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Inleiding
Ooit waren er reuzen die maar één oog hadden. Dat noemt men een
cycloop. Normaal genomen heeft een mens -en ook een dier- twee ogen.
Er staan in de Bijbel echter opmerkelijke teksten die erop wijzen dat wij
mensen nóg een oog hebben. Wat zou dat betekenen? En kunnen wij
met dat zogenoemde “derde oog” echt zien? Laten we eens lezen wat er
staat in Mattheus 6:
22 De kaars des lichaams is het oog; indien dan uw oog eenvoudig is,
zo zal uw gehele lichaam verlicht wezen;
23 Maar indien uw oog boos is, zo zal geheel uw lichaam duister zijn.
Indien dan het licht, dat in u is, duisternis is, hoe groot zal de duisternis
zelve zijn!

Wat kan het te betekenen hebben dat ons oog
eenvoudig is? Wij hebben twee ogen, maar
hier is sprake over “uw oog”, dus enkelvoud.
En het woord “eenvoudig” bedoelt
“enkelvoud”. Het gaat in deze teksten om één
-of het enkelvoudige- oog! Daarnaar verwijst
Jezus, en daarmee richt Hij Zijn gehoor op het
inwendige “derde oog”, de pijnappelklier
(pineal gland). Dit is geen Oosterse occulte
Een Cycloop
gedachte en ook geen New Age, maar puur
Bijbels en medisch-biologisch-wetenschappelijk. Wij mensen bezitten
een derde oog. En wanneer dát enkelvoudige oog boos is, dan zal ons
gehele lichaam erdoor duister zijn. Dat derde oog moet licht zijn, dán is
ons gehele lichaam verlicht. Als die lichtbron echter duister is in ons,
hoe groot zal dan de duisternis zelve niet zijn!
Hierbij moeten wij bedenken dat er twee bronnen zijn om ons te dienen,
waarvan de één JHWH onze Lichtbron is, en de ander de vorst der
duisternis wordt genoemd. De laatste kan zich ook aan ons voordoen als
een engel des lichts. Dat maakt het lastig om te onderscheiden. Dat zijn
de twee heren waarnaar de volgende tekst wijst in Mattheus 6:
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24 Niemand kan twee heren dienen; want of hij zal den enen haten en
den anderen liefhebben, of hij zal den enen aanhangen en den anderen
verachten; gij kunt niet God dienen en den Mammon.

God is Licht, een Lichtwezen, de mens was Zijn Beeld, zie
Jesaja 60:19 De zon zal u niet meer wezen tot een licht des daags, en
tot een glans zal u de maan niet lichten; maar JHWH zal u wezen tot een
eeuwig Licht, en uw God tot uw Sierlijkheid.
1 Timotheüs 6:16
Die alleen onsterfelijkheid heeft, en een
ontoegankelijk licht bewoont; Denwelken geen mens gezien heeft, noch
zien kan; Welken zij eer en eeuwige kracht. Amen.

Wij mensen zijn ontvangers van Zijn licht en hebben daartoe een
inwendig oog ontvangen, de pijnappelklier als communicatiecentrum,
die tussen de hersenen ligt en momenteel zo
groot is als een erwt. Toen Jakob te Pniël een
mystieke Godservaring had, ging het licht
hem op, zowel van de natuurlijke zon, als van
de hemelse bron. Hij noemde die plaats Pniël,
dat betekent zoveel als “aangezicht van El”,
de plaats waar de mens met Elohim in contact
komt en Diens Licht ontvangt. Peniël wijst
naar de Pineal Gland of pijnappelklier. Onze
fysieke twee ogen voorin ons hoofd nemen
beelden op en geven deze ondersteboven door
naar onze hersenen. Onze hersenen
interpreteren deze beelden als rechtopstaand.
In wezen zien wij met onze hersenen. Maar
Ons derde oog
wat zien wij dan met ons “derde oog”? Met
de pijnappelklier kunnen wij ons innerlijk schouwen en het
bovennaruurlijke zien. Wat dat precies inhoudt gaan we straks
uitleggen.
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De pijnappelklier is een klier die hormonen produceert en reguleert.
Deze klier controleert diverse bioritmen van ons lichaam. Sommigen zoals René Descartes- zien de pijnappelklier als de zetel der ziel.
Algemeen heeft de geestelijke stand
de mensen onwetend gehouden
aangaande de functie van de
pijnappelklier. Men wist wel dat
deze klier de verbinding tot stand
brengt tussen de fysieke en de
geesteswereld. Door activering van
de pijnappelklier verkrijgt men
bovennatuurlijke inzichten en
krachten. Met ons derde oog kunnen
wij naar binnen zien, naar ons hart,
dat is naar ons geweten. Dan pas zien
De Pijnappelklier (Epifyse)
wij onszelf recht in het gezicht, zien
we onze eigen ware gedaante. Maar ook dan pas zien we Jahweh en Zijn
Wet en daarin onze afwijkingen. De vraag hierbij is of wijzelf onze
eigen pijnappelklier kunnen activeren, zoals New Age en andere
groepen daarvoor meditatie-technieken aanwenden. Nee, om tot de ware
Godskennis en zelfkennis te geraken, heeft Elohim Zijn Geest
uitgezonden, dat is Zijn uitgaande kracht, om ons te verlichten. Dat
overkomt ons. Daar zoeken wij niet naar. Hij laat Zich vinden en maakt
Zichzelf bekend, zie
Jesaja 65:1 Ik ben gevonden van hen, die naar Mij niet vraagden; Ik
ben gevonden van degenen, die Mij niet zochten; tot het volk, dat naar
Mijn Naam niet genoemd was, heb Ik gezegd: Ziet, hier ben Ik, ziet, hier
ben Ik.

Het is wel zo dat mensen via zulke meditatie-technieken een zekere
verlichting ontvangen. De Illuminati noemen zichzelf immers ernaar, de
“verlichten”. Men kan wel “licht” in het hoofd worden, maar niet
aangeraakt door het Goddelijke, zodat volkomen zelfovergave volgt, zie
Jesaja 50:11 Ziet, gij allen, die een vuur aansteekt, die u met spranken
omgordt wandelt in de vlam van uw vuur, en in de spranken, die gij
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ontstoken hebt. Dat geschiedt u van Mijn hand, in smart zult gijlieden
liggen.

Om de verbinding tussen de mens als materie en Jahweh als
altoosdurende Geest tot stand te brengen, is er een heel speciale

omvorming noodzakelijk. En die omvorming vindt plaats in onze
pijnappelklier. Het gaat om bewustwording. Ons bewustzijn moet van
een natuurlijk emotionele worden vernieuwd of omgevormd tot een
Goddelijke verlichte kennis, zie
Efeziërs 1:18 Namelijk verlichte ogen uws verstands, opdat gij moogt
weten, welke zij de hoop van Zijn roeping, en welke de rijkdom zij der
heerlijkheid van Zijn erfenis in de heiligen;

Innerlijk oog
Oog is in het Hebreeuws ajin, en dat betekent tevens fontein. Het oog is
als een fontein. Een fontein spuit het water omhoog, steeds weer. En zo
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is het innerlijk oog een fontein die het levende water in ons laat
stromen, continu, onafgebroken. Zie
Johannes 4:14 Maar zo wie gedronken zal hebben van het water, dat Ik
hem geven zal, dien zal in eeuwigheid niet dorsten; maar het water, dat
Ik hem zal geven, zal in hem worden een fontein van water, springende
tot in het eeuwige leven.

Dit innerlijke oog kan gezien worden als de “tempel’ van de menselijke
geest. De oude Egyptenaren
noemden het innerlijke oog het “oog
van Horus”. Waartoe is ons het
innerlijke oog gegeven? Dat is om
in contact te leven met onze
Schepper, de Almacht Zelf. Naar
men stelt was de pijnappelklier ooit
zo groot als een echt oog, als een
Oog van Horus als merkaba-oog
pingpongballetje. Momenteel is de
pijnappelklier zo groot als een erwt en
weegt krap 200 mg. De klier ziet er
weliswaar nog steeds uit als een oogbal,
maar dan verschrompeld. Ze werkt op de
lichtsterkte en is ook gevoelig voor de
sterkte en richting van het aardmagnetische
veld. Het is een soort biologische klok en Oog van Horus / Ra
kompas tegelijk.
Zie Wikipedia encyclopedie:
De epifyse of pijnappelklier (glandula pinealis) is een endocriene
(hormonen.PM) klier in de hersenen. De epifyse bevindt zich
dorsaal van het corpus callosum (de hersenbalk) en aan de
bovenkant van het derde ventrikel. Als orgaan heeft het zich bij
hogere gewervelde dieren (zoogdieren en mens) ontwikkeld uit
het zogeheten derde oog, kruinoog of pineaal orgaan, zoals bij
vissen, amfibieën, reptielen en vogels. Bij deze dieren is het in de
eerste plaats een lichtgevoelig orgaan.
Functies bij de mens:
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De epifyse produceert verschillende hormonen. Deze werken
regelend op verschillende lichaamsfuncties.
Regelt het waterevenwicht in het lichaam.
Remt de ontwikkeling van de geslachtsklieren af tot wanneer de
puberteit begint.
Productie van het hormoon melatonine. Deze stof speelt een
centrale rol in het 'circadiaan ritme' van de mens.
In oosterse filosofieën wordt de epifyse beschouwd als de zetel
van de ziel.
Sommige hormonen van de epifyse (pijnappelklier) zijn psychoactief,
wat kan leiden tot mystieke ervaringen, dromen, hallucinaties en
gezichten, etc. Normaal gesproken is de epifyse een bron van licht en
helderheid, helderheid voor alle zintuigen. In deze klier zit alle kennis
verborgen of opgesloten van de geometrie der schepping. Helaas, wij
hebben een bewustzijnsval gemaakt via Adam en Eva. Van het monoGoddelijke bewustzijn dat zij nog hadden, zijn zij en hun nageslacht
vervallen tot het polariteitsbewustzijn, het kennen of keuren tussen goed
en kwaad. Er heeft een mutatie plaatsgehad in ons DNA, een
onderbreking in onze chromosomen. Het serpentina spinalis of sperma
van Nachash heeft in Eva en daarna in Adam haar chemische
uitwerking gehad in het doen doven van de Goddelijke kennis, het ineen
schrompelen van de pijnappelklier, ons derde oog. Daardoor zijn wij
verblind geraakt en van het juiste pad afgebracht. Voorheen kenden
Adam en Eva Jahweh aan de wind des daags, maar daarna schaamden
zij zich voor Hem, toen Hij hen opzocht. Wij zijn uit de aarde aards
geworden, dat is bijna geheel aan de materie gelijk.
De essentie van het aardse licht bestaat uit de bekende elementen: aarde,
water, vuur en lucht. Dat wat wij nu nog licht noemen is slechts een
klein deel van het grote Goddelijke Licht. Licht is energie, en energie
vibreert, trilt en maakt golfbewegingen. Materie is afgekoeld licht. Licht
heeft -net als elektra- een positieve en negatieve polariteit. Van het
Goddelijke licht koelt het negatieve af en verdicht zich tot materie en
het positieve breidt zich uit tot de Goddelijke volheid. Alle kleine
elektronische deeltjes die afkoelen vormen tezamen de materie zoals wij
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die kennen. Wij mensen zijn uit dit
Goddelijke licht dat afkoelde gebouwd.
Gezondheid houdt niets meer of minder in
dan dat wij in balans zijn met betrekking
tot de polariteit. Immers, onze gehele
lichaam vibreert. Elk orgaan heeft een
eigen frequentie, trillingsgetal dat
meetbaar is. Wanneer er geen harmonie
heerst tussen de diverse organen of delen
van ons lichaam, spreken wij van zonde, ongezond zijn, ziek-zijn.
De zon en het fysieke licht beïnvloeden onze endocriene klieren. De
pijnappelklier en hypofyse worden er zeer sterk door beïnvloed. Zoals
gezegd is deze klier onze bio-klok en bio-kompas, om ons in harmonie
te brengen met de cyclus der zon van nacht en dag. De pijnappelklier
bevat cellen die nauw verwant zijn aan onze oogcellen. Deze klier regelt
dus de melatonine productie, die nodig is voor de slaap en om ons
bewustzijn tijdelijk uit te
schakelen. Maar, deze klier
reageert niet alleen op het
fysieke licht. Ze reageert ook op
het spirituele licht van Boven. In
ons mensen is nog een vonkje
spiritueel licht aanwezig. Het
zogenaamde “beeld Gods” is in
ons weliswaar verduisterd, maar
niet geheel verdwenen. Het
s pi r i t uel e of gees t el i j ke
(psychische) licht kan worden
Achenaton gevoed door de zonnestralen
gezien als de bron van onze
levenskracht. Immers, dit licht
bestuurt al onze levensfuncties van ons lichaam. Het zijn onze
geestelijke krachten, die beginnen te werken bij onze geboorte en eerste
ademtocht. Voordien leven wij op onze moeder. Erna leven wij
zelfbewust, op eigen kracht? Nee, op Goddelijke kracht. Het is het
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zogenoemde “zilveren koord” waarmee wij aan onze Schepper zijn
verbonden. Het is het dunne elektrische levensstroompje, zie
Prediker 12:6 Eer dat het zilveren koord ontketend wordt,

Onze Longen

Onze eerste ademhaling is bepalend om
zelfstandig leven te hebben. Bij de eerste
ademhaling is het de psychische energie
die ons het volle bewustzijn geeft, de
levensvonk ontsteekt. Zij vormt de
positieve polariteit van onze levenskracht.
Deze levenskracht heeft tijdens ons aardse
bestaan twee energieën nodig:
1) de ene energie via onze ademhaling.
Dat is de positieve energie. De eerste
maal blies onze Schepper Zijn adem in
Adams neus, zie
Genesis 2:7 En JHWH had den mens
geformeerd uit het stof der aarde, en in
zijn neusgaten geblazen den adem des
levens; alzo werd de mens tot een
levende ziel.

2) de tweede energie komt in ons via ons voedsel, uit de mineralen van
de aarde, en is de negatieve.
De eerste geeft onze verbinding te kennen met Jahweh als onze
eigenlijke Levensbron (de verborgen hemelse Zon der gerechtigheid),
die de intellectuele Goddelijke zuurstof in onze neus blies. Met deze
bron zijn wij blijvend verbonden, als via een dun zilveren koord, de
Goddelijke elektra of levenskracht.
De tweede geeft onze verbinding te kennen met de materie, de aarde, de
klei, de mineralenwereld. Tot die wereld keren wij tenslotte terug, de
aarde. Met deze bron zijn wij slechts tijdelijk verbonden. De fysieke zon
is de voedingsbron voor het fysieke leven. Toch is de fysieke zon méér.
Ze zit tussen deze twee levensenergieën in, doordat zij óók onze
levensadem voedt met zuurstof. De zuurstof wordt gemaakt via planten
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en bladeren van bomen, waarop de zon haar licht (UV-stralen) laat
vallen, (fotosybthese). De zon voorziet de aarde van haar leven gevende
krachten. Ook onze huid ontvangt via de zon vitaminen. Wij zien dus
dat het leven zich manifesteert in energie, van water, van aarde, van
vuur en van lucht, de oude vier elementen! Vanuit het fysieke leven
moeten wij het geesteslicht ontvangen door ons op de hemelse
voedingsbron te richten. Daartoe is de pijnappelklier als tussenstation,
als verbindingsschakel in ons, als chemische fabriek, om stoffen te
produceren waardoor de duisternis in ons verdwijnt. Hierdoor worden
wij verlicht, helder-ziend in de goede zin des woords. Hormonen
reguleren hierbij de functies van ons lichaam. Wij als Israëlieten
worden als eersten der volkeren opgeroepen ons te laten verlichten door
onze Schepper, zie Jesaja 60
1 Maak u op, word verlicht, want uw Licht komt, en de heerlijkheid van
JHWH gaat over u op.
2 Want zie, de duisternis zal de aarde bedekken, en donkerheid de
volken; doch over u zal JHWH opgaan, en Zijn heerlijkheid zal over u
gezien worden.
3 En de volkeren zullen tot uw licht gaan, en koningen tot den glans, die
u is opgegaan.

Het bio-energetische systeem van een mens moet dus in goede balans
zijn om een goede gezondheid te genieten, maar ook om in een goede
geestesgesteldheid te verkeren. Hoe hoger de innerlijke lichtvibraties
van energie zijn, des te krachtiger het ware geloof is, hoe rustiger een
mens wordt, vol zelfovergave in volle verzekerdheid, en des te beter is
hij in staat om zijn hogere bewustzijn te gebruiken. Van het geestelijke
endocrine systeem is ook de pijnappelklier de poort naar het lichaam,
het derde oog om het hemelse licht ermee op te vangen. De
pijnappelklier is alzo de schakel tussen met materiele/fysieke en het
geestelijke/psychische. Via de pijnappelklier wordt het licht des levens
omgezet in fysieke chemische impulsen, die als hormonen onze
bloedbaan binnentreden. Deze hormonen reguleren de energie
distributie en functies van ons fysieke lichaam. De pijnappelklier zendt
licht emissies naar de hypofyse om deze te activeren. De hypofyse is de
belangrijkste endocrine klier om de hormonen huishouding in ons
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lichaam te regelen. Om een sterk lichaam te verkrijgen en om de balans
in goede conditie te houden, is een goede ademhaling of zuurstof
inname noodzakelijk. Voldoende en goede lichamelijke oefeningen zijn
belangrijk, tezamen met een gezond dieet. De pijnappelklier produceert
ook DMT, dat is dimethyltryptomine, een chemische stof die een rol
speelt bij dromen, bij bijna-dood ervaringen en bij mystieke ervaringen.
Meestal bij erge benauwdheden of grote druk wordt er in de
pijnappelklier dmt aangemaakt, waardoor hallucinaties of mystieke
ervaringen ontstaan. Het instinct van dieren is via de pijnappelklier nog
verbonden met het hogere licht. Zij voelen het aan wanneer er een
aardbeving of tsunami aankomt. Dan maken zij dat ze uit de voeten
komen. Dan doen zij intuïtief dingen die voor hun levensbehoud zijn.

Psalm19:4 berijmd:
Jahweh’s wet nochtans
verspreidt volmaakter glans,
dewijl zij 't hart bekeert.
't Is Jahweh’s getuigenis
dat eeuwig zeker is
en slechten wijsheid leert.
Wat Jahweh’s bevel ons zegt,
vertoont ons 't heiligst recht
en kan geen kwaad gedogen.
Zijn wil, die 't hart verheugt,
eist zuiverheid en deugd,
verlicht de duist're ogen
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Derde Oog en Hersenen
Ons denkvermogen is de schakel tussen Boven en Beneden, tussen het
spirituele en fysieke. Hierbij is de pijnappelklier de sleutel naar het
hoogst mogelijke bewustzijn. Deze klier en de hypofyse reguleren het
ritme van de stofwisseling en groei. Wij mensen zijn geschapen,
volmaakt in delen, als kern die zich moet ontwikkelen tot vervolmaking.
Dat verloopt via een ontwikkelingsproces. Daarbij is het fysieke aardse
er eerst, daarna pas het geestelijk spirituele. Wanneer ons hart in
algehele harmonie vibreert met onze
pijnappelklier, is het alsof die twee één
zijn geworden. Vandaar dat de Bijbel
dikwijls spreekt over het hart, het zien
met het hart, zie onze brochure “Christusbewustzijn”, no. 394.
De hypofyse is het orgaan waar onze wil
zetelt. Deze vibreert tezamen met ons hart
en de pijnappelklier. Vandaar dat Jahweh
een vrijwillig volk heeft op de dag van
Zijn heirkracht, zie Psalm 110:3.
Wij zijn mensen van vlees en bloed, van
materie en bewustzijn, die verkeren in een
ontwikkelingsfase. Om tot volwaardige
burgers van Jahweh’s Koninkrijk te worden, wordt volkomen
zelfovergave van onze wil vereist, om onbaatzuchtig te worden,
gevormd tot nieuwe schepselen. Dit is een levensvoorwaarde. Zie
Lucas 9:24
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klieren worden ook stoffen aangemaakt die een bevalling
vergemakkelijken. Sinds de val verlopen bevallingen veel moeizamer,
met grote smart. Ook adrenaline is een stof die aangemaakt wordt door
onze klieren, dat in noodgevallen ons uitzonderlijke kracht geeft.
Onze hersenen zijn in drie delen te verdelen:
1. Het zogenaamde Reptielen-brein, het R-complex (onze activiteit)
2. Het neo-mammel-brein, het limbische zenuwstelsel (ons gevoel)
3. Het neo-cortex-brein, de grijze massa (ons denken)
Het Reptilian-brein moet zijn misvormd door inbreng van vreemd
reptoid-sperma in de eerste mensen, via Nachash, de verleider van Eva.
Uit dat reptielen-brein komen voort, wat wij o.a. lezen in
Mattheüs 15:19 Want uit het hart komen voort boze bedenkingen,
doodslagen, overspelen, hoererijen, dieverijen, valse getuigenissen,
lasteringen.
Marcus 7:21 Want van binnen uit het hart der mensen komen voort
kwade gedachten, overspelen, hoererijen, doodslagen,

Want zo wie zijn leven behouden wil, die zal het verliezen; maar zo
wie zijn leven verliezen zal, om Mijnentwil, die zal het behouden.

De pijnappelklier is veel meer met de geest van ons mensen verbonden
dan welk ander orgaan. Voor ons fysieke lichaam is deze klier al van
groot belang, maar veel meer nog voor het spirituele gebruik. Bij Adam
en Eva voor hun verleiding en val moet de pijnappelklier veel groter
zijn geweest, zoals gezegd. Tijdens het ineen schrompelen ervan
verloren zij ook hun zuivere geestelijke eigenschappen (deugden). Hun
derde oog van geestelijk zien verviel tot een simpelwerkende klier. In

Het gaat hierbij om twist, vrees, vechtlust, vraatzucht, vrije sex,
criminaliteit, afwijkende geaardheid, etc. De overleggingen zijn
kortzichtig, men reageert spontaan, zonder overleg en weinig
herinnering. Wij zien bij Eva en Adam de gevolgen aantoonbaar aan het
licht komen, nl. het patroon van dit reptielenbrein:
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a. Het eten van de
verboden vrucht
(vraatzucht,
losbandige sex),
waar ui t vrees
ontstaat, het zich
verbergen voor
Jahweh en het
zich naakt zien.
Daarna bekende
Adam Eva, het
ontwaken van de
drang
tot
reproductie. Kaïn
werd geboren,
e
e
n
broedermoordenaar. Adam en Eva zakten af tot een dierlijk niveau, wat
in Kaïn helemaal naar buiten trad. Nachash werd vervloekt om in het
stof te bijten, om zich met de laagste vormen van het menselijke gedrag
bezig te houden. Dus vrees, vechtlust, vraatzucht, bedrog, etc. In het
reptielen-brein zetelt het bedrog, afkomstig van de “vader der
leugenen”. Wij zien dit menselijk/dierlijke gedrag zich voortzetten in
de Illuminati en satanisten. Zij streven wel naar verlichting, en zij
ontvangen wel een zekere verlichting, maar kunnen niet los komen van
hun reptielen-brein. Dit is de lijn van het zogenaamde ‘slangenzaad” uit
Genesis 3:15.
Voor Adam en zijn nageslacht is er wél verlossing, vernieuwing van
hart mogelijk. Het stenen hart kan worden vernieuwd in een vlezen hart,
en onze geest kan worden verlicht door de geest van Jahweh. Er kan in
de hormonen huishouding van Israëlieten echter wel verstoring zijn,
waaruit o.a. manische depressiviteit voortkomt. Uiteindelijk zal Israël
gereinigd en hersteld worden, zónder vlek of rimpel!
Illuminati en Lucifer
Lucifer betekent lichtbrenger of lichtdrager. Het is de zonnegod Ra van
Egypte, die zal terugkeren. Hiervan is het hexagram symbool, bestaande
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uit twee over elkaar
gelegde driehoeken, die
dan tezamen de
zespuntster vormen. De
ene driehoek is de waterdriehoek, en de andere
de vuurdriehoek. In de
vrijmetselaarsloges
wordt de zespuntster als
De Egyptische
Da v i d s t e r
o f
Voorstelling van Lucifer
zonnegod Ra
Salomonszegel vereerd.
Ook bij de satanisten, heksen, magie en occulte genootschappen is het
hexagram veel in gebruik. Men roept er demonen mee op. Het is het
meest misbruikte en slechte symbool dat bestaat in de hekserij en
vrijmetselarij. Het gaat hun evenzeer om de verlichting van hun geesten.
Dat kunnen wij reeds lezen in het boek Numeri over Bileam. Bileam
was de man van wie de ogen “verlicht” waren, zie
24:3 En hij hief zijn spreuk op, en zeide: Bileam, de zoon van Beor,
spreekt, en de man, wien de ogen geopend zijn, spreekt!
4 De hoorder der redenen Gods spreekt, die het gezicht des
Almachtigen ziet; die verrukt wordt, en wien de ogen ontdekt worden!

Bileam behoorde tot de toenmalige Illuminaten, mogelijk de Great
White Brotherhood van de oude
Meesters, die allerlei toverijen
pleegden, kristallen gebruikten en
piramiden en steencirkels. Dat
noemt men geomancy, om
energievelden boven de aarde op te
wekken. Door middel van deze
geomancy creëert men een
geometrische elektromagnetische
De Engel, Bileam en de ezel
structuur boven de aarde, wat men
een grid noemt.
De Grote Piramide te Gizeh is ook een soort accumulator en inwijdings
plaats voor de Illuminati.
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Nog niet zo heel lang
geleden is er in de Negevwoestijn een kunstwerk
gemaakt door de
Tsjechische kunstenaar
Ales Vesely gemaakt, o.a.
te Kades Barnea (Israël).
Een heel knap kunstwerk
van de Davidster. Het is
Het oog van Ra over de Koningskamer, waar de
inwijdingsriten plaatshebben der illuminati
e
e
n
levensgrote
Merkaba.
Dat is een
Goddelijk
lichtvoertuig
van de troon
van Jahweh,
zoals in
Ezechiel
1:10. Mer =
licht, Ka =
Geest, en
Kunstwerk Kades Barnea
De Grote Piramide als trechter
B a h
=
lichaam, in het Egyptisch.
De Merkaba is een geestlichtlichaam dat omringd
is door roterende
lichtvelden, spiralen zoals
het DNA.
Het is zo goed als zeker
dat dit kunstwerk gemaakt
is om mensen te
“verlichten” door middel
van de kosmische- en
aardse stralingen. Op de

16

Ons “derde oog” (deel 1)

No. 407

afbeelding zien we een mensje staan
onder het kunstwerk, precies in het
midden van de snijlijnen. Zie
afbeelding hierboven.
De farao’s in Egypte droegen altijd
een hoofddeksel met slangenkoppen,
ter hoogte van de pijnappelklier. Dat
wijst op hun verlichting, een
verlichting via mechanische wijze, o.a.
die in de Grote Piramide te Gizeh
plaatsvond. Die slangen zien wij weer
terug in de caduceus of staf van
Hermes/Mercurius en van Asklepios.
De staf heeft een bolletje bovenaan,
een ronde knop, wat wijst naar de
pijnappelklier. De twee slangen rond
de staf wijzen naar de dubbele helix
van ons DNA, waarvan de ene slang
ons RNA vertegenwoordigt. De slangen wijzen naar het zogenaamde
“slangenvuur der wijsheid”. Men dacht op
mechanische wijze tot onsterfelijkheid te
kunnen geraken. Het lijkt allemaal net echt,
maar verschilt wezenlijk van het Goddelijke
licht en vuur van de Geest van Jahweh. Onze
vernieuwing komt van buitenaf en werkt zich
binnen in ons uit. Dat heeft wel degelijk met
onze fysieke lichaamsgesteldheid te maken. Het
vuur des Geestes wordt in ons brein, in het
reptilian-deel ontstoken, zodat het tot een vurige
slang wordt, zodat wij begiftigd worden met de
wijsheid die van Boven afkomt. Dat is een
hemelse energie die ons in vuur en vlam zet, De vurige slangen
bovenaan
bezielt, in bezit neemt, omvormt tot nieuwe
mensen. Dan worden wij geheiligd, zoals in Jesaja 6, het driemaal heilig
wordt uitgeroepen. Alle drie de delen van onze hersenen worden
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omgevormd. Ons derde oog wordt geopend, zodat wij onszelf zien in
het aangezicht van Jahweh en Zijn Wet. Dan ontvangen wij een nieuwe
naam en witte keursteen. Daar kan geen farao of Illuminati tegenaan. Zij
blijven aardgebonden, ondanks hun verlichting. Zij komen niet
werkelijk los van hun reptilian-brein. Het blijven vechtersbazen,
geldwoekeraars, seksmaniakken, etc.
Nabootsing in het Vaticaan
Het Vaticaan is te zien als een voortzetting of herleving van de oude
natuurreligies, waarin de zon-aanbidding centraal stond. Het gaat
daarbij om de energie der zon, de verlichting via mechanische of
natuurlijke wijze. Men wist dat deze verlichting ontstond via ons derde
oog, de pijnappelklier. De dennenappel heet in het Engels “pine-cone”,
en deze wordt als symbool gehouden voor de pijnappelklier. De
zonnediensten en de verering van de dag der zon, de zondag, is een
gevolg van het herleven van de oude mysterie-zonverering, met als doel
de verlichting van het derde oog der mensen via mechanische wijze.
Daarvoor moest de sabbat wijken als 7e dag en werd de zondag
ingevoerd als of dat een nieuwe sabbat was, waarop Jezus zou zijn
opgestaan uit de doden. Dit alles berust op misleiding.
Tijdens zonne-uitbarstingen komt er veel energie los van de zon,
waarvan een deel naar de aarde gaat. Dat geeft ons mensen meer
energie, zoals te zien op de afbeelding hiernaast, waar een zon met
slang als ouroborus op het hoofd van de Egyptische godheid staat

Dagon met een pine in zijn
hand

Een Annunaki met een
pine in de hand

Een pine op het plein van
het Vaticaan
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afgebeeld, boven een lotusbloem, waaruit men drugs maakte.

Een caduceaus met pine

Een caduceas met planeten,
door rozenkruisers

Egyptisch

Samenvatting
Het is wetenschappelijk bewezen dat ons brein uit drie delen bestaat.
Het reptilian-brein communiceert via zenuwen met andere delen van
onze hersenen en doet dat in waanbeelden van een soort droomstaat.
Wij kunnen echter niet zonder dit deel der hersenen, omdat daar ook
onze hartslag en ademhaling automatisch wordt aangestuurd, zonder dat
wij daar invloed op hebben. Wel leven wij in een soort waanwereld of
drogbeeld, (zie onze brochure 308) zoals de Bijbel ons dat toont in:
Psalmen 39:6 (39-7) Immers wandelt de mens als in een beeld,
immers woelen zij ijdellijk; men brengt bijeen, en men weet niet, wie
het naar zich nemen zal.

In het neo-cortex deel van onze hersenen vindt echter de verlichting
plaats, dat is het deel van onze gedachtewereld. Door de verlichting met
de heilige Geest worden wij zelfbewust en gaan over uit de wereld van
de waan tot de werkelijkheid. Dat is bewustwording. Ons denken wordt
vernieuwd, zie Efezen 4:3, Collossenzen 3:10. De vloek uit het Paradijs
moet worden verbroken en opgeheven. Hierbij is zelfovergave van
hoofdbelang. Dan worden wij bevrijd van de vrees, doordat de liefde
Gods in ons hart is uitgestort, Romeinen 5:5. Dan vindt er in onze
hersenen een her-programmering plaats, door de verlichting met de
kracht vanuit de hoge.
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Dan houden wij op met wat in de volkstaal “geklier” wordt genoemd,
dat is het dierlijke gedrag, en worden wij nieuwe mensen, om in het
Licht te wandelen, Zijn geboden te onderhouden en te doen. Het geloof
als gave van Elohim is een kracht Gods tot zaligheid. Daar wordt het
Griekse woord dunamis gebruikt, dus ontstaat er in ons iets dat op
dynamiet gelijkt, een onoverwinnelijke kracht. Het geloof overwint de
wereld in ons en buiten ons,
1 Johannes 5:4 Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld;
en dit is de overwinning, die de wereld overwint, namelijk ons
geloof.

Dan zijn wij kinderen des lichts, kinderen van de dag, en niet meer
kinderen der duisternis, van de nacht. Dan doen we de werken van het
licht en niet die van de duisternis. De zonen der duisternis kunnen zich
met het slangenlicht wel vernieuwen, zoals een slang zijn eigen huid
aflegt en in een nieuwe huid verschijnt. Dat is zelf-verlossing. Maar wij,
als van het vrouwenzaad wórden vernieuwd, aangedaan met kracht uit
de hoogte, door metamorfose of wedergeboorte.
Zoals een rups zich in een cocon wikkelt en als vlinder verschijnt, zo
worden wij opnieuw geboren en richten ons op de hemelse Zon der
Gerechtigheid. Dan wordt in ons de kaars ontstoken, en die schijnt in
het rond. Hierbij denken wij aan het kinderversje:
Jezus zegt dat Hij ieders kaarsje ziet, of het helder licht geeft, of
ook bijna niet. Hij ziet uit de hemel, of wij lichtjes zijn. Jij in je
klein hoekje, en ik in ‘t mijn.
Alsdan krijgen wij controle over ons reptilian-brein, over ons dierlijke
gedrag en leggen die “oude mens” en zijn werken af, om de nieuwe
mens aan te doen, als een kleed der gerechtigheid. Het oude is voorbij,
het is alles nieuw geworden. Daarbij ontstaat een hemels gevoel van
onuitsprekelijke vreugde, in de liefde Gods, die het verstand te boven
gaat. Dat maakt in ons emoties los, zodat we jubelen van vreugde, over
het nieuwe leven dat wij ontvangen hebben, over de verloren penning
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die weer gevonden is, over de verloren zoon die weer levend is
geworden. Zie Jeremia 31:25,
Jesaja 51:11 Alzo zullen de vrijgekochten van JHWH wederkeren,
en met gejuich tot Sion komen; en eeuwige blijdschap zal op hun
hoofd wezen; vreugde en blijdschap zullen zij aangrijpen, treuring
en zuchting zullen wegvlieden.

Met de bede en lofzang uit Psalm 119:17 berijmd:
Leer mij o Heer de weg door U bepaald
dan zal ik die ten einde toe bewaren
geef mij verstand door Goddelijk licht bestraald
dan zal mijn (innerlijk) oog op Uwe wetten staren
dan houd ik die hoe licht mijn ziel ook dwaalt
dan zal zich ‘t hart met mijne daden paren.

