim) hadden grote

kennis, vooral technische kennis op het gebied van elektromagnetische

energieën. Er zijn vele afbeeldingen gevonden in oude tempels, waarop

te zien is dat men gedegen kennis bezat inzake alchemie, biologie,

chemie, anesthesie, luchtvaart, elektromagnetisme,

geometrie, religie, medicijnen, metallurgie, etc.

De mijnen waarin men grondstoffen vond werden

door duizenden arbeiders bewerkt. Er waren in

Egypte allerlei soorten werkplaatsen te vinden, waar

men de arbeiders zag werken. 

De Hyksos-dynastie (Jozef was onderkoning van een

Hyksos) die over Egypte regeerde bestond volgens

wetenschappers uit Semieten, die veel van de kennis

en wijsheid der andere dynastieën hadden

overgenomen.

Koper en ijzer werd in de woestijn tussen de Nijl en

Rode Zee gedolven. IJzer werd door hen het “metaal

des hemels” genoemd (ba-en-pet), wat erop wijst dat

het eerste ijzer dat men gebruikte waarschijnlijk

afkomstig was van een stuk meteoriet. Daar was de prijs dan ook naar,

want vanwege de hemelse afkomst was ijzer in Egypte héél duur.

Doordat ijzer roest zijn er maar heel weinig voorwerpen van terug

gevonden. Lood werd gevonden in een mijn te Gebel Rasas. Goud werd

er ook gevonden in Egypte, maar werd ook geïmporteerd. Meer dan 100

afbeeldingen zijn gevonden waarop goudbewerkingen zijn te zien. Nub

= goud in het Egyptisch. Nubië is het land waar men goud vond. Glas

was een Egyptische uitvinding. Men maakte glazen flessen en allerlei

ornamenten, zelfs namaak-parels. 

Ma-Na (manna)

Merkwaardig genoeg is in het land van de mummies nooit een mummie

gevonden van één van de zeer oude koningen of hogepriesters. Deze



2    De symbolen van de mysteries van het leven  (vervolg van no.382)  No. 383

  Kegelvormige

toonbroden

Tussen de Egyptische slaven zijn blanken (Israelieten)

koningen en priesters aten van het Ma-Na (dat betekent zoveel als “Wat

is dat?”) of witgoud-poederbrood. Daardoor meenden zij

onsterfelijkheid te verkrijgen via een “licht-lichaam’ dat zij erdoor

verkregen. Tenslotte vertrokken zij van onze planeet in Shem’s

(raketten) naar de “hemel”. Die hemel was hun thuisplaneet Nibiru. Er

waren verschillende startbanen in Sumerië, maar de Egyptenaren

gebruikten de startbaan op het eiland Bahrain, bij de stad Dilmun. Daar 

w o r d t  h e t

zoetwater dat uit een aardse bron stroomt gemengd met het zoute water

van de zee. De Israëlieten hebben 430 jaar in Egypte vertoefd. Zij

werden daar als slaven ingezet, waaronder enkele zeer bekwame

vaklieden waren, die door de oude Egyptenaren werden benut. Later

zouden de oude koningen en priesters zijn uitgemoord, waardoor hun

kennis met hen in het graf verdween. Behalve dat enkele Israëlieten als

Mozes en Bezaleël die kennis deelden. In Egypte gaf men drie namen

aan het Ma-Na.

1e. De gouden traan uit het oog van Horus

2e. Dat wat uit de mond van de schepper gaat

3e. Het zever van de hemelse vader

In   Israël werd het “Hemels Brood” genoemd, ook wel “witte dauw”

(condensaat) of “witte duif”. 

Tot aan de verwoesting van de 1e tempel schijnt de kennis van dit

wittegoudpoeder er te zijn geweest.
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Mozes bij de Rode Zee

Asklepios

Ureaus-slang

Zijn dienaren konden dat ook. De staf is hier

het symbool van het gesproken woord van

Jahweh via Mozes, waarbij het erom ging

Zijn volk te laten trekken. De staf heet dan

ook: De staf van Elohim, zie Exodus 17:9. De

vraag hierbij is, wat de staf, het woord van

Jahweh en de slang met elkaar te maken

hebben. Het gaat Jahweh immers niet om

magie en toverkunst, zoals dit wél het geval

was met de dienaren van de Farao. Op een

staf kon men leunen, en wanneer de staf

gebroken wordt kan men er niet meer op

leunen. Wanneer de staf des

broods wordt gebroken ontstaat er honger. De levenskracht

of energie in de aarde en in het voedsel wordt voorgesteld

door een slang. In werkelijkheid gaat het om elektriciteit en

haar golfbeweging. Een grote slang noemde men aneh-ta, dat

wil zeggen: het leven der aarde. De slang of worm was een

typisch aarde dier. De slangenstaf stelde het onvergankelijke

leven van de aarde voor. De bezitter of drager ervan

overwint er zijn eigen dood door, zo dacht men. Met de staf

van Mozes/Aäron verrichtten zij bovenaardse krachten en

tekenen, waardoor overwinning op de doodsvijanden.

Genezing zagen de ouden als een soort

herrijzenis uit de dood, en daarvan was de

slangenstaf Asklepios het symbool, een slang

die rond een staf kronkelt. In Spreuken wordt

de levenskracht een “zilveren koord”

genoemd, dat kan verbroken worden. Dat

wijst op de levens-elektriciteit.  Mozes

bewees voor farao dat zijn staf de enige ware

staf van Jahweh was, die bezield was door de

Almacht, door het leven der aarde, waardoor

alle andere slangen/staven werden

verslonden. Farao kon er dus van op aan dat het door Mozes/Aäron
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De koperen slang Nehustan

vervaagd en uitgewist. Wij hebben open steden zonder poorten. Wij zijn

internationaal gericht. Vroeger was het leven veel meer afgebakend. In

de stadspoort trad men de eigen beveiligde wereld binnen. Er buiten

heerste onveiligheid. Er buiten was de open ándere wereld. De poort

was de plaats tussen deze twee werelden, de plaats waar zowel de straf

als de verzoening plaatsvond. Daar kwam men in het reine, omdat men

anders binnen de muren van de stad niet kon leven met de

gemeenschap.  In de poort zag men het verrijzend leven of het

opbouwende leven ontstaan, waar de tegenstellingen werden opgeheven.

Daar gaf men eigen zelfstandigheid op, om gezamenlijk te leven.  De

poort had een sacrale betekenis als plaats waar vijanden zich met elkaar

verzoenden. Het recht werd in de poort gesproken, als in een sacrale

plaats en was voor de mensen iets heiligs. De rechtspraak had te maken

met het mysterie van het leven, iets dat met het verrijzend leven gelijk

stond. In de poort bracht men twee verschillende werelden in balans.

Vandaar dat de rechtspraak voorgesteld wordt door een weegschaal

(zoals vrouwe Justitia), De rechters droegen elk hun staf, als teken van

het feit dat zij inzicht hadden in de levensorde en vrede konden stichten.

Dus ook hier had de staf een functie, in dienst van de levensorde. 

De Slangenstaf

Aan Mozes werd door Jahweh gevraagd toen Hij aan hem verscheen in

de braambos: wat hebt gij in uw hand? Het antwoord luidde: een staf.

Jahweh beval de staf op de grond te werpen, waarna ze in een slang

veranderde.  Elektra  heef t  het

slangenteken als symbool. gaf de staf

van Mozes een eletrische vonk te zien?

Mozes geloofde zijn eigen ogen niet en

werd bevreesd. Jahweh gebood hem de

slang bij de staart te grijpen. Toen werd

het weer een staf. Magie?  Met deze staf

moest Mozes naar Farao gaan om

hetzelfde teken te verrichten. Het teken

maakte op Farao weinig of geen indruk.
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Anubis met zijn staven

Anubis 

Anubis werd al heel lang als god aanbeden; hij begeleidde de doden op

hun pad naar de onderwereld lang voordat Osiris een belangrijke plaats

innam. Door Osiris te balsemen nadat hij was vermoord, werd Anubis

de 'beschermheilige' van de balsemers.

Anubis werd in verband gebracht met Ma'at, de godin van de waarheid.

De Egyptenaren geloofden dat je na je dood naar de 'Hal van twee

waarheden' werd geleid. Daar vergeleek Anubis het gewicht van je hart

met de veer van Ma'at; hij balanceerde eerst de weegschaal zorgvuldig.

Als je hart zwaarder was dan de veer, werd het door een demon

verorberd. Anubis staat in Egypte als symbool van ons

spijsverteringsysteem. Hem wordt een kegelvormig toonbrood van

witgoudpoeder aangeboden. Anubis zit daarbij op een ark. 

 Door te eten van dit “hemelsbrood” wordt het

proces van transmutatie in gang gezet. In één

ounce witgoudpoeder is 32.000 mg aanwezig.

Slechts 2 mg in ons bloed vermeerdert in 2 uur

tijd de witte bloedlichaampjes verdrievoudigen.

Kankerpatiënten die met witgoudpoeder werden

behandeld waren in 45 dagen genezen.  Als

medicijn is Ma-Na dus een soort wondermiddel,

hoewel dit niet het hoofddoel ervan is.  Het

hoofddoel is en blijft om het lichtlichaam dat een

mens heeft te voeden. Via Kirlian fotografie is het

lichtlichaam te fotograferen als aura. In Egypte

duurde een kuur 30 dagen met 500 mg.

Na 60 dagen beginnen de dromen, visioenen en openbaringen. Na 10

maan-maanden of 9 zon-maanden was men in Egypte een licht-wezen

Wanneer ons fysieke lichaam gevuld is met licht, controleert het licht

het lichaam. Het fysieke lichaam voedt dan niet langer het lichtlichaam,

zie Openbaring 2:17. Dit wijst erop dat men dan een nieuw mens is

geworden, die een nieuwe naam zou hebben. Het is echter nog steeds

een fysiek lichaam, maar dan in een andere vorm, en niet wat de Bijbel

er in Openbaring 2:17 mee bedoelt. New Agers zijn ook druk met deze

licht-therapie om lichtwezens te worden. Door hun omvorming wordt
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Aura volgens Kirlian-foto

men god-gelijken. Het lijkt wel op wat de Bijbel leert over de 1e Adam

om in de 2e Adam te geraken, over de vernieuwing des geestes, maar

het is het niet. De werkelijkheid is dat de nieuwe Adam de herstelde is

uit het Paradijs, die nu volledig kennis heeft van de boom der kennis

van goed en kwaad. Hij mag eten van de Boom des Levens, van het

Ormus of Ma-Na. Het gaat om de sleutels om daarmee de gesloten

deuren te openen van de hogere kennis van goed en kwaad, van leven en

dood. Het is pure liefde, de éénwording

aller dingen. De huwelijksgemeenschap is

van deze éénwording een voorbeeld. Veel

méér dan dat zal het toekomende leven zijn.

Dan zijn we weer heel, compleet, één in

hart en ziel, geest en verstand, met onszelf

en met anderen, via volmaakte telepathie

(de gemeenschap der heiligen). Die eenheid

drijft alle vrees uit, en verdrijft ziekte en

dood uit het lichaam. Ons DNA wordt

volkomen hersteld. Het Oog van Horus wijst op die hogere eenheid, als

Udjat, de Algehele Eén. Deze vernieuwing wordt ons door JHWH

aangeboden om niet, door het geloof aangenomen. Bij het omvormen

van de fysieke mens tot lichtwezen via het witgoudpoeder zou het gaan

om een heel kostbaar proces, dat slechts voor enkelen te bekostigen is.

In JHWH is het voor een ieder verkrijgbaar, haalbaar door ons

vertrouwen op JHWH te stellen.  

  

 Door het langdurig innemen van witgoudpoeder gaat men een speciaal

geluid waarnemen, niet via het oor of gehoor, maar in de hersenen. Dat

lijkt op het horen van de geestesprake zoals in Openbaring 2:17 staat.

De imitatie is bijna perfect.

De woestijnreis was een voorbereiding van 40 jaren, waarbij het manna

symbool was voor hét Ma-Na (witgoudpoeder), om tot een hogere staat

van bewustzijn te komen (tot het nieuwe Kanaän).

De farao’s bereidden zich fysiek en geestelijk voor op hun

onsterfelijkheid. Zij aten van het “brood des levens” in het “huis des

levens”, hun tempels, als zijnde het voedsel der goden. De Udjat (het
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De stadspoort

Rechters, koningen, ja alle moeilijke beroepen en kunsten ontlenen hun

gaven uit de aarde, want zij worden door de aarde gevoed en keren er

weer naar terug. Men dacht dat in de aarde de totale levenskracht

zetelde, de Ma’at. De godin Ma’at bestuurt volgens de oude

Egyptenaren de gehele kosmische gang en ethische natuur. Zij waakt

over de rechtsspraak.

Het zich verrijzende leven zag men in de werking van de aardkorst,

wanneer er vulkanen uitbarsten en bergen en heuvels ontstonden bij

aardbevingen. Men zag dat het leefde binnen in de aarde. Op de hoogten

werden dan ook offers gebracht aan de goden, waar men zich dichter bij

de goden dacht, die zich zouden manifesteren via atmosferische

elektriciteit, het zogenaamde St. Elmusvuur. De

aarde, als plaats waar men in begraven werd,

zag men dan ook niet als een dodenakker, maar

als een “land des levens”. Immers, volgens hen

had het leven een dubbel karakter, zodat het

zowel ondergang als herrijzenis omvatte. De

godin Ma’at zag men als de godin van de

dubbele gerechtigheid, zowel van ondergang als

opgang, van dood en leven. Horus en Seth

stellen deze tegenstrijdige krachten in de

natuurorde voor, die uiteindelijk toch tezamen

het onvergankelijke leven zouden scheppen.

Egypte was dan ook verdeeld in twee delen, het Zuiden als beneden

Egypte, en het Noorden als boven Egypte, als symbolen van dood en

leven, die zich met elkaar verzoenden. De staf is hierbij het teken of

symbool van het leven der aarde, van het aarde-mysterie van de

goddelijke levensorde.

De rechtsspraak in de stadspoort

In oud Babylon, Egypte, Israël en omliggende landen werd er

rechtgesproken in de poort. In de poort kwam men tezamen om aldaar

recht te spreken, en waarom juist daar?  De poort is de plaats waar

volgens de ouden de dubbele gerechtigheid zetelt. De poort is de grens

tussen binnen en buiten. Bij ons is heden ten dage die scherpe grens



12    De symbolen van de mysteries van het leven  (vervolg van no.382)  No. 383

Horus met staf en myter

De godin Ma’at en Isis

1. De voorste drager heeft een hele boom in zijn hand als staf. Hij is de

meester van het scheppende woord, de heraut en voorloper.

2. De tweede is Horus met de kromstaf of herdersstaf. Hij is heer van de

plantengroei en levensmiddelen.

3. De derde is de offerande-brenger, die een was-scepter in zijn hand

heeft. Was (sen) = groeien, opwassen.

4. De laatste heeft een simpele stok in de hand, als symbool van de

heerlijkheid. 

De staf bezit alle eigenschappen van de boom, vandaar dat de voorste

als heraut een hele boom draagt.  De staf heeft

gezag, gezag omdat het géén gewone stok is, maar

een overvloed van voedsel in zich herbergt. Kanaal

is van de levensmiddelen. De zegen aan de 12

stamvaders van Israël waarborgt een overvloed aan

levensmiddelen bij gehoorzaamheid. Bij

ongehoorzaamheid wordt de staf des broods

gebroken, zodat er geen doorstroming meer kan

plaatsvinden.

De herdersstaf heeft bovenaan een krul. De was-

scepter en simpele rechte staf behoren tot de

onderwereld, waar in de aarde de groei plaatsvindt

vanuit de wortels. In de aarde schuilt het levensgeheim, de groeikracht,

waardoor wij worden gevoed. Men zag het sterven dan ook niet als een

vernietiging van het leven en lichaam. Immers in de aarde schuilt de

levenskracht. Juist door tot de

aarde terug te keren via het

sterven en begraven wordt men

ingewijd in de geheimen van het

leven. Dat is het steeds herrijzende

leven. In de aarde vindt volgens de

ouden het oordeel plaats, de

ontbinding én herrijzing, of te wel

de inwijding. Vandaar dat ook

rechters de herautenstaf droegen

bij het uitspreken van hun oordeel.
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De topsteen of Ben-Ben van een

piramide

Zonlicht

Oog van Horus) vertegenwoordigde de

goddelijke geneeskracht, de heelheid, de

gezondheid en de geestelijke verlichting.

De vorm van het Egyptisch toonbrood

was de kegel, hetwelk wees naar de

topsteen van piramiden. De piramiden

waren “huizen der eeuwigheid”.  De

topsteen is de Ben-ben, of “Steen der

Wijzen”. 

Goud is in het Egyptisch Neb,

omgekeerd is dat Ben. De topsteen wijst

als Ben-ben op de transmutatie van goud

naar witgoudpoeder, van Neb naar Ben.

Wij worden echter geen nieuwe mensen via technische bereiding van

edelmetalen tot voedingsstof, maar door geloofs-omvorming door de

kracht van de heilige Geest van Boven.

Licht

Men zou kunnen spreken over een “wedloop met het licht”, gezien de

wetenschappers vandaag de dag volop bezig zijn te experimenteren met

licht, om erachter te komen wat licht in wezen is.  Wetenschappers van

Harvard University in Amerika zeggen het

licht te hebben gevangen om het daarna weer

los te laten. Ook de NASA is ermee bezig en

Tony Philips van het American Institute of

Physics eveneens. 

Tot voor kort werd het voor onmogelijk

gehouden dat men licht kon vangen en daarna

weer kon loslaten. In Harvard University

stopte men echter het licht, in de vorm van

een laser-puls, zoals het een ruimte binnentreedt van atomische

vacuüms. Het licht was niet geabsorbeerd, noch verstrooid, maar

tijdelijk opgeslagen en kon op commando weer worden teruggehaald.

Licht kan zich verplaatsen doordat het foton geen massa heeft. Wat men

precies met dit experiment beoogt is nog onduidelijk.
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Model van een lichtlichaam

Niets zou zo snel kunnen gaan als licht, zoals

een lichtstraal die door een luchtledige ruimte

wordt geschoten. Proeven hebben aangetoond

dat een lichtpuls de snelheidsgrens van het

licht (300.000 km/seconde) kan doorbreken.

Een hele snelle lichtpuls kan reeds een ruimte

verlaten nog voordat hij er binnen komt. Dat

klinkt vreemd, maar wetenschappers stellen

dat het zo is. Ze staan er zelf ook verbaasd van

te kijken. Licht heeft geen massa maar is pure

energie. Materie zou afgekoeld licht zijn, wat

alsdan wel een massa heeft. 

Jesjoea noemde Zich het Licht der wereld. Hij

verkreeg een lichtlichaam, dus pure energie.

Wanneer wij zouden kunnen reizen met de

snelheid van het licht, zou de tijd stilstaan. Wanneer men sneller dan het

licht zou reizen, zal de tijd zelfs teruggaan. De profeten in de Bijbel zijn

waarschijnlijk tijdreizigers geweest, die van nabij de toekomstige

gebeurtenissen hebben gezien.

Licht is wonderbaar. Want wat is licht? Elohim maakt gebruik van het

licht als de grondslag van de hoogste vorm van energie (=

werkzaamheid), dus van Licht. Zie 1Johannes 1:5, 1Timoteus 6:16, 

Licht is zuiver, is wit, en bevat alle voor ons waarneembare kleuren.

Duisternis is het ontbreken van licht, is synoniem met zonde,

onverstand en de macht van het kwaad, zie Johannes 1:5, Efeze 4:18,

1Petrus 2:9.  Licht en duisternis zijn geen twee gelijke zaken die slechts

tegenover elkaar staan. Nee, licht is energie, en duisternis is niets.

Duisternis is krachteloos, niet in staat om het licht uit te blussen. Het

licht kan wel worden verlaten. Wezens die hun positie in het licht van

Elohim hebben, kunnen dat verlaten. De kwade engelen hebben hun

standplaats verlaten, zijn ontrouw aan hun beginsel, zie de brief van

Judas vers 6. In de goede engelen heeft Jahweh klaarheid gesteld, zie

Job 4:18. Het was hun zonde, zie 2Petrus 2:4.

De kinderen des lichts zijn zuiver en recht van aard, Mattheus 5:14-16,

Efeze 5:8.  Licht straalt uit, en dat doen de kinderen des lichts eveneens.
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Sinterklaas met staf, Piet met

roede

“levenshout” genoemd. Bij hongersnood was de staf gebroken. Wanneer

men een stengel van een plant knakt of breekt, sterft de rest van de plant

af zodat er geen oogst kan komen. Osiris was in Egypte de god van de

plantengroei. Hij heeft altijd een staf in de hand en een vlegel om

daarmee het koren te dorsen (de dorsvlegel).  De goden van Egypte en

Griekenland dragen nagenoeg allen staven in hun hand, waarmee

aangetoond wordt dat dezen inzicht zouden hebben in de levensorde, in

de wetmatigheden van de natuurorde, zoals o.a. die van de plantengroei.

De Herautenstaf

De staf waarmee herauten liepen werd skeptron of scepter genoemd. De

koning en de rechters droegen dezelfde staf, ten teken dat zij een

bijzondere taak hadden. De scepter is een symbool

van de plantengroei, en in die plantengroei zagen

de ouden de onveranderlijke orde van het leven.

De plantengroei vernieuwt zichzelf steeds, en in

die zin zijn de planten aan geen “dood”

onderhevig. Men zag de god Hermes of Horus als

de gever van dit levensgeschenk aan de mensheid.

Met zijn staf in de

hand was een heraut

zelfs in het buitenland

onschendbaar. De staven van de farao’s

waren met goud overtrokken, als teken van

onverderfelijkheid, van het zich altoos

voortzettend leven. Het graf van de

“onsterfelijke” farao noemde men dan ook

de “goud-kamer”. De pausen dragen ook

een “gouden’(vergulde) staf, als koning en herder van de kudde der

gelovigen. De pausen dragen ook een myter, een visbek, zoals in Egypte

de goden myters droegen. De visbek komt van de god Baäl. 

Een muurschildering in een rotsgraf van Seti I 1300 voor Christus geeft

vier goddelijke scepterdragers te zien.
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Anubis met vlegel en staven

De herdersstaf

voor de Efod. De onyx of Sardonix is zwart-wit gestreept, soms bruin-wit.

In de Bijbel wordt gesproken over de “Staf des

Broods”, de matteh lechem, zie Leviticus

26:26, Ezechiel 4:16, 5:16 en Psalm 105:16. De

staf des broods kon gebroken worden. Brood

breken is een soort offerhandeling. Wanneer

Jahweh echter de staf des broods breekt is het

een gerichtshandeling, het wegnemen van de

levensvoorwaarden, de hongersnood. Via de

staf des broods vernieuwen en onderhouden wij

ons leven. De staf was oudtijds een soort

magisch attribuut of instrument. Mozes moest

zijn staf voor de farao op de grond werpen,

waardoor ze in een slang veranderde. Dat lijkt

op magie, en dat in opdracht van Jahweh! Maar

ook de Egyptische tovenaars konden dat

kunstje. Zij beschikten ook over “magische staven”. 

In Exodus 17:9 wordt de staf zelfs de “staf van Elohim” genoemd, de

matteh haelohim.  Een staf is gemaakt van hout, van een plantenstengel,

of van een soort boom. En dat rekenden de

Egyptenaren tot de onvergankelijke levensorde

van de aarde. Wat dat betekent zullen wij straks

bespreken. 

In het Egyptisch is staf zoveel als mdw, waaraan

zij magische krachten toekenden. Het Hebreeuwse

matteh heeft een woordovereenkomst met mdw in

het Egyptisch.  De mdw die zich in de hand van de

voedselscheppende goden bevond, bezat magische

krachten als groeikracht. In de lijkkist van

voorname personen werd een staf gelegd bij de

dode om als magisch middel de dode te verzekeren

van voedsel in het hiernamaals. De staf is immers

van planten gemaakt  (afkomst ig)  en

vertegenwoordigd het plantenrijk, waardoor

zuurstof via fotosynthese én voedsel. De staf werd dan ook wel het
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Fotosynthese

Zij zullen een lichtaura uitstralen, die met Kirlian-fotografie te zien is.

Alleen in verbinding met het grote Licht, met Jesjoea, zullen zij

uitstralen of reflecteren. Jakob was ook zulk een reflecterend mens, zie

zijn naam: Jakoov- reflectie of oplichten voor Jahweh (Ezau maakte

ervan dat Jakob een oplichter was, dus het tegendeel van wat Jahweh

met Jakob voorhad).

Licht is van grote invloed op onze gezondheid. De zon werd oudtijds

gezien als een bron van genezing en gezondheid. Inderdaad is zonlicht

de bron van leven en energie voor de gehele aarde en haar bewoners.

Wij dienen echter wel op de juiste wijze het zonlicht te benutten, gezien

de zon ook schadelijke straling heeft.

Het fysieke licht is van invloed op het psychische licht, het geestes-

bewustzijn. Alles bestaat uit trilling, ook het licht. Elektronische

deeltjes vormen de materie, die elk een eigen trillingsgetal hebben. Het

fysieke licht der zon beïnvloedt onze endocriene klieren, de epifyse en

hypofyse. Zonlicht boven de 2800 lux blokkeert de afscheiding van

melatonine, het hormoon van de epifyse. Melatonine verlaagt de

bloeddruk en temperatuur van ons lichaam, regelt de slaap en is de

antenne voor ons bewustzijn. Ons lichaam heeft bioritmen die met het

fysieke licht zijn verbonden.

Fotosynthese

Hoe planten licht gebruiken om zuurstof aan te

maken (fotosynthese genoemd), is nog altijd

een groot mysterie. Bij dit proces zijn vele

moleculaire complexen betrokken die

elektronen en protonen uitwisselen. Dit proces

wordt door de wetenschappers nog steeds niet

volledig begrepen. Hoe het elektrostatisch veld

precies ontstaat weet men nog niet.

Fotosynthese blijft een mysterie. Planten

gebruiken licht o.a. van de zon, om zuurstof

aan te maken. Wij mensen en dieren zijn

afhankelijk van de zuurstof-aanmaak der

planten, om in leven te kunnen blijven. Planten
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     Staf en vlegel

Osiris met staf

en vlegel

doen hun werk zeer efficiënt. Verstoring in de kringloop van de natuur

levert gebrek aan zuurstof op. Met onze huidige verbrandingsmotoren

slorpen wij héél wat zuurstof op, om maar mobiel te kunnen zijn. Het

moge ons duidelijk zijn dat de voortgaande trend in dezen ons eco-

systeem de nekslag geeft, zodat ineenstorting onvermijdelijk is. Nieuwe

technieken worden nog angstvallig geheim gehouden, daar deze ons

gratis energie zullen gaan verschaffen, en daar zijn de grote energie-

maatschappijen niet bij gebaat.   Momenteel worden alleen al per jaar 6

miljoen personenwagens gemaakt door de top 15 autoproducenten, met

verbrandingsmotoren die heel wat zuurstof gebruiken (zie persbericht

anp april 2006). De kosten om mobiel te zijn zullen ons eens opbreken.

Stok en staf

De oude Egyptische Hyksos-farao’s en de latere Israëlieten zouden

volgens sommige wetenschappers één en hetzelfde volk zijn. Dat zou

blijken uit de Bijbel, waarin veel symboliek uit het oude Egypte is terug

te vinden. De koningen van de Hyksos hadden twee voorname attributen

waarmee zij regeerden: de stok (vlegel) en de

staf.

Met een vlegel kan men dorsen

(dat betreft hier het aspect van

voeding, gezien de koning

verantwoordelijk is zijn volk te

voeden), én de staf, waarmee hij

zijn volk als een kudde leidt,

bestuurt of weidt. De staf en vlegel

waren soms voorzien van strepen, blauw en wit, of goud en

wit. Wij kennen de geschiedenis van Jakob bij Laban, hoe

een engel tot Jakob in de droom zei dat hij stokjes moest

schillen, om daarmee de kudden tijdens de paartijd verhit

te maken, zodat ze gevlekte nakomelingen zouden

voortbrengen, ten gunste voor Jakob. De stok en staf

blijken in veel gevallen te lijken op de geschilde roeden van Jakob.
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Korenaar

De staf en vlegel werden ook wel de “heilige staven” genoemd. De

staven staan in directe verbinding met leiderschap. Elke stam in Israël

had een eigen staf. Zij moesten elk een staf tot Mozes brengen en de staf

die zou bloeien, die stam moest het priesterambt

bedienen. De staf van Mozes en Aäron was dezelfde

die in een slang veranderde en de staven van de

Egyptische tovenaars opslokte. De staven die in

slangen veranderden werden “slangenstaven” genoemd.

Wij zullen later bezien wat dat onder andere inhoud.

De drager van een slangenstaf werd geacht de

woordvoeder te zijn van de godheid. De staf van

Mozes/Aäron bleek superieur te zijn aan de staven der

Egyptische tovenaars. Met de staf van Mozes werden

de plagen over Egypte afgeroepen. Ook werd de Rode

Zee met de opgeheven staf droog, en kwam door de

staf te gebruiken water uit de steenrots.

In het Egyptisch worden de staf en vlegel shebet en

mishenah genoemd. 

Shebet is zoveel als scepter, mishenah is een staf.

In het Hebreeuws is het matteh en makkel. Matteh =

stok of stam. Met = zaad o.a. uit de phallus, oorsprong,

afstamming.  Makkel = autoriteit. 

Wij zouden de vraag kunnen stellen of de staf en vlegel

overeenkomsten vertoonden met de latere urim (licht) en thummim

(perfectie). In het Egyptisch kan urim en thummim wel zoveel

betekenen als staven die gestreept zijn en van goud zijn gemaakt. De

urim en thummim waren stenen, die mogelijk aan de staf

en vlegel verbonden waren. De ene steen zou schitteren

als de zon, de andere zou dof zijn als de maan. Het is

bekend dat de “heilige staven’ door de stammen Israëls

gebruikt werden tijdens religieuze plechtigheden. Ze

werden gezien als vertegenwoordigers van de godheid.

De strepen van de stok en staf vertonen wel gelijkenis

met de strepen op de Onyx-stenen die gebruikt werden
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Mozes slaat op de rots met zijn staf

gesproken woord van Goddelijke herkomst was, dat net zo bezield was

als de staf die in een slang veranderde en zijn slangen/staven der

tovenaars opat.

Planten en stelen waarvan staven werden gemaakt waren de kanalen

waardoor de levensenergie stroomde. Men kende vroeger ook wel de

tuchtroede, een stok waarmee ongehoorzame kinderen op de billen

werden geslagen. Wie niet wilde horen naar het gesproken woord,

moest maar voelen via de tuchtroede.  Jahweh kon Zich via de

braamstruik manifesteren door middel van het St. Elmusvuur. Daarbij

was ook de grond “heilig” of geladen waarop Mozes stond. De staf was

waarschijnlijk met dezelfde energie geladen. De staf werd in of bij de

ark bewaard in later tijd. Deze staf heeft gebloeid, amandelbloesem,

toen er twist was onder de stammen over het priesterschap.

De vervulling van de symbolen van de mysteries van het leven is de

eindtijd Messias. JHWH is onze Herder en Leidsman. Al gaan wij ook

door een dal vol doodschaduwen, Zijn stok en staf vertroosten ons. Zie

Psalm 23 berijmd:   O God mij vertroosten, Uw stok en Uw staf!
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De Hyksos-figuur, is

blank en ziet er uit

als een Israeliet

Egypte

De oude Egyptenaren (er waren verschillende dynastieën, maar het gaat

ons in dezen vooral om de priesterkaste der Nefilim) hadden grote

kennis, vooral technische kennis op het gebied van elektromagnetische

energieën. Er zijn vele afbeeldingen gevonden in oude tempels, waarop

te zien is dat men gedegen kennis bezat inzake alchemie, biologie,

chemie, anesthesie, luchtvaart, elektromagnetisme,

geometrie, religie, medicijnen, metallurgie, etc.

De mijnen waarin men grondstoffen vond werden

door duizenden arbeiders bewerkt. Er waren in

Egypte allerlei soorten werkplaatsen te vinden, waar

men de arbeiders zag werken. 

De Hyksos-dynastie (Jozef was onderkoning van een

Hyksos) die over Egypte regeerde bestond volgens

wetenschappers uit Semieten, die veel van de kennis

en wijsheid der andere dynastieën hadden

overgenomen.

Koper en ijzer werd in de woestijn tussen de Nijl en

Rode Zee gedolven. IJzer werd door hen het “metaal

des hemels” genoemd (ba-en-pet), wat erop wijst dat

het eerste ijzer dat men gebruikte waarschijnlijk

afkomstig was van een stuk meteoriet. Daar was de prijs dan ook naar,

want vanwege de hemelse afkomst was ijzer in Egypte héél duur.

Doordat ijzer roest zijn er maar heel weinig voorwerpen van terug

gevonden. Lood werd gevonden in een mijn te Gebel Rasas. Goud werd

er ook gevonden in Egypte, maar werd ook geïmporteerd. Meer dan 100

afbeeldingen zijn gevonden waarop goudbewerkingen zijn te zien. Nub

= goud in het Egyptisch. Nubië is het land waar men goud vond. Glas

was een Egyptische uitvinding. Men maakte glazen flessen en allerlei

ornamenten, zelfs namaak-parels. 

Ma-Na (manna)

Merkwaardig genoeg is in het land van de mummies nooit een mummie

gevonden van één van de zeer oude koningen of hogepriesters. Deze



2    De symbolen van de mysteries van het leven  (vervolg van no.382)  No. 383

  Kegelvormige

toonbroden

Tussen de Egyptische slaven zijn blanken (Israelieten)

koningen en priesters aten van het Ma-Na (dat betekent zoveel als “Wat

is dat?”) of witgoud-poederbrood. Daardoor meenden zij

onsterfelijkheid te verkrijgen via een “licht-lichaam’ dat zij erdoor

verkregen. Tenslotte vertrokken zij van onze planeet in Shem’s

(raketten) naar de “hemel”. Die hemel was hun thuisplaneet Nibiru. Er

waren verschillende startbanen in Sumerië, maar de Egyptenaren

gebruikten de startbaan op het eiland Bahrain, bij de stad Dilmun. Daar 

w o r d t  h e t

zoetwater dat uit een aardse bron stroomt gemengd met het zoute water

van de zee. De Israëlieten hebben 430 jaar in Egypte vertoefd. Zij

werden daar als slaven ingezet, waaronder enkele zeer bekwame

vaklieden waren, die door de oude Egyptenaren werden benut. Later

zouden de oude koningen en priesters zijn uitgemoord, waardoor hun

kennis met hen in het graf verdween. Behalve dat enkele Israëlieten als

Mozes en Bezaleël die kennis deelden. In Egypte gaf men drie namen

aan het Ma-Na.

1e. De gouden traan uit het oog van Horus

2e. Dat wat uit de mond van de schepper gaat

3e. Het zever van de hemelse vader

In   Israël werd het “Hemels Brood” genoemd, ook wel “witte dauw”

(condensaat) of “witte duif”. 

Tot aan de verwoesting van de 1e tempel schijnt de kennis van dit

wittegoudpoeder er te zijn geweest.
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Mozes bij de Rode Zee

Asklepios

Ureaus-slang

Zijn dienaren konden dat ook. De staf is hier

het symbool van het gesproken woord van

Jahweh via Mozes, waarbij het erom ging

Zijn volk te laten trekken. De staf heet dan

ook: De staf van Elohim, zie Exodus 17:9. De

vraag hierbij is, wat de staf, het woord van

Jahweh en de slang met elkaar te maken

hebben. Het gaat Jahweh immers niet om

magie en toverkunst, zoals dit wél het geval

was met de dienaren van de Farao. Op een

staf kon men leunen, en wanneer de staf

gebroken wordt kan men er niet meer op

leunen. Wanneer de staf des

broods wordt gebroken ontstaat er honger. De levenskracht

of energie in de aarde en in het voedsel wordt voorgesteld

door een slang. In werkelijkheid gaat het om elektriciteit en

haar golfbeweging. Een grote slang noemde men aneh-ta, dat

wil zeggen: het leven der aarde. De slang of worm was een

typisch aarde dier. De slangenstaf stelde het onvergankelijke

leven van de aarde voor. De bezitter of drager ervan

overwint er zijn eigen dood door, zo dacht men. Met de staf

van Mozes/Aäron verrichtten zij bovenaardse krachten en

tekenen, waardoor overwinning op de doodsvijanden.

Genezing zagen de ouden als een soort

herrijzenis uit de dood, en daarvan was de

slangenstaf Asklepios het symbool, een slang

die rond een staf kronkelt. In Spreuken wordt

de levenskracht een “zilveren koord”

genoemd, dat kan verbroken worden. Dat

wijst op de levens-elektriciteit.  Mozes

bewees voor farao dat zijn staf de enige ware

staf van Jahweh was, die bezield was door de

Almacht, door het leven der aarde, waardoor

alle andere slangen/staven werden

verslonden. Farao kon er dus van op aan dat het door Mozes/Aäron
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De koperen slang Nehustan

vervaagd en uitgewist. Wij hebben open steden zonder poorten. Wij zijn

internationaal gericht. Vroeger was het leven veel meer afgebakend. In

de stadspoort trad men de eigen beveiligde wereld binnen. Er buiten

heerste onveiligheid. Er buiten was de open ándere wereld. De poort

was de plaats tussen deze twee werelden, de plaats waar zowel de straf

als de verzoening plaatsvond. Daar kwam men in het reine, omdat men

anders binnen de muren van de stad niet kon leven met de

gemeenschap.  In de poort zag men het verrijzend leven of het

opbouwende leven ontstaan, waar de tegenstellingen werden opgeheven.

Daar gaf men eigen zelfstandigheid op, om gezamenlijk te leven.  De

poort had een sacrale betekenis als plaats waar vijanden zich met elkaar

verzoenden. Het recht werd in de poort gesproken, als in een sacrale

plaats en was voor de mensen iets heiligs. De rechtspraak had te maken

met het mysterie van het leven, iets dat met het verrijzend leven gelijk

stond. In de poort bracht men twee verschillende werelden in balans.

Vandaar dat de rechtspraak voorgesteld wordt door een weegschaal

(zoals vrouwe Justitia), De rechters droegen elk hun staf, als teken van

het feit dat zij inzicht hadden in de levensorde en vrede konden stichten.

Dus ook hier had de staf een functie, in dienst van de levensorde. 

De Slangenstaf

Aan Mozes werd door Jahweh gevraagd toen Hij aan hem verscheen in

de braambos: wat hebt gij in uw hand? Het antwoord luidde: een staf.

Jahweh beval de staf op de grond te werpen, waarna ze in een slang

veranderde.  Elektra  heef t  het

slangenteken als symbool. gaf de staf

van Mozes een eletrische vonk te zien?

Mozes geloofde zijn eigen ogen niet en

werd bevreesd. Jahweh gebood hem de

slang bij de staart te grijpen. Toen werd

het weer een staf. Magie?  Met deze staf

moest Mozes naar Farao gaan om

hetzelfde teken te verrichten. Het teken

maakte op Farao weinig of geen indruk.

3    De symbolen van de mysteries van het leven  (vervolg van no.382)  No. 383

Anubis met zijn staven

Anubis 

Anubis werd al heel lang als god aanbeden; hij begeleidde de doden op

hun pad naar de onderwereld lang voordat Osiris een belangrijke plaats

innam. Door Osiris te balsemen nadat hij was vermoord, werd Anubis

de 'beschermheilige' van de balsemers.

Anubis werd in verband gebracht met Ma'at, de godin van de waarheid.

De Egyptenaren geloofden dat je na je dood naar de 'Hal van twee

waarheden' werd geleid. Daar vergeleek Anubis het gewicht van je hart

met de veer van Ma'at; hij balanceerde eerst de weegschaal zorgvuldig.

Als je hart zwaarder was dan de veer, werd het door een demon

verorberd. Anubis staat in Egypte als symbool van ons

spijsverteringsysteem. Hem wordt een kegelvormig toonbrood van

witgoudpoeder aangeboden. Anubis zit daarbij op een ark. 

 Door te eten van dit “hemelsbrood” wordt het

proces van transmutatie in gang gezet. In één

ounce witgoudpoeder is 32.000 mg aanwezig.

Slechts 2 mg in ons bloed vermeerdert in 2 uur

tijd de witte bloedlichaampjes verdrievoudigen.

Kankerpatiënten die met witgoudpoeder werden

behandeld waren in 45 dagen genezen.  Als

medicijn is Ma-Na dus een soort wondermiddel,

hoewel dit niet het hoofddoel ervan is.  Het

hoofddoel is en blijft om het lichtlichaam dat een

mens heeft te voeden. Via Kirlian fotografie is het

lichtlichaam te fotograferen als aura. In Egypte

duurde een kuur 30 dagen met 500 mg.

Na 60 dagen beginnen de dromen, visioenen en openbaringen. Na 10

maan-maanden of 9 zon-maanden was men in Egypte een licht-wezen

Wanneer ons fysieke lichaam gevuld is met licht, controleert het licht

het lichaam. Het fysieke lichaam voedt dan niet langer het lichtlichaam,

zie Openbaring 2:17. Dit wijst erop dat men dan een nieuw mens is

geworden, die een nieuwe naam zou hebben. Het is echter nog steeds

een fysiek lichaam, maar dan in een andere vorm, en niet wat de Bijbel

er in Openbaring 2:17 mee bedoelt. New Agers zijn ook druk met deze

licht-therapie om lichtwezens te worden. Door hun omvorming wordt
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Aura volgens Kirlian-foto

men god-gelijken. Het lijkt wel op wat de Bijbel leert over de 1e Adam

om in de 2e Adam te geraken, over de vernieuwing des geestes, maar

het is het niet. De werkelijkheid is dat de nieuwe Adam de herstelde is

uit het Paradijs, die nu volledig kennis heeft van de boom der kennis

van goed en kwaad. Hij mag eten van de Boom des Levens, van het

Ormus of Ma-Na. Het gaat om de sleutels om daarmee de gesloten

deuren te openen van de hogere kennis van goed en kwaad, van leven en

dood. Het is pure liefde, de éénwording

aller dingen. De huwelijksgemeenschap is

van deze éénwording een voorbeeld. Veel

méér dan dat zal het toekomende leven zijn.

Dan zijn we weer heel, compleet, één in

hart en ziel, geest en verstand, met onszelf

en met anderen, via volmaakte telepathie

(de gemeenschap der heiligen). Die eenheid

drijft alle vrees uit, en verdrijft ziekte en

dood uit het lichaam. Ons DNA wordt

volkomen hersteld. Het Oog van Horus wijst op die hogere eenheid, als

Udjat, de Algehele Eén. Deze vernieuwing wordt ons door JHWH

aangeboden om niet, door het geloof aangenomen. Bij het omvormen

van de fysieke mens tot lichtwezen via het witgoudpoeder zou het gaan

om een heel kostbaar proces, dat slechts voor enkelen te bekostigen is.

In JHWH is het voor een ieder verkrijgbaar, haalbaar door ons

vertrouwen op JHWH te stellen.  

  

 Door het langdurig innemen van witgoudpoeder gaat men een speciaal

geluid waarnemen, niet via het oor of gehoor, maar in de hersenen. Dat

lijkt op het horen van de geestesprake zoals in Openbaring 2:17 staat.

De imitatie is bijna perfect.

De woestijnreis was een voorbereiding van 40 jaren, waarbij het manna

symbool was voor hét Ma-Na (witgoudpoeder), om tot een hogere staat

van bewustzijn te komen (tot het nieuwe Kanaän).

De farao’s bereidden zich fysiek en geestelijk voor op hun

onsterfelijkheid. Zij aten van het “brood des levens” in het “huis des

levens”, hun tempels, als zijnde het voedsel der goden. De Udjat (het
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De stadspoort

Rechters, koningen, ja alle moeilijke beroepen en kunsten ontlenen hun

gaven uit de aarde, want zij worden door de aarde gevoed en keren er

weer naar terug. Men dacht dat in de aarde de totale levenskracht

zetelde, de Ma’at. De godin Ma’at bestuurt volgens de oude

Egyptenaren de gehele kosmische gang en ethische natuur. Zij waakt

over de rechtsspraak.

Het zich verrijzende leven zag men in de werking van de aardkorst,

wanneer er vulkanen uitbarsten en bergen en heuvels ontstonden bij

aardbevingen. Men zag dat het leefde binnen in de aarde. Op de hoogten

werden dan ook offers gebracht aan de goden, waar men zich dichter bij

de goden dacht, die zich zouden manifesteren via atmosferische

elektriciteit, het zogenaamde St. Elmusvuur. De

aarde, als plaats waar men in begraven werd,

zag men dan ook niet als een dodenakker, maar

als een “land des levens”. Immers, volgens hen

had het leven een dubbel karakter, zodat het

zowel ondergang als herrijzenis omvatte. De

godin Ma’at zag men als de godin van de

dubbele gerechtigheid, zowel van ondergang als

opgang, van dood en leven. Horus en Seth

stellen deze tegenstrijdige krachten in de

natuurorde voor, die uiteindelijk toch tezamen

het onvergankelijke leven zouden scheppen.

Egypte was dan ook verdeeld in twee delen, het Zuiden als beneden

Egypte, en het Noorden als boven Egypte, als symbolen van dood en

leven, die zich met elkaar verzoenden. De staf is hierbij het teken of

symbool van het leven der aarde, van het aarde-mysterie van de

goddelijke levensorde.

De rechtsspraak in de stadspoort

In oud Babylon, Egypte, Israël en omliggende landen werd er

rechtgesproken in de poort. In de poort kwam men tezamen om aldaar

recht te spreken, en waarom juist daar?  De poort is de plaats waar

volgens de ouden de dubbele gerechtigheid zetelt. De poort is de grens

tussen binnen en buiten. Bij ons is heden ten dage die scherpe grens
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Horus met staf en myter

De godin Ma’at en Isis

1. De voorste drager heeft een hele boom in zijn hand als staf. Hij is de

meester van het scheppende woord, de heraut en voorloper.

2. De tweede is Horus met de kromstaf of herdersstaf. Hij is heer van de

plantengroei en levensmiddelen.

3. De derde is de offerande-brenger, die een was-scepter in zijn hand

heeft. Was (sen) = groeien, opwassen.

4. De laatste heeft een simpele stok in de hand, als symbool van de

heerlijkheid. 

De staf bezit alle eigenschappen van de boom, vandaar dat de voorste

als heraut een hele boom draagt.  De staf heeft

gezag, gezag omdat het géén gewone stok is, maar

een overvloed van voedsel in zich herbergt. Kanaal

is van de levensmiddelen. De zegen aan de 12

stamvaders van Israël waarborgt een overvloed aan

levensmiddelen bij gehoorzaamheid. Bij

ongehoorzaamheid wordt de staf des broods

gebroken, zodat er geen doorstroming meer kan

plaatsvinden.

De herdersstaf heeft bovenaan een krul. De was-

scepter en simpele rechte staf behoren tot de

onderwereld, waar in de aarde de groei plaatsvindt

vanuit de wortels. In de aarde schuilt het levensgeheim, de groeikracht,

waardoor wij worden gevoed. Men zag het sterven dan ook niet als een

vernietiging van het leven en lichaam. Immers in de aarde schuilt de

levenskracht. Juist door tot de

aarde terug te keren via het

sterven en begraven wordt men

ingewijd in de geheimen van het

leven. Dat is het steeds herrijzende

leven. In de aarde vindt volgens de

ouden het oordeel plaats, de

ontbinding én herrijzing, of te wel

de inwijding. Vandaar dat ook

rechters de herautenstaf droegen

bij het uitspreken van hun oordeel.

5    De symbolen van de mysteries van het leven  (vervolg van no.382)  No. 383

De topsteen of Ben-Ben van een

piramide

Zonlicht

Oog van Horus) vertegenwoordigde de

goddelijke geneeskracht, de heelheid, de

gezondheid en de geestelijke verlichting.

De vorm van het Egyptisch toonbrood

was de kegel, hetwelk wees naar de

topsteen van piramiden. De piramiden

waren “huizen der eeuwigheid”.  De

topsteen is de Ben-ben, of “Steen der

Wijzen”. 

Goud is in het Egyptisch Neb,

omgekeerd is dat Ben. De topsteen wijst

als Ben-ben op de transmutatie van goud

naar witgoudpoeder, van Neb naar Ben.

Wij worden echter geen nieuwe mensen via technische bereiding van

edelmetalen tot voedingsstof, maar door geloofs-omvorming door de

kracht van de heilige Geest van Boven.

Licht

Men zou kunnen spreken over een “wedloop met het licht”, gezien de

wetenschappers vandaag de dag volop bezig zijn te experimenteren met

licht, om erachter te komen wat licht in wezen is.  Wetenschappers van

Harvard University in Amerika zeggen het

licht te hebben gevangen om het daarna weer

los te laten. Ook de NASA is ermee bezig en

Tony Philips van het American Institute of

Physics eveneens. 

Tot voor kort werd het voor onmogelijk

gehouden dat men licht kon vangen en daarna

weer kon loslaten. In Harvard University

stopte men echter het licht, in de vorm van

een laser-puls, zoals het een ruimte binnentreedt van atomische

vacuüms. Het licht was niet geabsorbeerd, noch verstrooid, maar

tijdelijk opgeslagen en kon op commando weer worden teruggehaald.

Licht kan zich verplaatsen doordat het foton geen massa heeft. Wat men

precies met dit experiment beoogt is nog onduidelijk.
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Model van een lichtlichaam

Niets zou zo snel kunnen gaan als licht, zoals

een lichtstraal die door een luchtledige ruimte

wordt geschoten. Proeven hebben aangetoond

dat een lichtpuls de snelheidsgrens van het

licht (300.000 km/seconde) kan doorbreken.

Een hele snelle lichtpuls kan reeds een ruimte

verlaten nog voordat hij er binnen komt. Dat

klinkt vreemd, maar wetenschappers stellen

dat het zo is. Ze staan er zelf ook verbaasd van

te kijken. Licht heeft geen massa maar is pure

energie. Materie zou afgekoeld licht zijn, wat

alsdan wel een massa heeft. 

Jesjoea noemde Zich het Licht der wereld. Hij

verkreeg een lichtlichaam, dus pure energie.

Wanneer wij zouden kunnen reizen met de

snelheid van het licht, zou de tijd stilstaan. Wanneer men sneller dan het

licht zou reizen, zal de tijd zelfs teruggaan. De profeten in de Bijbel zijn

waarschijnlijk tijdreizigers geweest, die van nabij de toekomstige

gebeurtenissen hebben gezien.

Licht is wonderbaar. Want wat is licht? Elohim maakt gebruik van het

licht als de grondslag van de hoogste vorm van energie (=

werkzaamheid), dus van Licht. Zie 1Johannes 1:5, 1Timoteus 6:16, 

Licht is zuiver, is wit, en bevat alle voor ons waarneembare kleuren.

Duisternis is het ontbreken van licht, is synoniem met zonde,

onverstand en de macht van het kwaad, zie Johannes 1:5, Efeze 4:18,

1Petrus 2:9.  Licht en duisternis zijn geen twee gelijke zaken die slechts

tegenover elkaar staan. Nee, licht is energie, en duisternis is niets.

Duisternis is krachteloos, niet in staat om het licht uit te blussen. Het

licht kan wel worden verlaten. Wezens die hun positie in het licht van

Elohim hebben, kunnen dat verlaten. De kwade engelen hebben hun

standplaats verlaten, zijn ontrouw aan hun beginsel, zie de brief van

Judas vers 6. In de goede engelen heeft Jahweh klaarheid gesteld, zie

Job 4:18. Het was hun zonde, zie 2Petrus 2:4.

De kinderen des lichts zijn zuiver en recht van aard, Mattheus 5:14-16,

Efeze 5:8.  Licht straalt uit, en dat doen de kinderen des lichts eveneens.
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Sinterklaas met staf, Piet met

roede

“levenshout” genoemd. Bij hongersnood was de staf gebroken. Wanneer

men een stengel van een plant knakt of breekt, sterft de rest van de plant

af zodat er geen oogst kan komen. Osiris was in Egypte de god van de

plantengroei. Hij heeft altijd een staf in de hand en een vlegel om

daarmee het koren te dorsen (de dorsvlegel).  De goden van Egypte en

Griekenland dragen nagenoeg allen staven in hun hand, waarmee

aangetoond wordt dat dezen inzicht zouden hebben in de levensorde, in

de wetmatigheden van de natuurorde, zoals o.a. die van de plantengroei.

De Herautenstaf

De staf waarmee herauten liepen werd skeptron of scepter genoemd. De

koning en de rechters droegen dezelfde staf, ten teken dat zij een

bijzondere taak hadden. De scepter is een symbool

van de plantengroei, en in die plantengroei zagen

de ouden de onveranderlijke orde van het leven.

De plantengroei vernieuwt zichzelf steeds, en in

die zin zijn de planten aan geen “dood”

onderhevig. Men zag de god Hermes of Horus als

de gever van dit levensgeschenk aan de mensheid.

Met zijn staf in de

hand was een heraut

zelfs in het buitenland

onschendbaar. De staven van de farao’s

waren met goud overtrokken, als teken van

onverderfelijkheid, van het zich altoos

voortzettend leven. Het graf van de

“onsterfelijke” farao noemde men dan ook

de “goud-kamer”. De pausen dragen ook

een “gouden’(vergulde) staf, als koning en herder van de kudde der

gelovigen. De pausen dragen ook een myter, een visbek, zoals in Egypte

de goden myters droegen. De visbek komt van de god Baäl. 

Een muurschildering in een rotsgraf van Seti I 1300 voor Christus geeft

vier goddelijke scepterdragers te zien.
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Anubis met vlegel en staven

De herdersstaf

voor de Efod. De onyx of Sardonix is zwart-wit gestreept, soms bruin-wit.

In de Bijbel wordt gesproken over de “Staf des

Broods”, de matteh lechem, zie Leviticus

26:26, Ezechiel 4:16, 5:16 en Psalm 105:16. De

staf des broods kon gebroken worden. Brood

breken is een soort offerhandeling. Wanneer

Jahweh echter de staf des broods breekt is het

een gerichtshandeling, het wegnemen van de

levensvoorwaarden, de hongersnood. Via de

staf des broods vernieuwen en onderhouden wij

ons leven. De staf was oudtijds een soort

magisch attribuut of instrument. Mozes moest

zijn staf voor de farao op de grond werpen,

waardoor ze in een slang veranderde. Dat lijkt

op magie, en dat in opdracht van Jahweh! Maar

ook de Egyptische tovenaars konden dat

kunstje. Zij beschikten ook over “magische staven”. 

In Exodus 17:9 wordt de staf zelfs de “staf van Elohim” genoemd, de

matteh haelohim.  Een staf is gemaakt van hout, van een plantenstengel,

of van een soort boom. En dat rekenden de

Egyptenaren tot de onvergankelijke levensorde

van de aarde. Wat dat betekent zullen wij straks

bespreken. 

In het Egyptisch is staf zoveel als mdw, waaraan

zij magische krachten toekenden. Het Hebreeuwse

matteh heeft een woordovereenkomst met mdw in

het Egyptisch.  De mdw die zich in de hand van de

voedselscheppende goden bevond, bezat magische

krachten als groeikracht. In de lijkkist van

voorname personen werd een staf gelegd bij de

dode om als magisch middel de dode te verzekeren

van voedsel in het hiernamaals. De staf is immers

van planten gemaakt  (afkomst ig)  en

vertegenwoordigd het plantenrijk, waardoor

zuurstof via fotosynthese én voedsel. De staf werd dan ook wel het
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Fotosynthese

Zij zullen een lichtaura uitstralen, die met Kirlian-fotografie te zien is.

Alleen in verbinding met het grote Licht, met Jesjoea, zullen zij

uitstralen of reflecteren. Jakob was ook zulk een reflecterend mens, zie

zijn naam: Jakoov- reflectie of oplichten voor Jahweh (Ezau maakte

ervan dat Jakob een oplichter was, dus het tegendeel van wat Jahweh

met Jakob voorhad).

Licht is van grote invloed op onze gezondheid. De zon werd oudtijds

gezien als een bron van genezing en gezondheid. Inderdaad is zonlicht

de bron van leven en energie voor de gehele aarde en haar bewoners.

Wij dienen echter wel op de juiste wijze het zonlicht te benutten, gezien

de zon ook schadelijke straling heeft.

Het fysieke licht is van invloed op het psychische licht, het geestes-

bewustzijn. Alles bestaat uit trilling, ook het licht. Elektronische

deeltjes vormen de materie, die elk een eigen trillingsgetal hebben. Het

fysieke licht der zon beïnvloedt onze endocriene klieren, de epifyse en

hypofyse. Zonlicht boven de 2800 lux blokkeert de afscheiding van

melatonine, het hormoon van de epifyse. Melatonine verlaagt de

bloeddruk en temperatuur van ons lichaam, regelt de slaap en is de

antenne voor ons bewustzijn. Ons lichaam heeft bioritmen die met het

fysieke licht zijn verbonden.

Fotosynthese

Hoe planten licht gebruiken om zuurstof aan te

maken (fotosynthese genoemd), is nog altijd

een groot mysterie. Bij dit proces zijn vele

moleculaire complexen betrokken die

elektronen en protonen uitwisselen. Dit proces

wordt door de wetenschappers nog steeds niet

volledig begrepen. Hoe het elektrostatisch veld

precies ontstaat weet men nog niet.

Fotosynthese blijft een mysterie. Planten

gebruiken licht o.a. van de zon, om zuurstof

aan te maken. Wij mensen en dieren zijn

afhankelijk van de zuurstof-aanmaak der

planten, om in leven te kunnen blijven. Planten
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     Staf en vlegel

Osiris met staf

en vlegel

doen hun werk zeer efficiënt. Verstoring in de kringloop van de natuur

levert gebrek aan zuurstof op. Met onze huidige verbrandingsmotoren

slorpen wij héél wat zuurstof op, om maar mobiel te kunnen zijn. Het

moge ons duidelijk zijn dat de voortgaande trend in dezen ons eco-

systeem de nekslag geeft, zodat ineenstorting onvermijdelijk is. Nieuwe

technieken worden nog angstvallig geheim gehouden, daar deze ons

gratis energie zullen gaan verschaffen, en daar zijn de grote energie-

maatschappijen niet bij gebaat.   Momenteel worden alleen al per jaar 6

miljoen personenwagens gemaakt door de top 15 autoproducenten, met

verbrandingsmotoren die heel wat zuurstof gebruiken (zie persbericht

anp april 2006). De kosten om mobiel te zijn zullen ons eens opbreken.

Stok en staf

De oude Egyptische Hyksos-farao’s en de latere Israëlieten zouden

volgens sommige wetenschappers één en hetzelfde volk zijn. Dat zou

blijken uit de Bijbel, waarin veel symboliek uit het oude Egypte is terug

te vinden. De koningen van de Hyksos hadden twee voorname attributen

waarmee zij regeerden: de stok (vlegel) en de

staf.

Met een vlegel kan men dorsen

(dat betreft hier het aspect van

voeding, gezien de koning

verantwoordelijk is zijn volk te

voeden), én de staf, waarmee hij

zijn volk als een kudde leidt,

bestuurt of weidt. De staf en vlegel

waren soms voorzien van strepen, blauw en wit, of goud en

wit. Wij kennen de geschiedenis van Jakob bij Laban, hoe

een engel tot Jakob in de droom zei dat hij stokjes moest

schillen, om daarmee de kudden tijdens de paartijd verhit

te maken, zodat ze gevlekte nakomelingen zouden

voortbrengen, ten gunste voor Jakob. De stok en staf

blijken in veel gevallen te lijken op de geschilde roeden van Jakob.
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Korenaar

De staf en vlegel werden ook wel de “heilige staven” genoemd. De

staven staan in directe verbinding met leiderschap. Elke stam in Israël

had een eigen staf. Zij moesten elk een staf tot Mozes brengen en de staf

die zou bloeien, die stam moest het priesterambt

bedienen. De staf van Mozes en Aäron was dezelfde

die in een slang veranderde en de staven van de

Egyptische tovenaars opslokte. De staven die in

slangen veranderden werden “slangenstaven” genoemd.

Wij zullen later bezien wat dat onder andere inhoud.

De drager van een slangenstaf werd geacht de

woordvoeder te zijn van de godheid. De staf van

Mozes/Aäron bleek superieur te zijn aan de staven der

Egyptische tovenaars. Met de staf van Mozes werden

de plagen over Egypte afgeroepen. Ook werd de Rode

Zee met de opgeheven staf droog, en kwam door de

staf te gebruiken water uit de steenrots.

In het Egyptisch worden de staf en vlegel shebet en

mishenah genoemd. 

Shebet is zoveel als scepter, mishenah is een staf.

In het Hebreeuws is het matteh en makkel. Matteh =

stok of stam. Met = zaad o.a. uit de phallus, oorsprong,

afstamming.  Makkel = autoriteit. 

Wij zouden de vraag kunnen stellen of de staf en vlegel

overeenkomsten vertoonden met de latere urim (licht) en thummim

(perfectie). In het Egyptisch kan urim en thummim wel zoveel

betekenen als staven die gestreept zijn en van goud zijn gemaakt. De

urim en thummim waren stenen, die mogelijk aan de staf

en vlegel verbonden waren. De ene steen zou schitteren

als de zon, de andere zou dof zijn als de maan. Het is

bekend dat de “heilige staven’ door de stammen Israëls

gebruikt werden tijdens religieuze plechtigheden. Ze

werden gezien als vertegenwoordigers van de godheid.

De strepen van de stok en staf vertonen wel gelijkenis

met de strepen op de Onyx-stenen die gebruikt werden
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Mozes slaat op de rots met zijn staf

gesproken woord van Goddelijke herkomst was, dat net zo bezield was

als de staf die in een slang veranderde en zijn slangen/staven der

tovenaars opat.

Planten en stelen waarvan staven werden gemaakt waren de kanalen

waardoor de levensenergie stroomde. Men kende vroeger ook wel de

tuchtroede, een stok waarmee ongehoorzame kinderen op de billen

werden geslagen. Wie niet wilde horen naar het gesproken woord,

moest maar voelen via de tuchtroede.  Jahweh kon Zich via de

braamstruik manifesteren door middel van het St. Elmusvuur. Daarbij

was ook de grond “heilig” of geladen waarop Mozes stond. De staf was

waarschijnlijk met dezelfde energie geladen. De staf werd in of bij de

ark bewaard in later tijd. Deze staf heeft gebloeid, amandelbloesem,

toen er twist was onder de stammen over het priesterschap.

De vervulling van de symbolen van de mysteries van het leven is de

eindtijd Messias. JHWH is onze Herder en Leidsman. Al gaan wij ook

door een dal vol doodschaduwen, Zijn stok en staf vertroosten ons. Zie

Psalm 23 berijmd:   O God mij vertroosten, Uw stok en Uw staf!
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De Hyksos-figuur, is

blank en ziet er uit

als een Israeliet

Egypte

De oude Egyptenaren (er waren verschillende dynastieën, maar het gaat

ons in dezen vooral om de priesterkaste der Nefilim) hadden grote

kennis, vooral technische kennis op het gebied van elektromagnetische

energieën. Er zijn vele afbeeldingen gevonden in oude tempels, waarop

te zien is dat men gedegen kennis bezat inzake alchemie, biologie,

chemie, anesthesie, luchtvaart, elektromagnetisme,

geometrie, religie, medicijnen, metallurgie, etc.

De mijnen waarin men grondstoffen vond werden

door duizenden arbeiders bewerkt. Er waren in

Egypte allerlei soorten werkplaatsen te vinden, waar

men de arbeiders zag werken. 

De Hyksos-dynastie (Jozef was onderkoning van een

Hyksos) die over Egypte regeerde bestond volgens

wetenschappers uit Semieten, die veel van de kennis

en wijsheid der andere dynastieën hadden

overgenomen.

Koper en ijzer werd in de woestijn tussen de Nijl en

Rode Zee gedolven. IJzer werd door hen het “metaal

des hemels” genoemd (ba-en-pet), wat erop wijst dat

het eerste ijzer dat men gebruikte waarschijnlijk

afkomstig was van een stuk meteoriet. Daar was de prijs dan ook naar,

want vanwege de hemelse afkomst was ijzer in Egypte héél duur.

Doordat ijzer roest zijn er maar heel weinig voorwerpen van terug

gevonden. Lood werd gevonden in een mijn te Gebel Rasas. Goud werd

er ook gevonden in Egypte, maar werd ook geïmporteerd. Meer dan 100

afbeeldingen zijn gevonden waarop goudbewerkingen zijn te zien. Nub

= goud in het Egyptisch. Nubië is het land waar men goud vond. Glas

was een Egyptische uitvinding. Men maakte glazen flessen en allerlei

ornamenten, zelfs namaak-parels. 

Ma-Na (manna)

Merkwaardig genoeg is in het land van de mummies nooit een mummie

gevonden van één van de zeer oude koningen of hogepriesters. Deze
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  Kegelvormige

toonbroden

Tussen de Egyptische slaven zijn blanken (Israelieten)

koningen en priesters aten van het Ma-Na (dat betekent zoveel als “Wat

is dat?”) of witgoud-poederbrood. Daardoor meenden zij

onsterfelijkheid te verkrijgen via een “licht-lichaam’ dat zij erdoor

verkregen. Tenslotte vertrokken zij van onze planeet in Shem’s

(raketten) naar de “hemel”. Die hemel was hun thuisplaneet Nibiru. Er

waren verschillende startbanen in Sumerië, maar de Egyptenaren

gebruikten de startbaan op het eiland Bahrain, bij de stad Dilmun. Daar 

w o r d t  h e t

zoetwater dat uit een aardse bron stroomt gemengd met het zoute water

van de zee. De Israëlieten hebben 430 jaar in Egypte vertoefd. Zij

werden daar als slaven ingezet, waaronder enkele zeer bekwame

vaklieden waren, die door de oude Egyptenaren werden benut. Later

zouden de oude koningen en priesters zijn uitgemoord, waardoor hun

kennis met hen in het graf verdween. Behalve dat enkele Israëlieten als

Mozes en Bezaleël die kennis deelden. In Egypte gaf men drie namen

aan het Ma-Na.

1e. De gouden traan uit het oog van Horus

2e. Dat wat uit de mond van de schepper gaat

3e. Het zever van de hemelse vader

In   Israël werd het “Hemels Brood” genoemd, ook wel “witte dauw”

(condensaat) of “witte duif”. 

Tot aan de verwoesting van de 1e tempel schijnt de kennis van dit

wittegoudpoeder er te zijn geweest.
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Mozes bij de Rode Zee

Asklepios

Ureaus-slang

Zijn dienaren konden dat ook. De staf is hier

het symbool van het gesproken woord van

Jahweh via Mozes, waarbij het erom ging

Zijn volk te laten trekken. De staf heet dan

ook: De staf van Elohim, zie Exodus 17:9. De

vraag hierbij is, wat de staf, het woord van

Jahweh en de slang met elkaar te maken

hebben. Het gaat Jahweh immers niet om

magie en toverkunst, zoals dit wél het geval

was met de dienaren van de Farao. Op een

staf kon men leunen, en wanneer de staf

gebroken wordt kan men er niet meer op

leunen. Wanneer de staf des

broods wordt gebroken ontstaat er honger. De levenskracht

of energie in de aarde en in het voedsel wordt voorgesteld

door een slang. In werkelijkheid gaat het om elektriciteit en

haar golfbeweging. Een grote slang noemde men aneh-ta, dat

wil zeggen: het leven der aarde. De slang of worm was een

typisch aarde dier. De slangenstaf stelde het onvergankelijke

leven van de aarde voor. De bezitter of drager ervan

overwint er zijn eigen dood door, zo dacht men. Met de staf

van Mozes/Aäron verrichtten zij bovenaardse krachten en

tekenen, waardoor overwinning op de doodsvijanden.

Genezing zagen de ouden als een soort

herrijzenis uit de dood, en daarvan was de

slangenstaf Asklepios het symbool, een slang

die rond een staf kronkelt. In Spreuken wordt

de levenskracht een “zilveren koord”

genoemd, dat kan verbroken worden. Dat

wijst op de levens-elektriciteit.  Mozes

bewees voor farao dat zijn staf de enige ware

staf van Jahweh was, die bezield was door de

Almacht, door het leven der aarde, waardoor

alle andere slangen/staven werden

verslonden. Farao kon er dus van op aan dat het door Mozes/Aäron
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De koperen slang Nehustan

vervaagd en uitgewist. Wij hebben open steden zonder poorten. Wij zijn

internationaal gericht. Vroeger was het leven veel meer afgebakend. In

de stadspoort trad men de eigen beveiligde wereld binnen. Er buiten

heerste onveiligheid. Er buiten was de open ándere wereld. De poort

was de plaats tussen deze twee werelden, de plaats waar zowel de straf

als de verzoening plaatsvond. Daar kwam men in het reine, omdat men

anders binnen de muren van de stad niet kon leven met de

gemeenschap.  In de poort zag men het verrijzend leven of het

opbouwende leven ontstaan, waar de tegenstellingen werden opgeheven.

Daar gaf men eigen zelfstandigheid op, om gezamenlijk te leven.  De

poort had een sacrale betekenis als plaats waar vijanden zich met elkaar

verzoenden. Het recht werd in de poort gesproken, als in een sacrale

plaats en was voor de mensen iets heiligs. De rechtspraak had te maken

met het mysterie van het leven, iets dat met het verrijzend leven gelijk

stond. In de poort bracht men twee verschillende werelden in balans.

Vandaar dat de rechtspraak voorgesteld wordt door een weegschaal

(zoals vrouwe Justitia), De rechters droegen elk hun staf, als teken van

het feit dat zij inzicht hadden in de levensorde en vrede konden stichten.

Dus ook hier had de staf een functie, in dienst van de levensorde. 

De Slangenstaf

Aan Mozes werd door Jahweh gevraagd toen Hij aan hem verscheen in

de braambos: wat hebt gij in uw hand? Het antwoord luidde: een staf.

Jahweh beval de staf op de grond te werpen, waarna ze in een slang

veranderde.  Elektra  heef t  het

slangenteken als symbool. gaf de staf

van Mozes een eletrische vonk te zien?

Mozes geloofde zijn eigen ogen niet en

werd bevreesd. Jahweh gebood hem de

slang bij de staart te grijpen. Toen werd

het weer een staf. Magie?  Met deze staf

moest Mozes naar Farao gaan om

hetzelfde teken te verrichten. Het teken

maakte op Farao weinig of geen indruk.
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Anubis met zijn staven

Anubis 

Anubis werd al heel lang als god aanbeden; hij begeleidde de doden op

hun pad naar de onderwereld lang voordat Osiris een belangrijke plaats

innam. Door Osiris te balsemen nadat hij was vermoord, werd Anubis

de 'beschermheilige' van de balsemers.

Anubis werd in verband gebracht met Ma'at, de godin van de waarheid.

De Egyptenaren geloofden dat je na je dood naar de 'Hal van twee

waarheden' werd geleid. Daar vergeleek Anubis het gewicht van je hart

met de veer van Ma'at; hij balanceerde eerst de weegschaal zorgvuldig.

Als je hart zwaarder was dan de veer, werd het door een demon

verorberd. Anubis staat in Egypte als symbool van ons

spijsverteringsysteem. Hem wordt een kegelvormig toonbrood van

witgoudpoeder aangeboden. Anubis zit daarbij op een ark. 

 Door te eten van dit “hemelsbrood” wordt het

proces van transmutatie in gang gezet. In één

ounce witgoudpoeder is 32.000 mg aanwezig.

Slechts 2 mg in ons bloed vermeerdert in 2 uur

tijd de witte bloedlichaampjes verdrievoudigen.

Kankerpatiënten die met witgoudpoeder werden

behandeld waren in 45 dagen genezen.  Als

medicijn is Ma-Na dus een soort wondermiddel,

hoewel dit niet het hoofddoel ervan is.  Het

hoofddoel is en blijft om het lichtlichaam dat een

mens heeft te voeden. Via Kirlian fotografie is het

lichtlichaam te fotograferen als aura. In Egypte

duurde een kuur 30 dagen met 500 mg.

Na 60 dagen beginnen de dromen, visioenen en openbaringen. Na 10

maan-maanden of 9 zon-maanden was men in Egypte een licht-wezen

Wanneer ons fysieke lichaam gevuld is met licht, controleert het licht

het lichaam. Het fysieke lichaam voedt dan niet langer het lichtlichaam,

zie Openbaring 2:17. Dit wijst erop dat men dan een nieuw mens is

geworden, die een nieuwe naam zou hebben. Het is echter nog steeds

een fysiek lichaam, maar dan in een andere vorm, en niet wat de Bijbel

er in Openbaring 2:17 mee bedoelt. New Agers zijn ook druk met deze

licht-therapie om lichtwezens te worden. Door hun omvorming wordt
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Aura volgens Kirlian-foto

men god-gelijken. Het lijkt wel op wat de Bijbel leert over de 1e Adam

om in de 2e Adam te geraken, over de vernieuwing des geestes, maar

het is het niet. De werkelijkheid is dat de nieuwe Adam de herstelde is

uit het Paradijs, die nu volledig kennis heeft van de boom der kennis

van goed en kwaad. Hij mag eten van de Boom des Levens, van het

Ormus of Ma-Na. Het gaat om de sleutels om daarmee de gesloten

deuren te openen van de hogere kennis van goed en kwaad, van leven en

dood. Het is pure liefde, de éénwording

aller dingen. De huwelijksgemeenschap is

van deze éénwording een voorbeeld. Veel

méér dan dat zal het toekomende leven zijn.

Dan zijn we weer heel, compleet, één in

hart en ziel, geest en verstand, met onszelf

en met anderen, via volmaakte telepathie

(de gemeenschap der heiligen). Die eenheid

drijft alle vrees uit, en verdrijft ziekte en

dood uit het lichaam. Ons DNA wordt

volkomen hersteld. Het Oog van Horus wijst op die hogere eenheid, als

Udjat, de Algehele Eén. Deze vernieuwing wordt ons door JHWH

aangeboden om niet, door het geloof aangenomen. Bij het omvormen

van de fysieke mens tot lichtwezen via het witgoudpoeder zou het gaan

om een heel kostbaar proces, dat slechts voor enkelen te bekostigen is.

In JHWH is het voor een ieder verkrijgbaar, haalbaar door ons

vertrouwen op JHWH te stellen.  

  

 Door het langdurig innemen van witgoudpoeder gaat men een speciaal

geluid waarnemen, niet via het oor of gehoor, maar in de hersenen. Dat

lijkt op het horen van de geestesprake zoals in Openbaring 2:17 staat.

De imitatie is bijna perfect.

De woestijnreis was een voorbereiding van 40 jaren, waarbij het manna

symbool was voor hét Ma-Na (witgoudpoeder), om tot een hogere staat

van bewustzijn te komen (tot het nieuwe Kanaän).

De farao’s bereidden zich fysiek en geestelijk voor op hun

onsterfelijkheid. Zij aten van het “brood des levens” in het “huis des

levens”, hun tempels, als zijnde het voedsel der goden. De Udjat (het
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De stadspoort

Rechters, koningen, ja alle moeilijke beroepen en kunsten ontlenen hun

gaven uit de aarde, want zij worden door de aarde gevoed en keren er

weer naar terug. Men dacht dat in de aarde de totale levenskracht

zetelde, de Ma’at. De godin Ma’at bestuurt volgens de oude

Egyptenaren de gehele kosmische gang en ethische natuur. Zij waakt

over de rechtsspraak.

Het zich verrijzende leven zag men in de werking van de aardkorst,

wanneer er vulkanen uitbarsten en bergen en heuvels ontstonden bij

aardbevingen. Men zag dat het leefde binnen in de aarde. Op de hoogten

werden dan ook offers gebracht aan de goden, waar men zich dichter bij

de goden dacht, die zich zouden manifesteren via atmosferische

elektriciteit, het zogenaamde St. Elmusvuur. De

aarde, als plaats waar men in begraven werd,

zag men dan ook niet als een dodenakker, maar

als een “land des levens”. Immers, volgens hen

had het leven een dubbel karakter, zodat het

zowel ondergang als herrijzenis omvatte. De

godin Ma’at zag men als de godin van de

dubbele gerechtigheid, zowel van ondergang als

opgang, van dood en leven. Horus en Seth

stellen deze tegenstrijdige krachten in de

natuurorde voor, die uiteindelijk toch tezamen

het onvergankelijke leven zouden scheppen.

Egypte was dan ook verdeeld in twee delen, het Zuiden als beneden

Egypte, en het Noorden als boven Egypte, als symbolen van dood en

leven, die zich met elkaar verzoenden. De staf is hierbij het teken of

symbool van het leven der aarde, van het aarde-mysterie van de

goddelijke levensorde.

De rechtsspraak in de stadspoort

In oud Babylon, Egypte, Israël en omliggende landen werd er

rechtgesproken in de poort. In de poort kwam men tezamen om aldaar

recht te spreken, en waarom juist daar?  De poort is de plaats waar

volgens de ouden de dubbele gerechtigheid zetelt. De poort is de grens

tussen binnen en buiten. Bij ons is heden ten dage die scherpe grens
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Horus met staf en myter

De godin Ma’at en Isis

1. De voorste drager heeft een hele boom in zijn hand als staf. Hij is de

meester van het scheppende woord, de heraut en voorloper.

2. De tweede is Horus met de kromstaf of herdersstaf. Hij is heer van de

plantengroei en levensmiddelen.

3. De derde is de offerande-brenger, die een was-scepter in zijn hand

heeft. Was (sen) = groeien, opwassen.

4. De laatste heeft een simpele stok in de hand, als symbool van de

heerlijkheid. 

De staf bezit alle eigenschappen van de boom, vandaar dat de voorste

als heraut een hele boom draagt.  De staf heeft

gezag, gezag omdat het géén gewone stok is, maar

een overvloed van voedsel in zich herbergt. Kanaal

is van de levensmiddelen. De zegen aan de 12

stamvaders van Israël waarborgt een overvloed aan

levensmiddelen bij gehoorzaamheid. Bij

ongehoorzaamheid wordt de staf des broods

gebroken, zodat er geen doorstroming meer kan

plaatsvinden.

De herdersstaf heeft bovenaan een krul. De was-

scepter en simpele rechte staf behoren tot de

onderwereld, waar in de aarde de groei plaatsvindt

vanuit de wortels. In de aarde schuilt het levensgeheim, de groeikracht,

waardoor wij worden gevoed. Men zag het sterven dan ook niet als een

vernietiging van het leven en lichaam. Immers in de aarde schuilt de

levenskracht. Juist door tot de

aarde terug te keren via het

sterven en begraven wordt men

ingewijd in de geheimen van het

leven. Dat is het steeds herrijzende

leven. In de aarde vindt volgens de

ouden het oordeel plaats, de

ontbinding én herrijzing, of te wel

de inwijding. Vandaar dat ook

rechters de herautenstaf droegen

bij het uitspreken van hun oordeel.
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De topsteen of Ben-Ben van een

piramide

Zonlicht

Oog van Horus) vertegenwoordigde de

goddelijke geneeskracht, de heelheid, de

gezondheid en de geestelijke verlichting.

De vorm van het Egyptisch toonbrood

was de kegel, hetwelk wees naar de

topsteen van piramiden. De piramiden

waren “huizen der eeuwigheid”.  De

topsteen is de Ben-ben, of “Steen der

Wijzen”. 

Goud is in het Egyptisch Neb,

omgekeerd is dat Ben. De topsteen wijst

als Ben-ben op de transmutatie van goud

naar witgoudpoeder, van Neb naar Ben.

Wij worden echter geen nieuwe mensen via technische bereiding van

edelmetalen tot voedingsstof, maar door geloofs-omvorming door de

kracht van de heilige Geest van Boven.

Licht

Men zou kunnen spreken over een “wedloop met het licht”, gezien de

wetenschappers vandaag de dag volop bezig zijn te experimenteren met

licht, om erachter te komen wat licht in wezen is.  Wetenschappers van

Harvard University in Amerika zeggen het

licht te hebben gevangen om het daarna weer

los te laten. Ook de NASA is ermee bezig en

Tony Philips van het American Institute of

Physics eveneens. 

Tot voor kort werd het voor onmogelijk

gehouden dat men licht kon vangen en daarna

weer kon loslaten. In Harvard University

stopte men echter het licht, in de vorm van

een laser-puls, zoals het een ruimte binnentreedt van atomische

vacuüms. Het licht was niet geabsorbeerd, noch verstrooid, maar

tijdelijk opgeslagen en kon op commando weer worden teruggehaald.

Licht kan zich verplaatsen doordat het foton geen massa heeft. Wat men

precies met dit experiment beoogt is nog onduidelijk.
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Model van een lichtlichaam

Niets zou zo snel kunnen gaan als licht, zoals

een lichtstraal die door een luchtledige ruimte

wordt geschoten. Proeven hebben aangetoond

dat een lichtpuls de snelheidsgrens van het

licht (300.000 km/seconde) kan doorbreken.

Een hele snelle lichtpuls kan reeds een ruimte

verlaten nog voordat hij er binnen komt. Dat

klinkt vreemd, maar wetenschappers stellen

dat het zo is. Ze staan er zelf ook verbaasd van

te kijken. Licht heeft geen massa maar is pure

energie. Materie zou afgekoeld licht zijn, wat

alsdan wel een massa heeft. 

Jesjoea noemde Zich het Licht der wereld. Hij

verkreeg een lichtlichaam, dus pure energie.

Wanneer wij zouden kunnen reizen met de

snelheid van het licht, zou de tijd stilstaan. Wanneer men sneller dan het

licht zou reizen, zal de tijd zelfs teruggaan. De profeten in de Bijbel zijn

waarschijnlijk tijdreizigers geweest, die van nabij de toekomstige

gebeurtenissen hebben gezien.

Licht is wonderbaar. Want wat is licht? Elohim maakt gebruik van het

licht als de grondslag van de hoogste vorm van energie (=

werkzaamheid), dus van Licht. Zie 1Johannes 1:5, 1Timoteus 6:16, 

Licht is zuiver, is wit, en bevat alle voor ons waarneembare kleuren.

Duisternis is het ontbreken van licht, is synoniem met zonde,

onverstand en de macht van het kwaad, zie Johannes 1:5, Efeze 4:18,

1Petrus 2:9.  Licht en duisternis zijn geen twee gelijke zaken die slechts

tegenover elkaar staan. Nee, licht is energie, en duisternis is niets.

Duisternis is krachteloos, niet in staat om het licht uit te blussen. Het

licht kan wel worden verlaten. Wezens die hun positie in het licht van

Elohim hebben, kunnen dat verlaten. De kwade engelen hebben hun

standplaats verlaten, zijn ontrouw aan hun beginsel, zie de brief van

Judas vers 6. In de goede engelen heeft Jahweh klaarheid gesteld, zie

Job 4:18. Het was hun zonde, zie 2Petrus 2:4.

De kinderen des lichts zijn zuiver en recht van aard, Mattheus 5:14-16,

Efeze 5:8.  Licht straalt uit, en dat doen de kinderen des lichts eveneens.
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Sinterklaas met staf, Piet met

roede

“levenshout” genoemd. Bij hongersnood was de staf gebroken. Wanneer

men een stengel van een plant knakt of breekt, sterft de rest van de plant

af zodat er geen oogst kan komen. Osiris was in Egypte de god van de

plantengroei. Hij heeft altijd een staf in de hand en een vlegel om

daarmee het koren te dorsen (de dorsvlegel).  De goden van Egypte en

Griekenland dragen nagenoeg allen staven in hun hand, waarmee

aangetoond wordt dat dezen inzicht zouden hebben in de levensorde, in

de wetmatigheden van de natuurorde, zoals o.a. die van de plantengroei.

De Herautenstaf

De staf waarmee herauten liepen werd skeptron of scepter genoemd. De

koning en de rechters droegen dezelfde staf, ten teken dat zij een

bijzondere taak hadden. De scepter is een symbool

van de plantengroei, en in die plantengroei zagen

de ouden de onveranderlijke orde van het leven.

De plantengroei vernieuwt zichzelf steeds, en in

die zin zijn de planten aan geen “dood”

onderhevig. Men zag de god Hermes of Horus als

de gever van dit levensgeschenk aan de mensheid.

Met zijn staf in de

hand was een heraut

zelfs in het buitenland

onschendbaar. De staven van de farao’s

waren met goud overtrokken, als teken van

onverderfelijkheid, van het zich altoos

voortzettend leven. Het graf van de

“onsterfelijke” farao noemde men dan ook

de “goud-kamer”. De pausen dragen ook

een “gouden’(vergulde) staf, als koning en herder van de kudde der

gelovigen. De pausen dragen ook een myter, een visbek, zoals in Egypte

de goden myters droegen. De visbek komt van de god Baäl. 

Een muurschildering in een rotsgraf van Seti I 1300 voor Christus geeft

vier goddelijke scepterdragers te zien.
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Anubis met vlegel en staven

De herdersstaf

voor de Efod. De onyx of Sardonix is zwart-wit gestreept, soms bruin-wit.

In de Bijbel wordt gesproken over de “Staf des

Broods”, de matteh lechem, zie Leviticus

26:26, Ezechiel 4:16, 5:16 en Psalm 105:16. De

staf des broods kon gebroken worden. Brood

breken is een soort offerhandeling. Wanneer

Jahweh echter de staf des broods breekt is het

een gerichtshandeling, het wegnemen van de

levensvoorwaarden, de hongersnood. Via de

staf des broods vernieuwen en onderhouden wij

ons leven. De staf was oudtijds een soort

magisch attribuut of instrument. Mozes moest

zijn staf voor de farao op de grond werpen,

waardoor ze in een slang veranderde. Dat lijkt

op magie, en dat in opdracht van Jahweh! Maar

ook de Egyptische tovenaars konden dat

kunstje. Zij beschikten ook over “magische staven”. 

In Exodus 17:9 wordt de staf zelfs de “staf van Elohim” genoemd, de

matteh haelohim.  Een staf is gemaakt van hout, van een plantenstengel,

of van een soort boom. En dat rekenden de

Egyptenaren tot de onvergankelijke levensorde

van de aarde. Wat dat betekent zullen wij straks

bespreken. 

In het Egyptisch is staf zoveel als mdw, waaraan

zij magische krachten toekenden. Het Hebreeuwse

matteh heeft een woordovereenkomst met mdw in

het Egyptisch.  De mdw die zich in de hand van de

voedselscheppende goden bevond, bezat magische

krachten als groeikracht. In de lijkkist van

voorname personen werd een staf gelegd bij de

dode om als magisch middel de dode te verzekeren

van voedsel in het hiernamaals. De staf is immers

van planten gemaakt  (afkomst ig)  en

vertegenwoordigd het plantenrijk, waardoor

zuurstof via fotosynthese én voedsel. De staf werd dan ook wel het
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Fotosynthese

Zij zullen een lichtaura uitstralen, die met Kirlian-fotografie te zien is.

Alleen in verbinding met het grote Licht, met Jesjoea, zullen zij

uitstralen of reflecteren. Jakob was ook zulk een reflecterend mens, zie

zijn naam: Jakoov- reflectie of oplichten voor Jahweh (Ezau maakte

ervan dat Jakob een oplichter was, dus het tegendeel van wat Jahweh

met Jakob voorhad).

Licht is van grote invloed op onze gezondheid. De zon werd oudtijds

gezien als een bron van genezing en gezondheid. Inderdaad is zonlicht

de bron van leven en energie voor de gehele aarde en haar bewoners.

Wij dienen echter wel op de juiste wijze het zonlicht te benutten, gezien

de zon ook schadelijke straling heeft.

Het fysieke licht is van invloed op het psychische licht, het geestes-

bewustzijn. Alles bestaat uit trilling, ook het licht. Elektronische

deeltjes vormen de materie, die elk een eigen trillingsgetal hebben. Het

fysieke licht der zon beïnvloedt onze endocriene klieren, de epifyse en

hypofyse. Zonlicht boven de 2800 lux blokkeert de afscheiding van

melatonine, het hormoon van de epifyse. Melatonine verlaagt de

bloeddruk en temperatuur van ons lichaam, regelt de slaap en is de

antenne voor ons bewustzijn. Ons lichaam heeft bioritmen die met het

fysieke licht zijn verbonden.

Fotosynthese

Hoe planten licht gebruiken om zuurstof aan te

maken (fotosynthese genoemd), is nog altijd

een groot mysterie. Bij dit proces zijn vele

moleculaire complexen betrokken die

elektronen en protonen uitwisselen. Dit proces

wordt door de wetenschappers nog steeds niet

volledig begrepen. Hoe het elektrostatisch veld

precies ontstaat weet men nog niet.

Fotosynthese blijft een mysterie. Planten

gebruiken licht o.a. van de zon, om zuurstof

aan te maken. Wij mensen en dieren zijn

afhankelijk van de zuurstof-aanmaak der

planten, om in leven te kunnen blijven. Planten
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     Staf en vlegel

Osiris met staf

en vlegel

doen hun werk zeer efficiënt. Verstoring in de kringloop van de natuur

levert gebrek aan zuurstof op. Met onze huidige verbrandingsmotoren

slorpen wij héél wat zuurstof op, om maar mobiel te kunnen zijn. Het

moge ons duidelijk zijn dat de voortgaande trend in dezen ons eco-

systeem de nekslag geeft, zodat ineenstorting onvermijdelijk is. Nieuwe

technieken worden nog angstvallig geheim gehouden, daar deze ons

gratis energie zullen gaan verschaffen, en daar zijn de grote energie-

maatschappijen niet bij gebaat.   Momenteel worden alleen al per jaar 6

miljoen personenwagens gemaakt door de top 15 autoproducenten, met

verbrandingsmotoren die heel wat zuurstof gebruiken (zie persbericht

anp april 2006). De kosten om mobiel te zijn zullen ons eens opbreken.

Stok en staf

De oude Egyptische Hyksos-farao’s en de latere Israëlieten zouden

volgens sommige wetenschappers één en hetzelfde volk zijn. Dat zou

blijken uit de Bijbel, waarin veel symboliek uit het oude Egypte is terug

te vinden. De koningen van de Hyksos hadden twee voorname attributen

waarmee zij regeerden: de stok (vlegel) en de

staf.

Met een vlegel kan men dorsen

(dat betreft hier het aspect van

voeding, gezien de koning

verantwoordelijk is zijn volk te

voeden), én de staf, waarmee hij

zijn volk als een kudde leidt,

bestuurt of weidt. De staf en vlegel

waren soms voorzien van strepen, blauw en wit, of goud en

wit. Wij kennen de geschiedenis van Jakob bij Laban, hoe

een engel tot Jakob in de droom zei dat hij stokjes moest

schillen, om daarmee de kudden tijdens de paartijd verhit

te maken, zodat ze gevlekte nakomelingen zouden

voortbrengen, ten gunste voor Jakob. De stok en staf

blijken in veel gevallen te lijken op de geschilde roeden van Jakob.
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Korenaar

De staf en vlegel werden ook wel de “heilige staven” genoemd. De

staven staan in directe verbinding met leiderschap. Elke stam in Israël

had een eigen staf. Zij moesten elk een staf tot Mozes brengen en de staf

die zou bloeien, die stam moest het priesterambt

bedienen. De staf van Mozes en Aäron was dezelfde

die in een slang veranderde en de staven van de

Egyptische tovenaars opslokte. De staven die in

slangen veranderden werden “slangenstaven” genoemd.

Wij zullen later bezien wat dat onder andere inhoud.

De drager van een slangenstaf werd geacht de

woordvoeder te zijn van de godheid. De staf van

Mozes/Aäron bleek superieur te zijn aan de staven der

Egyptische tovenaars. Met de staf van Mozes werden

de plagen over Egypte afgeroepen. Ook werd de Rode

Zee met de opgeheven staf droog, en kwam door de

staf te gebruiken water uit de steenrots.

In het Egyptisch worden de staf en vlegel shebet en

mishenah genoemd. 

Shebet is zoveel als scepter, mishenah is een staf.

In het Hebreeuws is het matteh en makkel. Matteh =

stok of stam. Met = zaad o.a. uit de phallus, oorsprong,

afstamming.  Makkel = autoriteit. 

Wij zouden de vraag kunnen stellen of de staf en vlegel

overeenkomsten vertoonden met de latere urim (licht) en thummim

(perfectie). In het Egyptisch kan urim en thummim wel zoveel

betekenen als staven die gestreept zijn en van goud zijn gemaakt. De

urim en thummim waren stenen, die mogelijk aan de staf

en vlegel verbonden waren. De ene steen zou schitteren

als de zon, de andere zou dof zijn als de maan. Het is

bekend dat de “heilige staven’ door de stammen Israëls

gebruikt werden tijdens religieuze plechtigheden. Ze

werden gezien als vertegenwoordigers van de godheid.

De strepen van de stok en staf vertonen wel gelijkenis

met de strepen op de Onyx-stenen die gebruikt werden
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Mozes slaat op de rots met zijn staf

gesproken woord van Goddelijke herkomst was, dat net zo bezield was

als de staf die in een slang veranderde en zijn slangen/staven der

tovenaars opat.

Planten en stelen waarvan staven werden gemaakt waren de kanalen

waardoor de levensenergie stroomde. Men kende vroeger ook wel de

tuchtroede, een stok waarmee ongehoorzame kinderen op de billen

werden geslagen. Wie niet wilde horen naar het gesproken woord,

moest maar voelen via de tuchtroede.  Jahweh kon Zich via de

braamstruik manifesteren door middel van het St. Elmusvuur. Daarbij

was ook de grond “heilig” of geladen waarop Mozes stond. De staf was

waarschijnlijk met dezelfde energie geladen. De staf werd in of bij de

ark bewaard in later tijd. Deze staf heeft gebloeid, amandelbloesem,

toen er twist was onder de stammen over het priesterschap.

De vervulling van de symbolen van de mysteries van het leven is de

eindtijd Messias. JHWH is onze Herder en Leidsman. Al gaan wij ook

door een dal vol doodschaduwen, Zijn stok en staf vertroosten ons. Zie

Psalm 23 berijmd:   O God mij vertroosten, Uw stok en Uw staf!
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De Hyksos-figuur, is

blank en ziet er uit

als een Israeliet

Egypte

De oude Egyptenaren (er waren verschillende dynastieën, maar het gaat

ons in dezen vooral om de priesterkaste der Nefilim) hadden grote

kennis, vooral technische kennis op het gebied van elektromagnetische

energieën. Er zijn vele afbeeldingen gevonden in oude tempels, waarop

te zien is dat men gedegen kennis bezat inzake alchemie, biologie,

chemie, anesthesie, luchtvaart, elektromagnetisme,

geometrie, religie, medicijnen, metallurgie, etc.

De mijnen waarin men grondstoffen vond werden

door duizenden arbeiders bewerkt. Er waren in

Egypte allerlei soorten werkplaatsen te vinden, waar

men de arbeiders zag werken. 

De Hyksos-dynastie (Jozef was onderkoning van een

Hyksos) die over Egypte regeerde bestond volgens

wetenschappers uit Semieten, die veel van de kennis

en wijsheid der andere dynastieën hadden

overgenomen.

Koper en ijzer werd in de woestijn tussen de Nijl en

Rode Zee gedolven. IJzer werd door hen het “metaal

des hemels” genoemd (ba-en-pet), wat erop wijst dat

het eerste ijzer dat men gebruikte waarschijnlijk

afkomstig was van een stuk meteoriet. Daar was de prijs dan ook naar,

want vanwege de hemelse afkomst was ijzer in Egypte héél duur.

Doordat ijzer roest zijn er maar heel weinig voorwerpen van terug

gevonden. Lood werd gevonden in een mijn te Gebel Rasas. Goud werd

er ook gevonden in Egypte, maar werd ook geïmporteerd. Meer dan 100

afbeeldingen zijn gevonden waarop goudbewerkingen zijn te zien. Nub

= goud in het Egyptisch. Nubië is het land waar men goud vond. Glas

was een Egyptische uitvinding. Men maakte glazen flessen en allerlei

ornamenten, zelfs namaak-parels. 

Ma-Na (manna)

Merkwaardig genoeg is in het land van de mummies nooit een mummie

gevonden van één van de zeer oude koningen of hogepriesters. Deze



2    De symbolen van de mysteries van het leven  (vervolg van no.382)  No. 383

  Kegelvormige

toonbroden

Tussen de Egyptische slaven zijn blanken (Israelieten)

koningen en priesters aten van het Ma-Na (dat betekent zoveel als “Wat

is dat?”) of witgoud-poederbrood. Daardoor meenden zij

onsterfelijkheid te verkrijgen via een “licht-lichaam’ dat zij erdoor

verkregen. Tenslotte vertrokken zij van onze planeet in Shem’s

(raketten) naar de “hemel”. Die hemel was hun thuisplaneet Nibiru. Er

waren verschillende startbanen in Sumerië, maar de Egyptenaren

gebruikten de startbaan op het eiland Bahrain, bij de stad Dilmun. Daar 

w o r d t  h e t

zoetwater dat uit een aardse bron stroomt gemengd met het zoute water

van de zee. De Israëlieten hebben 430 jaar in Egypte vertoefd. Zij

werden daar als slaven ingezet, waaronder enkele zeer bekwame

vaklieden waren, die door de oude Egyptenaren werden benut. Later

zouden de oude koningen en priesters zijn uitgemoord, waardoor hun

kennis met hen in het graf verdween. Behalve dat enkele Israëlieten als

Mozes en Bezaleël die kennis deelden. In Egypte gaf men drie namen

aan het Ma-Na.

1e. De gouden traan uit het oog van Horus

2e. Dat wat uit de mond van de schepper gaat

3e. Het zever van de hemelse vader

In   Israël werd het “Hemels Brood” genoemd, ook wel “witte dauw”

(condensaat) of “witte duif”. 

Tot aan de verwoesting van de 1e tempel schijnt de kennis van dit

wittegoudpoeder er te zijn geweest.
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Mozes bij de Rode Zee

Asklepios

Ureaus-slang

Zijn dienaren konden dat ook. De staf is hier

het symbool van het gesproken woord van

Jahweh via Mozes, waarbij het erom ging

Zijn volk te laten trekken. De staf heet dan

ook: De staf van Elohim, zie Exodus 17:9. De

vraag hierbij is, wat de staf, het woord van

Jahweh en de slang met elkaar te maken

hebben. Het gaat Jahweh immers niet om

magie en toverkunst, zoals dit wél het geval

was met de dienaren van de Farao. Op een

staf kon men leunen, en wanneer de staf

gebroken wordt kan men er niet meer op

leunen. Wanneer de staf des

broods wordt gebroken ontstaat er honger. De levenskracht

of energie in de aarde en in het voedsel wordt voorgesteld

door een slang. In werkelijkheid gaat het om elektriciteit en

haar golfbeweging. Een grote slang noemde men aneh-ta, dat

wil zeggen: het leven der aarde. De slang of worm was een

typisch aarde dier. De slangenstaf stelde het onvergankelijke

leven van de aarde voor. De bezitter of drager ervan

overwint er zijn eigen dood door, zo dacht men. Met de staf

van Mozes/Aäron verrichtten zij bovenaardse krachten en

tekenen, waardoor overwinning op de doodsvijanden.

Genezing zagen de ouden als een soort

herrijzenis uit de dood, en daarvan was de

slangenstaf Asklepios het symbool, een slang

die rond een staf kronkelt. In Spreuken wordt

de levenskracht een “zilveren koord”

genoemd, dat kan verbroken worden. Dat

wijst op de levens-elektriciteit.  Mozes

bewees voor farao dat zijn staf de enige ware

staf van Jahweh was, die bezield was door de

Almacht, door het leven der aarde, waardoor

alle andere slangen/staven werden

verslonden. Farao kon er dus van op aan dat het door Mozes/Aäron
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De koperen slang Nehustan

vervaagd en uitgewist. Wij hebben open steden zonder poorten. Wij zijn

internationaal gericht. Vroeger was het leven veel meer afgebakend. In

de stadspoort trad men de eigen beveiligde wereld binnen. Er buiten

heerste onveiligheid. Er buiten was de open ándere wereld. De poort

was de plaats tussen deze twee werelden, de plaats waar zowel de straf

als de verzoening plaatsvond. Daar kwam men in het reine, omdat men

anders binnen de muren van de stad niet kon leven met de

gemeenschap.  In de poort zag men het verrijzend leven of het

opbouwende leven ontstaan, waar de tegenstellingen werden opgeheven.

Daar gaf men eigen zelfstandigheid op, om gezamenlijk te leven.  De

poort had een sacrale betekenis als plaats waar vijanden zich met elkaar

verzoenden. Het recht werd in de poort gesproken, als in een sacrale

plaats en was voor de mensen iets heiligs. De rechtspraak had te maken

met het mysterie van het leven, iets dat met het verrijzend leven gelijk

stond. In de poort bracht men twee verschillende werelden in balans.

Vandaar dat de rechtspraak voorgesteld wordt door een weegschaal

(zoals vrouwe Justitia), De rechters droegen elk hun staf, als teken van

het feit dat zij inzicht hadden in de levensorde en vrede konden stichten.

Dus ook hier had de staf een functie, in dienst van de levensorde. 

De Slangenstaf

Aan Mozes werd door Jahweh gevraagd toen Hij aan hem verscheen in

de braambos: wat hebt gij in uw hand? Het antwoord luidde: een staf.

Jahweh beval de staf op de grond te werpen, waarna ze in een slang

veranderde.  Elektra  heef t  het

slangenteken als symbool. gaf de staf

van Mozes een eletrische vonk te zien?

Mozes geloofde zijn eigen ogen niet en

werd bevreesd. Jahweh gebood hem de

slang bij de staart te grijpen. Toen werd

het weer een staf. Magie?  Met deze staf

moest Mozes naar Farao gaan om

hetzelfde teken te verrichten. Het teken

maakte op Farao weinig of geen indruk.
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Anubis met zijn staven

Anubis 

Anubis werd al heel lang als god aanbeden; hij begeleidde de doden op

hun pad naar de onderwereld lang voordat Osiris een belangrijke plaats

innam. Door Osiris te balsemen nadat hij was vermoord, werd Anubis

de 'beschermheilige' van de balsemers.

Anubis werd in verband gebracht met Ma'at, de godin van de waarheid.

De Egyptenaren geloofden dat je na je dood naar de 'Hal van twee

waarheden' werd geleid. Daar vergeleek Anubis het gewicht van je hart

met de veer van Ma'at; hij balanceerde eerst de weegschaal zorgvuldig.

Als je hart zwaarder was dan de veer, werd het door een demon

verorberd. Anubis staat in Egypte als symbool van ons

spijsverteringsysteem. Hem wordt een kegelvormig toonbrood van

witgoudpoeder aangeboden. Anubis zit daarbij op een ark. 

 Door te eten van dit “hemelsbrood” wordt het

proces van transmutatie in gang gezet. In één

ounce witgoudpoeder is 32.000 mg aanwezig.

Slechts 2 mg in ons bloed vermeerdert in 2 uur

tijd de witte bloedlichaampjes verdrievoudigen.

Kankerpatiënten die met witgoudpoeder werden

behandeld waren in 45 dagen genezen.  Als

medicijn is Ma-Na dus een soort wondermiddel,

hoewel dit niet het hoofddoel ervan is.  Het

hoofddoel is en blijft om het lichtlichaam dat een

mens heeft te voeden. Via Kirlian fotografie is het

lichtlichaam te fotograferen als aura. In Egypte

duurde een kuur 30 dagen met 500 mg.

Na 60 dagen beginnen de dromen, visioenen en openbaringen. Na 10

maan-maanden of 9 zon-maanden was men in Egypte een licht-wezen

Wanneer ons fysieke lichaam gevuld is met licht, controleert het licht

het lichaam. Het fysieke lichaam voedt dan niet langer het lichtlichaam,

zie Openbaring 2:17. Dit wijst erop dat men dan een nieuw mens is

geworden, die een nieuwe naam zou hebben. Het is echter nog steeds

een fysiek lichaam, maar dan in een andere vorm, en niet wat de Bijbel

er in Openbaring 2:17 mee bedoelt. New Agers zijn ook druk met deze

licht-therapie om lichtwezens te worden. Door hun omvorming wordt
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Aura volgens Kirlian-foto

men god-gelijken. Het lijkt wel op wat de Bijbel leert over de 1e Adam

om in de 2e Adam te geraken, over de vernieuwing des geestes, maar

het is het niet. De werkelijkheid is dat de nieuwe Adam de herstelde is

uit het Paradijs, die nu volledig kennis heeft van de boom der kennis

van goed en kwaad. Hij mag eten van de Boom des Levens, van het

Ormus of Ma-Na. Het gaat om de sleutels om daarmee de gesloten

deuren te openen van de hogere kennis van goed en kwaad, van leven en

dood. Het is pure liefde, de éénwording

aller dingen. De huwelijksgemeenschap is

van deze éénwording een voorbeeld. Veel

méér dan dat zal het toekomende leven zijn.

Dan zijn we weer heel, compleet, één in

hart en ziel, geest en verstand, met onszelf

en met anderen, via volmaakte telepathie

(de gemeenschap der heiligen). Die eenheid

drijft alle vrees uit, en verdrijft ziekte en

dood uit het lichaam. Ons DNA wordt

volkomen hersteld. Het Oog van Horus wijst op die hogere eenheid, als

Udjat, de Algehele Eén. Deze vernieuwing wordt ons door JHWH

aangeboden om niet, door het geloof aangenomen. Bij het omvormen

van de fysieke mens tot lichtwezen via het witgoudpoeder zou het gaan

om een heel kostbaar proces, dat slechts voor enkelen te bekostigen is.

In JHWH is het voor een ieder verkrijgbaar, haalbaar door ons

vertrouwen op JHWH te stellen.  

  

 Door het langdurig innemen van witgoudpoeder gaat men een speciaal

geluid waarnemen, niet via het oor of gehoor, maar in de hersenen. Dat

lijkt op het horen van de geestesprake zoals in Openbaring 2:17 staat.

De imitatie is bijna perfect.

De woestijnreis was een voorbereiding van 40 jaren, waarbij het manna

symbool was voor hét Ma-Na (witgoudpoeder), om tot een hogere staat

van bewustzijn te komen (tot het nieuwe Kanaän).

De farao’s bereidden zich fysiek en geestelijk voor op hun

onsterfelijkheid. Zij aten van het “brood des levens” in het “huis des

levens”, hun tempels, als zijnde het voedsel der goden. De Udjat (het
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De stadspoort

Rechters, koningen, ja alle moeilijke beroepen en kunsten ontlenen hun

gaven uit de aarde, want zij worden door de aarde gevoed en keren er

weer naar terug. Men dacht dat in de aarde de totale levenskracht

zetelde, de Ma’at. De godin Ma’at bestuurt volgens de oude

Egyptenaren de gehele kosmische gang en ethische natuur. Zij waakt

over de rechtsspraak.

Het zich verrijzende leven zag men in de werking van de aardkorst,

wanneer er vulkanen uitbarsten en bergen en heuvels ontstonden bij

aardbevingen. Men zag dat het leefde binnen in de aarde. Op de hoogten

werden dan ook offers gebracht aan de goden, waar men zich dichter bij

de goden dacht, die zich zouden manifesteren via atmosferische

elektriciteit, het zogenaamde St. Elmusvuur. De

aarde, als plaats waar men in begraven werd,

zag men dan ook niet als een dodenakker, maar

als een “land des levens”. Immers, volgens hen

had het leven een dubbel karakter, zodat het

zowel ondergang als herrijzenis omvatte. De

godin Ma’at zag men als de godin van de

dubbele gerechtigheid, zowel van ondergang als

opgang, van dood en leven. Horus en Seth

stellen deze tegenstrijdige krachten in de

natuurorde voor, die uiteindelijk toch tezamen

het onvergankelijke leven zouden scheppen.

Egypte was dan ook verdeeld in twee delen, het Zuiden als beneden

Egypte, en het Noorden als boven Egypte, als symbolen van dood en

leven, die zich met elkaar verzoenden. De staf is hierbij het teken of

symbool van het leven der aarde, van het aarde-mysterie van de

goddelijke levensorde.

De rechtsspraak in de stadspoort

In oud Babylon, Egypte, Israël en omliggende landen werd er

rechtgesproken in de poort. In de poort kwam men tezamen om aldaar

recht te spreken, en waarom juist daar?  De poort is de plaats waar

volgens de ouden de dubbele gerechtigheid zetelt. De poort is de grens

tussen binnen en buiten. Bij ons is heden ten dage die scherpe grens
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Horus met staf en myter

De godin Ma’at en Isis

1. De voorste drager heeft een hele boom in zijn hand als staf. Hij is de

meester van het scheppende woord, de heraut en voorloper.

2. De tweede is Horus met de kromstaf of herdersstaf. Hij is heer van de

plantengroei en levensmiddelen.

3. De derde is de offerande-brenger, die een was-scepter in zijn hand

heeft. Was (sen) = groeien, opwassen.

4. De laatste heeft een simpele stok in de hand, als symbool van de

heerlijkheid. 

De staf bezit alle eigenschappen van de boom, vandaar dat de voorste

als heraut een hele boom draagt.  De staf heeft

gezag, gezag omdat het géén gewone stok is, maar

een overvloed van voedsel in zich herbergt. Kanaal

is van de levensmiddelen. De zegen aan de 12

stamvaders van Israël waarborgt een overvloed aan

levensmiddelen bij gehoorzaamheid. Bij

ongehoorzaamheid wordt de staf des broods

gebroken, zodat er geen doorstroming meer kan

plaatsvinden.

De herdersstaf heeft bovenaan een krul. De was-

scepter en simpele rechte staf behoren tot de

onderwereld, waar in de aarde de groei plaatsvindt

vanuit de wortels. In de aarde schuilt het levensgeheim, de groeikracht,

waardoor wij worden gevoed. Men zag het sterven dan ook niet als een

vernietiging van het leven en lichaam. Immers in de aarde schuilt de

levenskracht. Juist door tot de

aarde terug te keren via het

sterven en begraven wordt men

ingewijd in de geheimen van het

leven. Dat is het steeds herrijzende

leven. In de aarde vindt volgens de

ouden het oordeel plaats, de

ontbinding én herrijzing, of te wel

de inwijding. Vandaar dat ook

rechters de herautenstaf droegen

bij het uitspreken van hun oordeel.
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De topsteen of Ben-Ben van een

piramide

Zonlicht

Oog van Horus) vertegenwoordigde de

goddelijke geneeskracht, de heelheid, de

gezondheid en de geestelijke verlichting.

De vorm van het Egyptisch toonbrood

was de kegel, hetwelk wees naar de

topsteen van piramiden. De piramiden

waren “huizen der eeuwigheid”.  De

topsteen is de Ben-ben, of “Steen der

Wijzen”. 

Goud is in het Egyptisch Neb,

omgekeerd is dat Ben. De topsteen wijst

als Ben-ben op de transmutatie van goud

naar witgoudpoeder, van Neb naar Ben.

Wij worden echter geen nieuwe mensen via technische bereiding van

edelmetalen tot voedingsstof, maar door geloofs-omvorming door de

kracht van de heilige Geest van Boven.

Licht

Men zou kunnen spreken over een “wedloop met het licht”, gezien de

wetenschappers vandaag de dag volop bezig zijn te experimenteren met

licht, om erachter te komen wat licht in wezen is.  Wetenschappers van

Harvard University in Amerika zeggen het

licht te hebben gevangen om het daarna weer

los te laten. Ook de NASA is ermee bezig en

Tony Philips van het American Institute of

Physics eveneens. 

Tot voor kort werd het voor onmogelijk

gehouden dat men licht kon vangen en daarna

weer kon loslaten. In Harvard University

stopte men echter het licht, in de vorm van

een laser-puls, zoals het een ruimte binnentreedt van atomische

vacuüms. Het licht was niet geabsorbeerd, noch verstrooid, maar

tijdelijk opgeslagen en kon op commando weer worden teruggehaald.

Licht kan zich verplaatsen doordat het foton geen massa heeft. Wat men

precies met dit experiment beoogt is nog onduidelijk.
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Model van een lichtlichaam

Niets zou zo snel kunnen gaan als licht, zoals

een lichtstraal die door een luchtledige ruimte

wordt geschoten. Proeven hebben aangetoond

dat een lichtpuls de snelheidsgrens van het

licht (300.000 km/seconde) kan doorbreken.

Een hele snelle lichtpuls kan reeds een ruimte

verlaten nog voordat hij er binnen komt. Dat

klinkt vreemd, maar wetenschappers stellen

dat het zo is. Ze staan er zelf ook verbaasd van

te kijken. Licht heeft geen massa maar is pure

energie. Materie zou afgekoeld licht zijn, wat

alsdan wel een massa heeft. 

Jesjoea noemde Zich het Licht der wereld. Hij

verkreeg een lichtlichaam, dus pure energie.

Wanneer wij zouden kunnen reizen met de

snelheid van het licht, zou de tijd stilstaan. Wanneer men sneller dan het

licht zou reizen, zal de tijd zelfs teruggaan. De profeten in de Bijbel zijn

waarschijnlijk tijdreizigers geweest, die van nabij de toekomstige

gebeurtenissen hebben gezien.

Licht is wonderbaar. Want wat is licht? Elohim maakt gebruik van het

licht als de grondslag van de hoogste vorm van energie (=

werkzaamheid), dus van Licht. Zie 1Johannes 1:5, 1Timoteus 6:16, 

Licht is zuiver, is wit, en bevat alle voor ons waarneembare kleuren.

Duisternis is het ontbreken van licht, is synoniem met zonde,

onverstand en de macht van het kwaad, zie Johannes 1:5, Efeze 4:18,

1Petrus 2:9.  Licht en duisternis zijn geen twee gelijke zaken die slechts

tegenover elkaar staan. Nee, licht is energie, en duisternis is niets.

Duisternis is krachteloos, niet in staat om het licht uit te blussen. Het

licht kan wel worden verlaten. Wezens die hun positie in het licht van

Elohim hebben, kunnen dat verlaten. De kwade engelen hebben hun

standplaats verlaten, zijn ontrouw aan hun beginsel, zie de brief van

Judas vers 6. In de goede engelen heeft Jahweh klaarheid gesteld, zie

Job 4:18. Het was hun zonde, zie 2Petrus 2:4.

De kinderen des lichts zijn zuiver en recht van aard, Mattheus 5:14-16,

Efeze 5:8.  Licht straalt uit, en dat doen de kinderen des lichts eveneens.
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Sinterklaas met staf, Piet met

roede

“levenshout” genoemd. Bij hongersnood was de staf gebroken. Wanneer

men een stengel van een plant knakt of breekt, sterft de rest van de plant

af zodat er geen oogst kan komen. Osiris was in Egypte de god van de

plantengroei. Hij heeft altijd een staf in de hand en een vlegel om

daarmee het koren te dorsen (de dorsvlegel).  De goden van Egypte en

Griekenland dragen nagenoeg allen staven in hun hand, waarmee

aangetoond wordt dat dezen inzicht zouden hebben in de levensorde, in

de wetmatigheden van de natuurorde, zoals o.a. die van de plantengroei.

De Herautenstaf

De staf waarmee herauten liepen werd skeptron of scepter genoemd. De

koning en de rechters droegen dezelfde staf, ten teken dat zij een

bijzondere taak hadden. De scepter is een symbool

van de plantengroei, en in die plantengroei zagen

de ouden de onveranderlijke orde van het leven.

De plantengroei vernieuwt zichzelf steeds, en in

die zin zijn de planten aan geen “dood”

onderhevig. Men zag de god Hermes of Horus als

de gever van dit levensgeschenk aan de mensheid.

Met zijn staf in de

hand was een heraut

zelfs in het buitenland

onschendbaar. De staven van de farao’s

waren met goud overtrokken, als teken van

onverderfelijkheid, van het zich altoos

voortzettend leven. Het graf van de

“onsterfelijke” farao noemde men dan ook

de “goud-kamer”. De pausen dragen ook

een “gouden’(vergulde) staf, als koning en herder van de kudde der

gelovigen. De pausen dragen ook een myter, een visbek, zoals in Egypte

de goden myters droegen. De visbek komt van de god Baäl. 

Een muurschildering in een rotsgraf van Seti I 1300 voor Christus geeft

vier goddelijke scepterdragers te zien.
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Anubis met vlegel en staven

De herdersstaf

voor de Efod. De onyx of Sardonix is zwart-wit gestreept, soms bruin-wit.

In de Bijbel wordt gesproken over de “Staf des

Broods”, de matteh lechem, zie Leviticus

26:26, Ezechiel 4:16, 5:16 en Psalm 105:16. De

staf des broods kon gebroken worden. Brood

breken is een soort offerhandeling. Wanneer

Jahweh echter de staf des broods breekt is het

een gerichtshandeling, het wegnemen van de

levensvoorwaarden, de hongersnood. Via de

staf des broods vernieuwen en onderhouden wij

ons leven. De staf was oudtijds een soort

magisch attribuut of instrument. Mozes moest

zijn staf voor de farao op de grond werpen,

waardoor ze in een slang veranderde. Dat lijkt

op magie, en dat in opdracht van Jahweh! Maar

ook de Egyptische tovenaars konden dat

kunstje. Zij beschikten ook over “magische staven”. 

In Exodus 17:9 wordt de staf zelfs de “staf van Elohim” genoemd, de

matteh haelohim.  Een staf is gemaakt van hout, van een plantenstengel,

of van een soort boom. En dat rekenden de

Egyptenaren tot de onvergankelijke levensorde

van de aarde. Wat dat betekent zullen wij straks

bespreken. 

In het Egyptisch is staf zoveel als mdw, waaraan

zij magische krachten toekenden. Het Hebreeuwse

matteh heeft een woordovereenkomst met mdw in

het Egyptisch.  De mdw die zich in de hand van de

voedselscheppende goden bevond, bezat magische

krachten als groeikracht. In de lijkkist van

voorname personen werd een staf gelegd bij de

dode om als magisch middel de dode te verzekeren

van voedsel in het hiernamaals. De staf is immers

van planten gemaakt  (afkomst ig)  en

vertegenwoordigd het plantenrijk, waardoor

zuurstof via fotosynthese én voedsel. De staf werd dan ook wel het
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Fotosynthese

Zij zullen een lichtaura uitstralen, die met Kirlian-fotografie te zien is.

Alleen in verbinding met het grote Licht, met Jesjoea, zullen zij

uitstralen of reflecteren. Jakob was ook zulk een reflecterend mens, zie

zijn naam: Jakoov- reflectie of oplichten voor Jahweh (Ezau maakte

ervan dat Jakob een oplichter was, dus het tegendeel van wat Jahweh

met Jakob voorhad).

Licht is van grote invloed op onze gezondheid. De zon werd oudtijds

gezien als een bron van genezing en gezondheid. Inderdaad is zonlicht

de bron van leven en energie voor de gehele aarde en haar bewoners.

Wij dienen echter wel op de juiste wijze het zonlicht te benutten, gezien

de zon ook schadelijke straling heeft.

Het fysieke licht is van invloed op het psychische licht, het geestes-

bewustzijn. Alles bestaat uit trilling, ook het licht. Elektronische

deeltjes vormen de materie, die elk een eigen trillingsgetal hebben. Het

fysieke licht der zon beïnvloedt onze endocriene klieren, de epifyse en

hypofyse. Zonlicht boven de 2800 lux blokkeert de afscheiding van

melatonine, het hormoon van de epifyse. Melatonine verlaagt de

bloeddruk en temperatuur van ons lichaam, regelt de slaap en is de

antenne voor ons bewustzijn. Ons lichaam heeft bioritmen die met het

fysieke licht zijn verbonden.

Fotosynthese

Hoe planten licht gebruiken om zuurstof aan te

maken (fotosynthese genoemd), is nog altijd

een groot mysterie. Bij dit proces zijn vele

moleculaire complexen betrokken die

elektronen en protonen uitwisselen. Dit proces

wordt door de wetenschappers nog steeds niet

volledig begrepen. Hoe het elektrostatisch veld

precies ontstaat weet men nog niet.

Fotosynthese blijft een mysterie. Planten

gebruiken licht o.a. van de zon, om zuurstof

aan te maken. Wij mensen en dieren zijn

afhankelijk van de zuurstof-aanmaak der

planten, om in leven te kunnen blijven. Planten
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     Staf en vlegel

Osiris met staf

en vlegel

doen hun werk zeer efficiënt. Verstoring in de kringloop van de natuur

levert gebrek aan zuurstof op. Met onze huidige verbrandingsmotoren

slorpen wij héél wat zuurstof op, om maar mobiel te kunnen zijn. Het

moge ons duidelijk zijn dat de voortgaande trend in dezen ons eco-

systeem de nekslag geeft, zodat ineenstorting onvermijdelijk is. Nieuwe

technieken worden nog angstvallig geheim gehouden, daar deze ons

gratis energie zullen gaan verschaffen, en daar zijn de grote energie-

maatschappijen niet bij gebaat.   Momenteel worden alleen al per jaar 6

miljoen personenwagens gemaakt door de top 15 autoproducenten, met

verbrandingsmotoren die heel wat zuurstof gebruiken (zie persbericht

anp april 2006). De kosten om mobiel te zijn zullen ons eens opbreken.

Stok en staf

De oude Egyptische Hyksos-farao’s en de latere Israëlieten zouden

volgens sommige wetenschappers één en hetzelfde volk zijn. Dat zou

blijken uit de Bijbel, waarin veel symboliek uit het oude Egypte is terug

te vinden. De koningen van de Hyksos hadden twee voorname attributen

waarmee zij regeerden: de stok (vlegel) en de

staf.

Met een vlegel kan men dorsen

(dat betreft hier het aspect van

voeding, gezien de koning

verantwoordelijk is zijn volk te

voeden), én de staf, waarmee hij

zijn volk als een kudde leidt,

bestuurt of weidt. De staf en vlegel

waren soms voorzien van strepen, blauw en wit, of goud en

wit. Wij kennen de geschiedenis van Jakob bij Laban, hoe

een engel tot Jakob in de droom zei dat hij stokjes moest

schillen, om daarmee de kudden tijdens de paartijd verhit

te maken, zodat ze gevlekte nakomelingen zouden

voortbrengen, ten gunste voor Jakob. De stok en staf

blijken in veel gevallen te lijken op de geschilde roeden van Jakob.
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Korenaar

De staf en vlegel werden ook wel de “heilige staven” genoemd. De

staven staan in directe verbinding met leiderschap. Elke stam in Israël

had een eigen staf. Zij moesten elk een staf tot Mozes brengen en de staf

die zou bloeien, die stam moest het priesterambt

bedienen. De staf van Mozes en Aäron was dezelfde

die in een slang veranderde en de staven van de

Egyptische tovenaars opslokte. De staven die in

slangen veranderden werden “slangenstaven” genoemd.

Wij zullen later bezien wat dat onder andere inhoud.

De drager van een slangenstaf werd geacht de

woordvoeder te zijn van de godheid. De staf van

Mozes/Aäron bleek superieur te zijn aan de staven der

Egyptische tovenaars. Met de staf van Mozes werden

de plagen over Egypte afgeroepen. Ook werd de Rode

Zee met de opgeheven staf droog, en kwam door de

staf te gebruiken water uit de steenrots.

In het Egyptisch worden de staf en vlegel shebet en

mishenah genoemd. 

Shebet is zoveel als scepter, mishenah is een staf.

In het Hebreeuws is het matteh en makkel. Matteh =

stok of stam. Met = zaad o.a. uit de phallus, oorsprong,

afstamming.  Makkel = autoriteit. 

Wij zouden de vraag kunnen stellen of de staf en vlegel

overeenkomsten vertoonden met de latere urim (licht) en thummim

(perfectie). In het Egyptisch kan urim en thummim wel zoveel

betekenen als staven die gestreept zijn en van goud zijn gemaakt. De

urim en thummim waren stenen, die mogelijk aan de staf

en vlegel verbonden waren. De ene steen zou schitteren

als de zon, de andere zou dof zijn als de maan. Het is

bekend dat de “heilige staven’ door de stammen Israëls

gebruikt werden tijdens religieuze plechtigheden. Ze

werden gezien als vertegenwoordigers van de godheid.

De strepen van de stok en staf vertonen wel gelijkenis

met de strepen op de Onyx-stenen die gebruikt werden
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Mozes slaat op de rots met zijn staf

gesproken woord van Goddelijke herkomst was, dat net zo bezield was

als de staf die in een slang veranderde en zijn slangen/staven der

tovenaars opat.

Planten en stelen waarvan staven werden gemaakt waren de kanalen

waardoor de levensenergie stroomde. Men kende vroeger ook wel de

tuchtroede, een stok waarmee ongehoorzame kinderen op de billen

werden geslagen. Wie niet wilde horen naar het gesproken woord,

moest maar voelen via de tuchtroede.  Jahweh kon Zich via de

braamstruik manifesteren door middel van het St. Elmusvuur. Daarbij

was ook de grond “heilig” of geladen waarop Mozes stond. De staf was

waarschijnlijk met dezelfde energie geladen. De staf werd in of bij de

ark bewaard in later tijd. Deze staf heeft gebloeid, amandelbloesem,

toen er twist was onder de stammen over het priesterschap.

De vervulling van de symbolen van de mysteries van het leven is de

eindtijd Messias. JHWH is onze Herder en Leidsman. Al gaan wij ook

door een dal vol doodschaduwen, Zijn stok en staf vertroosten ons. Zie

Psalm 23 berijmd:   O God mij vertroosten, Uw stok en Uw staf!
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De Hyksos-figuur, is

blank en ziet er uit

als een Israeliet

Egypte

De oude Egyptenaren (er waren verschillende dynastieën, maar het gaat

ons in dezen vooral om de priesterkaste der Nefilim) hadden grote

kennis, vooral technische kennis op het gebied van elektromagnetische

energieën. Er zijn vele afbeeldingen gevonden in oude tempels, waarop

te zien is dat men gedegen kennis bezat inzake alchemie, biologie,

chemie, anesthesie, luchtvaart, elektromagnetisme,

geometrie, religie, medicijnen, metallurgie, etc.

De mijnen waarin men grondstoffen vond werden

door duizenden arbeiders bewerkt. Er waren in

Egypte allerlei soorten werkplaatsen te vinden, waar

men de arbeiders zag werken. 

De Hyksos-dynastie (Jozef was onderkoning van een

Hyksos) die over Egypte regeerde bestond volgens

wetenschappers uit Semieten, die veel van de kennis

en wijsheid der andere dynastieën hadden

overgenomen.

Koper en ijzer werd in de woestijn tussen de Nijl en

Rode Zee gedolven. IJzer werd door hen het “metaal

des hemels” genoemd (ba-en-pet), wat erop wijst dat

het eerste ijzer dat men gebruikte waarschijnlijk

afkomstig was van een stuk meteoriet. Daar was de prijs dan ook naar,

want vanwege de hemelse afkomst was ijzer in Egypte héél duur.

Doordat ijzer roest zijn er maar heel weinig voorwerpen van terug

gevonden. Lood werd gevonden in een mijn te Gebel Rasas. Goud werd

er ook gevonden in Egypte, maar werd ook geïmporteerd. Meer dan 100

afbeeldingen zijn gevonden waarop goudbewerkingen zijn te zien. Nub

= goud in het Egyptisch. Nubië is het land waar men goud vond. Glas

was een Egyptische uitvinding. Men maakte glazen flessen en allerlei

ornamenten, zelfs namaak-parels. 

Ma-Na (manna)

Merkwaardig genoeg is in het land van de mummies nooit een mummie

gevonden van één van de zeer oude koningen of hogepriesters. Deze
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  Kegelvormige

toonbroden

Tussen de Egyptische slaven zijn blanken (Israelieten)

koningen en priesters aten van het Ma-Na (dat betekent zoveel als “Wat

is dat?”) of witgoud-poederbrood. Daardoor meenden zij

onsterfelijkheid te verkrijgen via een “licht-lichaam’ dat zij erdoor

verkregen. Tenslotte vertrokken zij van onze planeet in Shem’s

(raketten) naar de “hemel”. Die hemel was hun thuisplaneet Nibiru. Er

waren verschillende startbanen in Sumerië, maar de Egyptenaren

gebruikten de startbaan op het eiland Bahrain, bij de stad Dilmun. Daar 

w o r d t  h e t

zoetwater dat uit een aardse bron stroomt gemengd met het zoute water

van de zee. De Israëlieten hebben 430 jaar in Egypte vertoefd. Zij

werden daar als slaven ingezet, waaronder enkele zeer bekwame

vaklieden waren, die door de oude Egyptenaren werden benut. Later

zouden de oude koningen en priesters zijn uitgemoord, waardoor hun

kennis met hen in het graf verdween. Behalve dat enkele Israëlieten als

Mozes en Bezaleël die kennis deelden. In Egypte gaf men drie namen

aan het Ma-Na.

1e. De gouden traan uit het oog van Horus

2e. Dat wat uit de mond van de schepper gaat

3e. Het zever van de hemelse vader

In   Israël werd het “Hemels Brood” genoemd, ook wel “witte dauw”

(condensaat) of “witte duif”. 

Tot aan de verwoesting van de 1e tempel schijnt de kennis van dit

wittegoudpoeder er te zijn geweest.
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Mozes bij de Rode Zee

Asklepios

Ureaus-slang

Zijn dienaren konden dat ook. De staf is hier

het symbool van het gesproken woord van

Jahweh via Mozes, waarbij het erom ging

Zijn volk te laten trekken. De staf heet dan

ook: De staf van Elohim, zie Exodus 17:9. De

vraag hierbij is, wat de staf, het woord van

Jahweh en de slang met elkaar te maken

hebben. Het gaat Jahweh immers niet om

magie en toverkunst, zoals dit wél het geval

was met de dienaren van de Farao. Op een

staf kon men leunen, en wanneer de staf

gebroken wordt kan men er niet meer op

leunen. Wanneer de staf des

broods wordt gebroken ontstaat er honger. De levenskracht

of energie in de aarde en in het voedsel wordt voorgesteld

door een slang. In werkelijkheid gaat het om elektriciteit en

haar golfbeweging. Een grote slang noemde men aneh-ta, dat

wil zeggen: het leven der aarde. De slang of worm was een

typisch aarde dier. De slangenstaf stelde het onvergankelijke

leven van de aarde voor. De bezitter of drager ervan

overwint er zijn eigen dood door, zo dacht men. Met de staf

van Mozes/Aäron verrichtten zij bovenaardse krachten en

tekenen, waardoor overwinning op de doodsvijanden.

Genezing zagen de ouden als een soort

herrijzenis uit de dood, en daarvan was de

slangenstaf Asklepios het symbool, een slang

die rond een staf kronkelt. In Spreuken wordt

de levenskracht een “zilveren koord”

genoemd, dat kan verbroken worden. Dat

wijst op de levens-elektriciteit.  Mozes

bewees voor farao dat zijn staf de enige ware

staf van Jahweh was, die bezield was door de

Almacht, door het leven der aarde, waardoor

alle andere slangen/staven werden

verslonden. Farao kon er dus van op aan dat het door Mozes/Aäron
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De koperen slang Nehustan

vervaagd en uitgewist. Wij hebben open steden zonder poorten. Wij zijn

internationaal gericht. Vroeger was het leven veel meer afgebakend. In

de stadspoort trad men de eigen beveiligde wereld binnen. Er buiten

heerste onveiligheid. Er buiten was de open ándere wereld. De poort

was de plaats tussen deze twee werelden, de plaats waar zowel de straf

als de verzoening plaatsvond. Daar kwam men in het reine, omdat men

anders binnen de muren van de stad niet kon leven met de

gemeenschap.  In de poort zag men het verrijzend leven of het

opbouwende leven ontstaan, waar de tegenstellingen werden opgeheven.

Daar gaf men eigen zelfstandigheid op, om gezamenlijk te leven.  De

poort had een sacrale betekenis als plaats waar vijanden zich met elkaar

verzoenden. Het recht werd in de poort gesproken, als in een sacrale

plaats en was voor de mensen iets heiligs. De rechtspraak had te maken

met het mysterie van het leven, iets dat met het verrijzend leven gelijk

stond. In de poort bracht men twee verschillende werelden in balans.

Vandaar dat de rechtspraak voorgesteld wordt door een weegschaal

(zoals vrouwe Justitia), De rechters droegen elk hun staf, als teken van

het feit dat zij inzicht hadden in de levensorde en vrede konden stichten.

Dus ook hier had de staf een functie, in dienst van de levensorde. 

De Slangenstaf

Aan Mozes werd door Jahweh gevraagd toen Hij aan hem verscheen in

de braambos: wat hebt gij in uw hand? Het antwoord luidde: een staf.

Jahweh beval de staf op de grond te werpen, waarna ze in een slang

veranderde.  Elektra  heef t  het

slangenteken als symbool. gaf de staf

van Mozes een eletrische vonk te zien?

Mozes geloofde zijn eigen ogen niet en

werd bevreesd. Jahweh gebood hem de

slang bij de staart te grijpen. Toen werd

het weer een staf. Magie?  Met deze staf

moest Mozes naar Farao gaan om

hetzelfde teken te verrichten. Het teken

maakte op Farao weinig of geen indruk.
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Anubis met zijn staven

Anubis 

Anubis werd al heel lang als god aanbeden; hij begeleidde de doden op

hun pad naar de onderwereld lang voordat Osiris een belangrijke plaats

innam. Door Osiris te balsemen nadat hij was vermoord, werd Anubis

de 'beschermheilige' van de balsemers.

Anubis werd in verband gebracht met Ma'at, de godin van de waarheid.

De Egyptenaren geloofden dat je na je dood naar de 'Hal van twee

waarheden' werd geleid. Daar vergeleek Anubis het gewicht van je hart

met de veer van Ma'at; hij balanceerde eerst de weegschaal zorgvuldig.

Als je hart zwaarder was dan de veer, werd het door een demon

verorberd. Anubis staat in Egypte als symbool van ons

spijsverteringsysteem. Hem wordt een kegelvormig toonbrood van

witgoudpoeder aangeboden. Anubis zit daarbij op een ark. 

 Door te eten van dit “hemelsbrood” wordt het

proces van transmutatie in gang gezet. In één

ounce witgoudpoeder is 32.000 mg aanwezig.

Slechts 2 mg in ons bloed vermeerdert in 2 uur

tijd de witte bloedlichaampjes verdrievoudigen.

Kankerpatiënten die met witgoudpoeder werden

behandeld waren in 45 dagen genezen.  Als

medicijn is Ma-Na dus een soort wondermiddel,

hoewel dit niet het hoofddoel ervan is.  Het

hoofddoel is en blijft om het lichtlichaam dat een

mens heeft te voeden. Via Kirlian fotografie is het

lichtlichaam te fotograferen als aura. In Egypte

duurde een kuur 30 dagen met 500 mg.

Na 60 dagen beginnen de dromen, visioenen en openbaringen. Na 10

maan-maanden of 9 zon-maanden was men in Egypte een licht-wezen

Wanneer ons fysieke lichaam gevuld is met licht, controleert het licht

het lichaam. Het fysieke lichaam voedt dan niet langer het lichtlichaam,

zie Openbaring 2:17. Dit wijst erop dat men dan een nieuw mens is

geworden, die een nieuwe naam zou hebben. Het is echter nog steeds

een fysiek lichaam, maar dan in een andere vorm, en niet wat de Bijbel

er in Openbaring 2:17 mee bedoelt. New Agers zijn ook druk met deze

licht-therapie om lichtwezens te worden. Door hun omvorming wordt
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Aura volgens Kirlian-foto

men god-gelijken. Het lijkt wel op wat de Bijbel leert over de 1e Adam

om in de 2e Adam te geraken, over de vernieuwing des geestes, maar

het is het niet. De werkelijkheid is dat de nieuwe Adam de herstelde is

uit het Paradijs, die nu volledig kennis heeft van de boom der kennis

van goed en kwaad. Hij mag eten van de Boom des Levens, van het

Ormus of Ma-Na. Het gaat om de sleutels om daarmee de gesloten

deuren te openen van de hogere kennis van goed en kwaad, van leven en

dood. Het is pure liefde, de éénwording

aller dingen. De huwelijksgemeenschap is

van deze éénwording een voorbeeld. Veel

méér dan dat zal het toekomende leven zijn.

Dan zijn we weer heel, compleet, één in

hart en ziel, geest en verstand, met onszelf

en met anderen, via volmaakte telepathie

(de gemeenschap der heiligen). Die eenheid

drijft alle vrees uit, en verdrijft ziekte en

dood uit het lichaam. Ons DNA wordt

volkomen hersteld. Het Oog van Horus wijst op die hogere eenheid, als

Udjat, de Algehele Eén. Deze vernieuwing wordt ons door JHWH

aangeboden om niet, door het geloof aangenomen. Bij het omvormen

van de fysieke mens tot lichtwezen via het witgoudpoeder zou het gaan

om een heel kostbaar proces, dat slechts voor enkelen te bekostigen is.

In JHWH is het voor een ieder verkrijgbaar, haalbaar door ons

vertrouwen op JHWH te stellen.  

  

 Door het langdurig innemen van witgoudpoeder gaat men een speciaal

geluid waarnemen, niet via het oor of gehoor, maar in de hersenen. Dat

lijkt op het horen van de geestesprake zoals in Openbaring 2:17 staat.

De imitatie is bijna perfect.

De woestijnreis was een voorbereiding van 40 jaren, waarbij het manna

symbool was voor hét Ma-Na (witgoudpoeder), om tot een hogere staat

van bewustzijn te komen (tot het nieuwe Kanaän).

De farao’s bereidden zich fysiek en geestelijk voor op hun

onsterfelijkheid. Zij aten van het “brood des levens” in het “huis des

levens”, hun tempels, als zijnde het voedsel der goden. De Udjat (het
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De stadspoort

Rechters, koningen, ja alle moeilijke beroepen en kunsten ontlenen hun

gaven uit de aarde, want zij worden door de aarde gevoed en keren er

weer naar terug. Men dacht dat in de aarde de totale levenskracht

zetelde, de Ma’at. De godin Ma’at bestuurt volgens de oude

Egyptenaren de gehele kosmische gang en ethische natuur. Zij waakt

over de rechtsspraak.

Het zich verrijzende leven zag men in de werking van de aardkorst,

wanneer er vulkanen uitbarsten en bergen en heuvels ontstonden bij

aardbevingen. Men zag dat het leefde binnen in de aarde. Op de hoogten

werden dan ook offers gebracht aan de goden, waar men zich dichter bij

de goden dacht, die zich zouden manifesteren via atmosferische

elektriciteit, het zogenaamde St. Elmusvuur. De

aarde, als plaats waar men in begraven werd,

zag men dan ook niet als een dodenakker, maar

als een “land des levens”. Immers, volgens hen

had het leven een dubbel karakter, zodat het

zowel ondergang als herrijzenis omvatte. De

godin Ma’at zag men als de godin van de

dubbele gerechtigheid, zowel van ondergang als

opgang, van dood en leven. Horus en Seth

stellen deze tegenstrijdige krachten in de

natuurorde voor, die uiteindelijk toch tezamen

het onvergankelijke leven zouden scheppen.

Egypte was dan ook verdeeld in twee delen, het Zuiden als beneden

Egypte, en het Noorden als boven Egypte, als symbolen van dood en

leven, die zich met elkaar verzoenden. De staf is hierbij het teken of

symbool van het leven der aarde, van het aarde-mysterie van de

goddelijke levensorde.

De rechtsspraak in de stadspoort

In oud Babylon, Egypte, Israël en omliggende landen werd er

rechtgesproken in de poort. In de poort kwam men tezamen om aldaar

recht te spreken, en waarom juist daar?  De poort is de plaats waar

volgens de ouden de dubbele gerechtigheid zetelt. De poort is de grens

tussen binnen en buiten. Bij ons is heden ten dage die scherpe grens
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Horus met staf en myter

De godin Ma’at en Isis

1. De voorste drager heeft een hele boom in zijn hand als staf. Hij is de

meester van het scheppende woord, de heraut en voorloper.

2. De tweede is Horus met de kromstaf of herdersstaf. Hij is heer van de

plantengroei en levensmiddelen.

3. De derde is de offerande-brenger, die een was-scepter in zijn hand

heeft. Was (sen) = groeien, opwassen.

4. De laatste heeft een simpele stok in de hand, als symbool van de

heerlijkheid. 

De staf bezit alle eigenschappen van de boom, vandaar dat de voorste

als heraut een hele boom draagt.  De staf heeft

gezag, gezag omdat het géén gewone stok is, maar

een overvloed van voedsel in zich herbergt. Kanaal

is van de levensmiddelen. De zegen aan de 12

stamvaders van Israël waarborgt een overvloed aan

levensmiddelen bij gehoorzaamheid. Bij

ongehoorzaamheid wordt de staf des broods

gebroken, zodat er geen doorstroming meer kan

plaatsvinden.

De herdersstaf heeft bovenaan een krul. De was-

scepter en simpele rechte staf behoren tot de

onderwereld, waar in de aarde de groei plaatsvindt

vanuit de wortels. In de aarde schuilt het levensgeheim, de groeikracht,

waardoor wij worden gevoed. Men zag het sterven dan ook niet als een

vernietiging van het leven en lichaam. Immers in de aarde schuilt de

levenskracht. Juist door tot de

aarde terug te keren via het

sterven en begraven wordt men

ingewijd in de geheimen van het

leven. Dat is het steeds herrijzende

leven. In de aarde vindt volgens de

ouden het oordeel plaats, de

ontbinding én herrijzing, of te wel

de inwijding. Vandaar dat ook

rechters de herautenstaf droegen

bij het uitspreken van hun oordeel.
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De topsteen of Ben-Ben van een

piramide

Zonlicht

Oog van Horus) vertegenwoordigde de

goddelijke geneeskracht, de heelheid, de

gezondheid en de geestelijke verlichting.

De vorm van het Egyptisch toonbrood

was de kegel, hetwelk wees naar de

topsteen van piramiden. De piramiden

waren “huizen der eeuwigheid”.  De

topsteen is de Ben-ben, of “Steen der

Wijzen”. 

Goud is in het Egyptisch Neb,

omgekeerd is dat Ben. De topsteen wijst

als Ben-ben op de transmutatie van goud

naar witgoudpoeder, van Neb naar Ben.

Wij worden echter geen nieuwe mensen via technische bereiding van

edelmetalen tot voedingsstof, maar door geloofs-omvorming door de

kracht van de heilige Geest van Boven.

Licht

Men zou kunnen spreken over een “wedloop met het licht”, gezien de

wetenschappers vandaag de dag volop bezig zijn te experimenteren met

licht, om erachter te komen wat licht in wezen is.  Wetenschappers van

Harvard University in Amerika zeggen het

licht te hebben gevangen om het daarna weer

los te laten. Ook de NASA is ermee bezig en

Tony Philips van het American Institute of

Physics eveneens. 

Tot voor kort werd het voor onmogelijk

gehouden dat men licht kon vangen en daarna

weer kon loslaten. In Harvard University

stopte men echter het licht, in de vorm van

een laser-puls, zoals het een ruimte binnentreedt van atomische

vacuüms. Het licht was niet geabsorbeerd, noch verstrooid, maar

tijdelijk opgeslagen en kon op commando weer worden teruggehaald.

Licht kan zich verplaatsen doordat het foton geen massa heeft. Wat men

precies met dit experiment beoogt is nog onduidelijk.
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Model van een lichtlichaam

Niets zou zo snel kunnen gaan als licht, zoals

een lichtstraal die door een luchtledige ruimte

wordt geschoten. Proeven hebben aangetoond

dat een lichtpuls de snelheidsgrens van het

licht (300.000 km/seconde) kan doorbreken.

Een hele snelle lichtpuls kan reeds een ruimte

verlaten nog voordat hij er binnen komt. Dat

klinkt vreemd, maar wetenschappers stellen

dat het zo is. Ze staan er zelf ook verbaasd van

te kijken. Licht heeft geen massa maar is pure

energie. Materie zou afgekoeld licht zijn, wat

alsdan wel een massa heeft. 

Jesjoea noemde Zich het Licht der wereld. Hij

verkreeg een lichtlichaam, dus pure energie.

Wanneer wij zouden kunnen reizen met de

snelheid van het licht, zou de tijd stilstaan. Wanneer men sneller dan het

licht zou reizen, zal de tijd zelfs teruggaan. De profeten in de Bijbel zijn

waarschijnlijk tijdreizigers geweest, die van nabij de toekomstige

gebeurtenissen hebben gezien.

Licht is wonderbaar. Want wat is licht? Elohim maakt gebruik van het

licht als de grondslag van de hoogste vorm van energie (=

werkzaamheid), dus van Licht. Zie 1Johannes 1:5, 1Timoteus 6:16, 

Licht is zuiver, is wit, en bevat alle voor ons waarneembare kleuren.

Duisternis is het ontbreken van licht, is synoniem met zonde,

onverstand en de macht van het kwaad, zie Johannes 1:5, Efeze 4:18,

1Petrus 2:9.  Licht en duisternis zijn geen twee gelijke zaken die slechts

tegenover elkaar staan. Nee, licht is energie, en duisternis is niets.

Duisternis is krachteloos, niet in staat om het licht uit te blussen. Het

licht kan wel worden verlaten. Wezens die hun positie in het licht van

Elohim hebben, kunnen dat verlaten. De kwade engelen hebben hun

standplaats verlaten, zijn ontrouw aan hun beginsel, zie de brief van

Judas vers 6. In de goede engelen heeft Jahweh klaarheid gesteld, zie

Job 4:18. Het was hun zonde, zie 2Petrus 2:4.

De kinderen des lichts zijn zuiver en recht van aard, Mattheus 5:14-16,

Efeze 5:8.  Licht straalt uit, en dat doen de kinderen des lichts eveneens.
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Sinterklaas met staf, Piet met

roede

“levenshout” genoemd. Bij hongersnood was de staf gebroken. Wanneer

men een stengel van een plant knakt of breekt, sterft de rest van de plant

af zodat er geen oogst kan komen. Osiris was in Egypte de god van de

plantengroei. Hij heeft altijd een staf in de hand en een vlegel om

daarmee het koren te dorsen (de dorsvlegel).  De goden van Egypte en

Griekenland dragen nagenoeg allen staven in hun hand, waarmee

aangetoond wordt dat dezen inzicht zouden hebben in de levensorde, in

de wetmatigheden van de natuurorde, zoals o.a. die van de plantengroei.

De Herautenstaf

De staf waarmee herauten liepen werd skeptron of scepter genoemd. De

koning en de rechters droegen dezelfde staf, ten teken dat zij een

bijzondere taak hadden. De scepter is een symbool

van de plantengroei, en in die plantengroei zagen

de ouden de onveranderlijke orde van het leven.

De plantengroei vernieuwt zichzelf steeds, en in

die zin zijn de planten aan geen “dood”

onderhevig. Men zag de god Hermes of Horus als

de gever van dit levensgeschenk aan de mensheid.

Met zijn staf in de

hand was een heraut

zelfs in het buitenland

onschendbaar. De staven van de farao’s

waren met goud overtrokken, als teken van

onverderfelijkheid, van het zich altoos

voortzettend leven. Het graf van de

“onsterfelijke” farao noemde men dan ook

de “goud-kamer”. De pausen dragen ook

een “gouden’(vergulde) staf, als koning en herder van de kudde der

gelovigen. De pausen dragen ook een myter, een visbek, zoals in Egypte

de goden myters droegen. De visbek komt van de god Baäl. 

Een muurschildering in een rotsgraf van Seti I 1300 voor Christus geeft

vier goddelijke scepterdragers te zien.
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Anubis met vlegel en staven

De herdersstaf

voor de Efod. De onyx of Sardonix is zwart-wit gestreept, soms bruin-wit.

In de Bijbel wordt gesproken over de “Staf des

Broods”, de matteh lechem, zie Leviticus

26:26, Ezechiel 4:16, 5:16 en Psalm 105:16. De

staf des broods kon gebroken worden. Brood

breken is een soort offerhandeling. Wanneer

Jahweh echter de staf des broods breekt is het

een gerichtshandeling, het wegnemen van de

levensvoorwaarden, de hongersnood. Via de

staf des broods vernieuwen en onderhouden wij

ons leven. De staf was oudtijds een soort

magisch attribuut of instrument. Mozes moest

zijn staf voor de farao op de grond werpen,

waardoor ze in een slang veranderde. Dat lijkt

op magie, en dat in opdracht van Jahweh! Maar

ook de Egyptische tovenaars konden dat

kunstje. Zij beschikten ook over “magische staven”. 

In Exodus 17:9 wordt de staf zelfs de “staf van Elohim” genoemd, de

matteh haelohim.  Een staf is gemaakt van hout, van een plantenstengel,

of van een soort boom. En dat rekenden de

Egyptenaren tot de onvergankelijke levensorde

van de aarde. Wat dat betekent zullen wij straks

bespreken. 

In het Egyptisch is staf zoveel als mdw, waaraan

zij magische krachten toekenden. Het Hebreeuwse

matteh heeft een woordovereenkomst met mdw in

het Egyptisch.  De mdw die zich in de hand van de

voedselscheppende goden bevond, bezat magische

krachten als groeikracht. In de lijkkist van

voorname personen werd een staf gelegd bij de

dode om als magisch middel de dode te verzekeren

van voedsel in het hiernamaals. De staf is immers

van planten gemaakt  (afkomst ig)  en

vertegenwoordigd het plantenrijk, waardoor

zuurstof via fotosynthese én voedsel. De staf werd dan ook wel het
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Fotosynthese

Zij zullen een lichtaura uitstralen, die met Kirlian-fotografie te zien is.

Alleen in verbinding met het grote Licht, met Jesjoea, zullen zij

uitstralen of reflecteren. Jakob was ook zulk een reflecterend mens, zie

zijn naam: Jakoov- reflectie of oplichten voor Jahweh (Ezau maakte

ervan dat Jakob een oplichter was, dus het tegendeel van wat Jahweh

met Jakob voorhad).

Licht is van grote invloed op onze gezondheid. De zon werd oudtijds

gezien als een bron van genezing en gezondheid. Inderdaad is zonlicht

de bron van leven en energie voor de gehele aarde en haar bewoners.

Wij dienen echter wel op de juiste wijze het zonlicht te benutten, gezien

de zon ook schadelijke straling heeft.

Het fysieke licht is van invloed op het psychische licht, het geestes-

bewustzijn. Alles bestaat uit trilling, ook het licht. Elektronische

deeltjes vormen de materie, die elk een eigen trillingsgetal hebben. Het

fysieke licht der zon beïnvloedt onze endocriene klieren, de epifyse en

hypofyse. Zonlicht boven de 2800 lux blokkeert de afscheiding van

melatonine, het hormoon van de epifyse. Melatonine verlaagt de

bloeddruk en temperatuur van ons lichaam, regelt de slaap en is de

antenne voor ons bewustzijn. Ons lichaam heeft bioritmen die met het

fysieke licht zijn verbonden.

Fotosynthese

Hoe planten licht gebruiken om zuurstof aan te

maken (fotosynthese genoemd), is nog altijd

een groot mysterie. Bij dit proces zijn vele

moleculaire complexen betrokken die

elektronen en protonen uitwisselen. Dit proces

wordt door de wetenschappers nog steeds niet

volledig begrepen. Hoe het elektrostatisch veld

precies ontstaat weet men nog niet.

Fotosynthese blijft een mysterie. Planten

gebruiken licht o.a. van de zon, om zuurstof

aan te maken. Wij mensen en dieren zijn

afhankelijk van de zuurstof-aanmaak der

planten, om in leven te kunnen blijven. Planten
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     Staf en vlegel

Osiris met staf

en vlegel

doen hun werk zeer efficiënt. Verstoring in de kringloop van de natuur

levert gebrek aan zuurstof op. Met onze huidige verbrandingsmotoren

slorpen wij héél wat zuurstof op, om maar mobiel te kunnen zijn. Het

moge ons duidelijk zijn dat de voortgaande trend in dezen ons eco-

systeem de nekslag geeft, zodat ineenstorting onvermijdelijk is. Nieuwe

technieken worden nog angstvallig geheim gehouden, daar deze ons

gratis energie zullen gaan verschaffen, en daar zijn de grote energie-

maatschappijen niet bij gebaat.   Momenteel worden alleen al per jaar 6

miljoen personenwagens gemaakt door de top 15 autoproducenten, met

verbrandingsmotoren die heel wat zuurstof gebruiken (zie persbericht

anp april 2006). De kosten om mobiel te zijn zullen ons eens opbreken.

Stok en staf

De oude Egyptische Hyksos-farao’s en de latere Israëlieten zouden

volgens sommige wetenschappers één en hetzelfde volk zijn. Dat zou

blijken uit de Bijbel, waarin veel symboliek uit het oude Egypte is terug

te vinden. De koningen van de Hyksos hadden twee voorname attributen

waarmee zij regeerden: de stok (vlegel) en de

staf.

Met een vlegel kan men dorsen

(dat betreft hier het aspect van

voeding, gezien de koning

verantwoordelijk is zijn volk te

voeden), én de staf, waarmee hij

zijn volk als een kudde leidt,

bestuurt of weidt. De staf en vlegel

waren soms voorzien van strepen, blauw en wit, of goud en

wit. Wij kennen de geschiedenis van Jakob bij Laban, hoe

een engel tot Jakob in de droom zei dat hij stokjes moest

schillen, om daarmee de kudden tijdens de paartijd verhit

te maken, zodat ze gevlekte nakomelingen zouden

voortbrengen, ten gunste voor Jakob. De stok en staf

blijken in veel gevallen te lijken op de geschilde roeden van Jakob.
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Korenaar

De staf en vlegel werden ook wel de “heilige staven” genoemd. De

staven staan in directe verbinding met leiderschap. Elke stam in Israël

had een eigen staf. Zij moesten elk een staf tot Mozes brengen en de staf

die zou bloeien, die stam moest het priesterambt

bedienen. De staf van Mozes en Aäron was dezelfde

die in een slang veranderde en de staven van de

Egyptische tovenaars opslokte. De staven die in

slangen veranderden werden “slangenstaven” genoemd.

Wij zullen later bezien wat dat onder andere inhoud.

De drager van een slangenstaf werd geacht de

woordvoeder te zijn van de godheid. De staf van

Mozes/Aäron bleek superieur te zijn aan de staven der

Egyptische tovenaars. Met de staf van Mozes werden

de plagen over Egypte afgeroepen. Ook werd de Rode

Zee met de opgeheven staf droog, en kwam door de

staf te gebruiken water uit de steenrots.

In het Egyptisch worden de staf en vlegel shebet en

mishenah genoemd. 

Shebet is zoveel als scepter, mishenah is een staf.

In het Hebreeuws is het matteh en makkel. Matteh =

stok of stam. Met = zaad o.a. uit de phallus, oorsprong,

afstamming.  Makkel = autoriteit. 

Wij zouden de vraag kunnen stellen of de staf en vlegel

overeenkomsten vertoonden met de latere urim (licht) en thummim

(perfectie). In het Egyptisch kan urim en thummim wel zoveel

betekenen als staven die gestreept zijn en van goud zijn gemaakt. De

urim en thummim waren stenen, die mogelijk aan de staf

en vlegel verbonden waren. De ene steen zou schitteren

als de zon, de andere zou dof zijn als de maan. Het is

bekend dat de “heilige staven’ door de stammen Israëls

gebruikt werden tijdens religieuze plechtigheden. Ze

werden gezien als vertegenwoordigers van de godheid.

De strepen van de stok en staf vertonen wel gelijkenis

met de strepen op de Onyx-stenen die gebruikt werden


