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Nulpunt energie
Ons woord energie komt van het Griekse energeia, dat werkzaamheid
betekent, dus activiteit. Wij kunnen wel op onze vingers uitrekenen dat
het ganse universum uit energie bestaat, aangezien alles in voortdurende
beweging is. Materie is niet dood, niet waardeloos, zoals zo dikwijls
nog wordt gedacht door sommigen. In de materie is energie-behoefte.
De grote Bron voedt alle dingen. Die Bron wordt de Schepper, de
Almacht, de Levensbron, of Elohim genoemd.
Het is bekend dat wij mensen, de Adam-mensen, de hoogste materiewezens zijn, die gevoed
worden met stoffelijke
elementen. Wij als
Adamieten zijn geen pure
materie. Wij hebben een
levensgeest ontvangen en
kregen de geest (roeach) in
onze neus geblazen. Onze
levensgeest moet ook
gevoed worden, en wel via
onze pijnappelklier, ons
derde oog. Deze voeding
van onze geest is nodig om Energie van een zonne-uitbarsting
in contact en harmonie te
leven mét onze Schepper, om kinderen des lichts te zijn, erfgenamen
des hemels. Wij zijn materie-wezens. Er zijn ook geestes-wezens, de
engelen. Zij kunnen zich materialiseren, waardoor ze er ongeveer
hetzelfde uitzien als wij. Een deel van deze engelen is afvallig
geworden en op aarde geworpen. Zowel de goede als de boze engelen
zijn net als wij energie-afhankelijk. De goede zijn weliswaar vastgesteld
in hun staat vanwege hun gehoorzaamheid. De boze engelen zijn op
aarde geworpen, hebben zich soms gematerialiseerd, en zijn daarna met
de dochters der mensen gaan huwelijken. Dat was verboden, en er
ontstonden vreemde wezens, kruisingen, de Nefilim. Zij hebben zich
van hun levensbron afgesneden en zijn een zelfstandig (?) bestaan gaan
leven. Zij zoeken via high-technologie hun bestaan te continueren.
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De nulpunt-energie, ook wel tachyon genoemd, is de oer-energie, een
allesomvattend energieveld in het heelal dat álles bij elkaar houdt, met
elkaar verbindt en in beweging houdt. Het is de oorsprong en bron van
alle energie.
Wij mensen leven momenteel in de derde dimensie, terwijl de nulpuntenergie de nul-dimensie is, waaruit de navolgende dimensies
voortkomen. Letterlijk álles is uit deze Bron voortgekomen. Alles wat
uit deze Bron voortkwam bleef ermee in contact. Men kon het contact
wél verbreken, en dat is het geval met ons mensen. Wij waren licht en
werden duisternis, door ongehoorzaamheid van Adam en Eva. Het beeld
van Elohim werd in ons verduisterd, maar niet geheel verloren. Herstel
is mogelijk.
Er waren in de voortijd ook andere wezens geschapen, die veel op de
blanke Adam-mens geleken, maar donkerkleurig waren, de zogenaamde
“wezens des velds”1. Er waren destijds ook blanke wezens, de
Atlantiden. De gevallen hoofdengel en zijn gevolg heeft bezit genomen
van deze gekleurde en blanke wezens. Hij kan zich voordoen als een
“engel des lichts”, als of hij de bron van
alle leven, energie en kennis zou zijn.
Alzo heeft deze hoofdengel één van zijn
slimste wezens uitgezocht, Nachash
genaamd, (dat vertaald is door slang),
waarin hij en de zijnen woning hadden
genomen, en hen instructies gegeven om
Eva en Adam van de rechte weg af te
brengen. Zijn oogmerk was om hun
contactcentrum met Elohim te vernietigen,
dat wil zeggen, door hun pijnappelklier
aan te vallen en in te laten schrompelen.
Dan zou het licht in Adam en Eva
Engel des lichts
duisternis worden. Deze list gelukte.

1

Onterecht wordt die weleens met “dieren” vertaald.

3

Ons “derde oog” (deel 3)

No. 409

Nadien is er tweeërlei soort van verlichting mogelijk. Het is oppassen
om deze twee soorten verlichting niet met elkaar te verwarren. In de
Bijbel gaat het in hoofdzaak erom om de kinderen des lichts te
waarschuwen voor deze valse verlichting, voor het bedrog van de zonen
der duisternis, van het zaad van Nachash, het onkruid, de bokken.
Beide soorten zijn moeilijk van elkaar te onderscheiden. Men kan
moeilijk onderscheiden tussen onkruid en tarwe, zizanion-zaad en sionzaad. Zie Mattheus 13:
24 ¶ Een andere gelijkenis heeft Hij hun voorgesteld, zeggende: Het Koninkrijk
der hemelen is gelijk aan een mens, die goed zaad zaaide in zijn akker.
25 En als de mensen sliepen, kwam zijn vijand, en zaaide onkruid midden in de
tarwe, en ging weg.
26 Toen het nu tot kruid opgeschoten was, en vrucht voortbracht, toen
openbaarde zich ook het onkruid.
27 En de dienstknechten van den heer des huizes gingen en zeiden tot hem:
Heere! hebt gij niet goed zaad in uw akker gezaaid? Van waar heeft hij dan dit
onkruid?
28 En hij zeide tot hen: Een vijandig mens heeft dat gedaan. En de
dienstknechten zeiden tot hem: Wilt gij dan, dat wij heengaan en datzelve
vergaderen?
29 Maar hij zeide: Neen, opdat gij, het onkruid vergaderende, ook mogelijk met
hetzelve de tarwe niet uittrekt.
30 Laat ze beiden te zamen opwassen tot den oogst, en in den tijd des oogstes
zal ik tot de maaiers zeggen: Vergadert eerst dat onkruid, en bindt het in
busselen, om hetzelve te verbranden; maar brengt de tarwe samen in mijn
schuur.

De zonen der duisternis gebruiken allerlei
technieken om zichzelf te verlichten en om,
indien het mogelijk zou zijn, ook nog het ware
zaad der vrouw te verleiden, om hun derde oog
weer te openen via hun technologie.
De Tachyon-energie (ook wel Orgone, Ki of
Kundalini genaamd) is de eerste energetische
structuur die uit de nulpunt-energie gezien wordt. Energie is
werkzaamheid, vibratie, trilling en beweging. De Tachyon-energie
draagt en omvat álle vibraties van het grote universum. Nulpunt-energie
heeft nog geen structuur, de Tachyon-energie heeft dat als eerste wel.
De nulpunt-energie is volkomen licht, en door middel van afkoeling
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ontstaat als eerste condensatie de Tachyon-energie. In dit Tachyonenergieveld zijn de deeltjes nog wel sneller dan ons licht, maar hebben
reeds wel een vorm. De afkoeling van het licht zet zich voort, waardoor
tenslotte de materie is ontstaan, de wereld waarin wij leven.
Verschillende levensvormen ontstonden, die elk een eigen voortzetting
hebben, maar wel gericht zijn op de terugkeer tot hun oorsprong. Wij
lezen deze cyclische gang of procedure o.a. in:
Romeinen 11:36 Want uit Hem, en door Hem, en tot Hem zijn alle dingen. Hem
zij de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen.
Kolossensen 1:16 Want door Hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen
en die op de aarde zijn, die zienlijk en die onzienlijk zijn, hetzij tronen, hetzij
heerschappijen, hetzij overheden, hetzij machten; alle dingen zijn door Hem en
tot Hem geschapen;

2012 Inwijding volgens Maya-kalender
Onze planeet stevent af op een collectief punt waar “inwijding” of
“ontwaking” zal plaatsvinden. De oude inwijdingsplaatsen waren
kamers waar men naar de nulpunt-energie wilde terugkeren. Het grote
keerpunt van de nulpunt-energie inwijding
zal volgens de Maya-kalender collectief
plaatsvinden op 21-12-2012. Dit soort
keerpunten heeft altijd reeds bestaan, zoals
in oude handschriften omschreven en ook in
de Dode-Zeerollen wordt vermeld. Het doel
van dit soort keerpunten of alomvattende
inwijdingen is om de mensheid, die op dat
moment leeft, op een hoger
bewustzijnsniveau te tillen. Wanneer wij dit
in gedachten houden, begrijpen wij de
plannen der Illuminati beter. Zij willen de
De Maya-kalender
wereldbevolking decimeren. Men heeft drie
wereldoorlogen gepland om dit doel te
bereiken, met nog vele andere stille methoden om mensen het leven te
ontnemen. Er mag volgens de Illuminati in 2012 nog maar een heel
klein deel mensen in leven zijn, die deel mogen nemen aan de
collectieve inwijding. Hun plan is om de nog zuivere soorten, in ieder
geval de blanke Adamieten, de zaadlijn der vrouw op te ruimen. Deze
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zal het slachtoffer en doelwit zijn van een massale
aanval op hun voortbestaan. Zie de DVD van Dr.
Stan Montieth: “Planned Population Reduction”,
verkrijgbaar bij Cutting Edge.
Wel is de
ontwaking van het ware zaad Israëls in de Bijbelse
profetie veelvuldig aangekondigd, waardoor dit
volk op een zeer hoog bewustzijnsniveau zal
komen, Jesaja 25:7. De sluier die hen bedekt zal
weggenomen worden. Het slangenzaad, de
kinderen der boze, en Illuminati en hun soorten
zijn doodsbenauwd voor de zegen van Jahweh over
het vrouwenzaad. Zij hebben machtsposities
opgebouwd via de modernste technieken waarover
zij beschikken, die afkomstig zijn van buitenaardsen. Menselijkerwijs
ziet het er voor het zaad van Jakob slecht uit. Er zijn Gode-zij-dank
beloften dat wij door Hogerhand gered
zullen worden van de kwade overmacht.
Wij zullen ontwaken en identiteitsbewust
worden, Israël in het Westen. Deze nieuwe
geboorte gaat ook door barensweeën heen,
door een zeer moeilijke korte tijd, waaruit
we snel verlost zullen worden. Er zullen in
die tijd ook nog mensen zijn van Israël die
op een laag bewustzijnsniveau zitten. Ook
zij zullen worden verlicht, maar niet dat zij
tot spectaculaire inzichten in staat zullen
zijn. De volle verlichting zal ten deel
vallen aan hen die reeds zijn voorbereid en
met groot verlangen uitzien naar de komst
van het grote Licht. Jakob/Israël als Knecht van Jahweh is nog blind.
Het grote ontwaken komt, Jesaja 60:1.
Vanaf oude tijden waren er nakomelingen uit de slangen-zaadlijn die
naar verlichting streefden. Via de grote energiebanen en
energiekruispunten op onze planeet zochten zij naar verlichting van hun
3e oog. Veel heiligdommen, kerken, kathedralen, tempels, steenkringen,
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etc. werden en zijn op deze energiecentra gebouwd. Daar zochten zij
activering van hun DNA en opening van hun derde oog. De Grote
Piramide te Gizeh in Egypte was de plaats waar men o.a. de nulpuntenergie bereikte. Het huidige niveau van de frequentie van het
aardmagnetisch veld is 8,6 cycli per seconde, wat ervoor zorgt dat de
meeste mensen “slapen”. Momenteel neemt het aardmagnetisch veld in
sterkte snel af en de frequentie ervan daarentegen stijgt juist. Onze
aarde zal binnenkort het punt bereiken dat ze tijdelijk even stopt met
rotatie, namelijk bij 13 cycli per seconde. Dit is de bekende Schumann
Resonantie. Deze resonantie is door onze Schepper gekozen als exacte
elektromagnetische frequentie voor de instandhouding van alle leven en
voor de verdere ontwikkeling ervan.
Op 21-12-2012 bereiken wij het moment dat
de frequentie van de rotatie van het
aardmagnetische veld 13 omwentelingen per
seconde geeft. Het getal 13 geeft het nulpunt
of keerpunt aan! Dan stopt de aarde drie volle
nachten en drie volle dagen en is er geen
rotatie, om daarna in tegengestelde richting te
gaan draaien. De periode van drie nachten en
drie dagen duisternis vinden we enkele keren Precessie van de aardas
in de Bijbel terug, zie onze brochure no. 149.
Tijdens winter- en zomer-solstitium zijn er ook drie nachten en drie
dagen voordat de aardas zich weer terug beweegt.
Nu begrijpen we waarom de Illuminati en hogegraad vrijmetselaren
zoveel werken met de getallen 3, 13 en 33. Het getal 13 bestaat uit een 1
en 3, waarvan de som 4 is, wat wijst naar de vier windrichtingen. In de
fibonacci-reeks komen wij deze getallen weer tegen. 1+1=2 en 2+1=3
en 3+2=5 en 5+3=8 en 8+5=13, enzovoort.
Wanneer de aarde binnenkort het nulpunt 13 passeert, gaan wij voorbij
het 12-gedeelte van de huidige tijdsaanduiding in de derde dimensie.
Dan komen we in de 4e dimensie, een nieuwe tijd van 12+1 = 13. Zie
http://www.crystallinks.com/eclips2.html
Het proces van de magnetische poolwisseling is nu reeds in volle gang.
Het keerpunt is heel nabij!
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Geologen hebben ontdekt dat de aarde periodiek door een poolwisseling
gaat. Er zijn vondsten gedaan van fossielen die erop wijzen dat er in het
verleden meerdere poolwisselingen hebben plaatsgehad. Volgens
sommige lezingen had de laatste poolwisseling ongeveer 11.000 jaar
geleden plaats, maar anderen stellen dat deze om de 3600 jaar
plaatsheeft. Bijbelse gegevens wijzen ook naar de 3600 jaren, de tijd dat
de 10e planeet langs komt. In Amerika is men reeds bezig met het oog
op 2012 om de vliegvelden aan te passen aan de komende
poolwisseling. Wetenschappers zijn reeds druk bezig met uit te
knobbelen wat deze grote gebeurtenis voor gevolgen kan hebben op het
menselijk immuunsysteem, tijdens zulke poolwisselingen.
Vogels en andere dieren volgen op hun trektochten de magnetische
lijnen van de aarde. Momenteel
zijn veel dieren de weg kwijt.
Walvissen en andere grote
soorten spoelen onderweg op
stranden aan waar ze niet
thuishoren. Wanneer men de
vissen weer in het water brengt,
spoelen ze even later weer aan.
Dat komt doordat er wijzigingen
in het aardmagnetische veld zijn.
Grote aantallen aangespoelde walvissen
Niet alleen de dieren volgen de
aardmagnetische lijnen. Ook het volk Israël heeft in de verstrooiing de
info in hun DNA gevolgd, om te geraken op de voor hen bestemde
veilige schuilplaats, zie 2Samuael 5:10. Die veilige plaats ligt niet in
Palestina, zie wat de profeet Micha erover zegt: Dit land -het oude
Kanaän in het Midden-Oosten- is de rust niet. Nee, Micha 2:12, Jakob
wordt verzameld als schapen van Bozra, en de Doorbreker gaat voor
hen heen. Micha 3:1, de leidslieden van Jakob krijgen ervan langs, en
ook de profeten en geestelijken. Dan wordt het nacht, vers 6, dikke
duisternis. Micha 3:12, Sion zal als een akker worden geploegd,
wanneer de 10e Planeet langskomt, zie Jesaja 24. Dan komt volgens
Micha 4:1 in het laatste der dagen de grote omwenteling, wanneer de
Berg van Jahweh zal vastgesteld worden, en Jahweh Koning zal zijn op
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de berg Sion. Micha 4:10, de dochter Sions wordt in (modern) Babel
gered. Het centrum van het moderne Babel bevindt zich te Brussel.
Vervolgens staat in Micha 5:1, dat de heerser in Israël opstaat waarna
een grote reformatie volgt, 5:8-14. Dan komt er een totaal nieuwe
leefwijze, naar de Wet van Jahweh,
Micha 6:8-16.
Het is de Geest van Jahweh die de
schapen Israëls Zelf zal
samenbrengen, volgens Jesaja 34:16,
en wel in het Noorderland waar de
Geest tot rust komt, Zacharia 6:7-8.
Aldaar verschijnt het Goddelijk Oog
over hen, de Lichtstad met paarlen
poorten, het hemels Jeruzalem, zie
Psalm 46 tot 48.
De Geest van Jahweh zal ze zelf samenbrengen, op de juiste plaats, aan
de zijden van het Noorden in kuststreken. Er zijn ook verschillende
oude handschriften waarin staat dat de zon-opkomst wisselde van Oost
naar West. De zonnestilstand bij Jozua kan wijzen naar een
poolwisseling. In ons land heeft men ook de gevolgen gekend van een
poolwisseling. In de plaats Ede is er veel over bekend. Het was er dagen
lang donker, waarna de zon terugkeerde. Toen ging men vreugdedansen
en omlopen maken ter ere van de zon. Bij het plaatsje Wekerom keerde
de week weer om.
2 Kronieken 16:9 Want Jahweh aangaande, Zijn ogen doorlopen de
ganse aarde, om Zich sterk te bewijzen aan degenen, welker hart
volkomen is tot Hem;
Hier wordt een verband gelegd met teksten uit:
Zacharia 3:9 Want ziet, aangaande dien steen, welken Ik gelegd heb voor het
aangezicht van Josua, op dien enen steen zullen zeven ogen wezen; ziet, Ik zal
zijn graveersel graveren, spreekt de HEERE der heirscharen, en Ik zal de
ongerechtigheid dezes lands op een dag wegnemen.
Openbaring 5:6 ¶ En ik zag, en ziet, in het midden van den troon, en van de vier
dieren, en in het midden van de ouderlingen, een Lam, staande als geslacht,
hebbende zeven hoornen, en zeven ogen; dewelke zijn de zeven geesten Gods,
die uitgezonden zijn in alle landen.
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Het gaat om het overblijfsel van de verloren schapen van het Huis
Israëls, die reeds ontwaakt zijn of nog zullen ontwaken in hun derde
oog, en die door de Geest van Jahweh geleid worden naar de voor hen
bestemde veilige stal. Hun hart zal volkomen tot Jahweh zijn. Er komt
een dag dat Jahweh de ongerechtigheid des lands op één dag zal
wegnemen, Zacharia 3:9. Dat is het grote punt van omkeer. Deze
geweldige zegen zal niet mogen, noch kunnen toevallen aan het
slangenzaad!
Er bestaat een samenhang of correlatie tussen bewustzijn en
magnetisme. Bij een computer moet het geheugen altijd gevoed blijven,
anders verliest de computer zijn geheugen. Wanneer de aarde door een
nulpunt gaat, heeft dat gevolgen voor het gehele bewustzijn op aarde.
Toen de eerste astronauten van het Apollo-project hoog in de ruimte
waren, was het effect van het aardmagnetisch veld bij hen nihil. Ze
stonden daardoor ineens voor zaken
waarvoor zij niet waren getraind. In
hen rezen er gevoelens die zij op
aarde nog nooit hadden gekend.
Nadien waren zij ook niet meer
dezelfde als voorheen. Wel zijn op
aarde de magnetische velden in
sterkte verschillend in de ene streek
met de andere. Niet overal is de
sterkte ervan gelijk. Waar de sterkte
erg laag is zien we grote innovaties
Het aard-magnetische veld
plaatsvinden. De magnetische
sterkte aan de Westkust van
Noord-Amerika is zwakker dan
aan de Oostkust. Aan de Oostkust
is men in de regel veel
conservatiever en gaan
hervormingen er erg traag. Dwars
door het Suez-kanaal in het
Midden Oosten loopt een
magnetische nullijn, zodat deze
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streek rijp is voor vernieuwing. In Siberië en Rusland is het magnetisme
het sterkst. De Illuminati, de pseudo-joden en de mens der zonde
hebben allen hun ogen gevestigd op Palestina. Daar willen zij hun troon
vestigen. Men denkt dat dit de belofte zal zijn voor het ontvangen van
de eerstgeboortezegen. Nee, zegt Micha in hoofdstuk 2:12, dat land is
het land der ruste niet. Hijzelf zal Zijn schapen verzamelen.
Nulpuntveld
Het nulpuntveld wordt ook wel het Higgs-veld genoemd. Sporttherapeuten werken ermee. Het zijn effecten die ontleend zijn aan de
principes uit de kwantummechanica. Professor Kim Griest uit de USA
(professor in de fysica) heeft een verhandeling gegeven over de
bouwstenen van het heelal, waarin ook het Higgs-boson deeltje werd
besproken, wat men het “God-deeltje” noemt. In onze wereld heeft alles
een massa, en om massa in stand te houden moet er iets zijn dat
daarvoor zorgt. De aarde beweegt en ondervindt weerstand, wrijving,
wat warmte veroorzaakt. In
alles wat bestaat is een zekere
weerstand, veroorzaakt door
Higgs-boson, dat voor massa
zorgt. Het Higgs-bosonveld is
dus de voedingsbodem voor
massa, waardoor de dingen
niet met de lichtsnelheid mee
kunnen worden getrokken,
want alles reist met de
lichtsnelheid. Massa zorgt
v o o r a f r e mmi n g , v o o r
traagheid. Alle elementaire deeltjes willen van nature met de
lichtsnelheid zich voortbewegen. Het Higgs-bosonveld remt de
elementaire deeltjes sterk af.
In CERN Zwitserland zoekt men naar het Higgs-bosondeeltje. De
installaties ervoor worden momenteel opgebouwd en zijn
indrukwekkend en kosten gigantisch veel geld. Wanneer men zo ver is
dat men dit deeltje heeft gevonden, en men erin slaagt om het deeltje te
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beïnvloeden, kan men álle materie beïnvloeden. Dan kan men de
structuur van alles wat in de schepping is opgebouwd wijzigen! Ergo,
dan kan men zélf voor “God” gaan spelen! En hou dan uw hart maar
vast! (Men zegt medio juni 2012 het Higgs-deelte te hebben ontdekt)
De traagheid of massa wordt in onze volkstaal wel uitgedrukt met de
volgende woorden: “Dat gaat op z’n elf-en-dertigst”. Waar komt deze
uitdrukking vandaan? Dat schijnt te komen van de Sumerische
Anunnaki-goden en hun planeet2. Zij gebruikten de getallen 6, 60, 600
en 6000, met de producten ervan 36, 360 en 3600. Een planeet is rond
als een cirkel. Een cirkel heeft 360 graden, en de omloop van de 10e
planeet heeft 3600 jaar, dat is één sjar. Hun burchten bouwden zij
aanvankelijk 6-hoekig, maar later 5-hoekig. Het gaat dus over vijvenen-zessen. Wanneer men twijfelt spreekt men van “dubben”, en
wanneer iets traag gaat spreekt men van “elf-en-dertigst”. Wanneer men
5 + 6 neemt, dat is 11, en 5 x 6 = 30.
Onze aarde is de 5e planeet, en de Anunnaki behoren tot de 6e planeet
van buitenaf gerekend. Hun
planeet wordt ook wel de 10e
planeet genoemd, omdat deze
planeet wel tot ons zonnestelsel
behoort, maar een baan beschrijft
van 3600 jaar, tegengesteld aan
de draairichting van de andere
planeten. Deze planeet, ook wel
Nibiru genoemd, komt eenmaal
o m d e 3 6 0 0 j a a r o n s Onderaardse tunnel van CERN
planetenstelsel binnen en zorgt
dan voor groot tumult. Het tijdstip wanneer deze planeet weer wordt
verwacht is omstreeks het einde -2012.

2

Deze uitdrukking schijnt ook uit Friesland te komen, waar er
oudtijds 11 steden waren en 30 gemeenten, met regelgeving ging het dus
heel traag voordat alle gemeenten ermee hadden ingestemd.
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Bewustzijn
Wij mensen zijn zelfbewuste wezens. Evenwel is de werkelijkheid zoals
wij die ons indenken een mythe. Die “werkelijkheid” wordt geschapen
door middel van elektromagnetische energiebanen. Wij leven in een
gepolariseerde wereld en bewegen ons tussen bewustzijn en
werkelijkheid. Het gaat er dan om wát we waarnemen met onze ogen,
en of onze waarneming wel juist is. Wij leven
in de tijd, dat zijn 12 uren in de nacht en 12
uren in de dag. Dat is het zodiakale, het 12voudige van de sterrenbeelden. De tijd
beleving wordt echter door de nulpunt-energie
beïnvloed. Ons DNA is geprogrammeerd en
afgesteld op de huidige tijd-cyclus. Wat zal er
plaatsvinden met ons DNA wanneer wij door
de nauwe opening van de nulpunt-zone gaan?
De Illuminati verwachten alsdan de herrijzing
van hun eens vergane Atlantis, namelijk
Nieuw Atlantis, waarin hun Nieuwe Wereld
DNA, derde oog
Orde zal gelden. Daar maakte Thoth de dienst
uit, die dezelfde is als Hermes of Zoroaster. Zoroaster = Zero = nul, en
aster = ster. Dus de nulpuntster. Amerika ziet men als het Nieuwe
Atlantis, nadat er een volkomen schoonmaak en herrijzenis van de
Phoenix uit haar eigen as heeft plaatsgehad.
Om voor ons mensen de werkelijkheid te scheppen is er ijzer nodig, via
de Noord- en Zuidpool, dus dualiteit, polarisatie, met de illusie van
lineaire tijd. IJzer is magnetisch. Naar dit gegeven wijzen de twee
ringen op het hoofd van de Egyptische god Re, als eclipsen. Een totale
eclips zag men als het oog van de god Re of Horus.
Ingenieur A. v.d. Ven komt in zijn boek “Kies voor jezelf” tot de
conclusie dat al het onzichtbare het zichtbare regelt. Als voorbeeld
noemt hij de wijn. Alcohol in de wijn is het onzichtbare, zoals ook onze
levensgeest onzichtbaar is. De sap is de vorm, het zienlijke. Elektriciteit
ziet men ook niet, evenwel kan men de krachtwerktuigen er op zien
draaien. De onzichtbare krachten van de maan regelen eb en vloed. De
onzichtbare stralen van de zon geven ons energie.
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Bewustzijn is het vermogen om te weten, iets te beseffen. In het Engels
is be = zijn, in het Duits is wust = weten. Zo kan men het woord bewust-zijn vormen. Bewustzijn is het beseffen dat wij deel uitmaken van
een onmetelijk universum. Alles in dat universum blijkt energie te zijn,
dat op verschillende frequenties vibreert. Iets dan een lage trilling heeft,
is dicht en zwaar, zoals lood en steen. Iets dat een hoge trilling heeft, is
licht in gewicht. Materie is een geconcentreerde vorm van afgekoeld
licht, aldus Einstein. Kwantumfysica zoekt naar
energie die wij met ons oog niet zien, de subatomaire wereld. Volgens de kwantumfysica bestaat
er niet zoiets als een “vaste” wereld. De vaste of
fysieke wereld waarin wij leven en waarvan wij deel
uitmaken is samengesteld uit atomen. Atomen zijn
echter niet vast, niet massief. Ze bestaan voor
99,999% uit ruimte, en slechts voor 0,001% uit
massa, n.l. alleen de kern ervan. Wanneer dit waar
is, hoe kunnen wij dan massieve dingen als vast
ervaren? In feite bestaan wij en onze omgeving uit bijna 100% lege
ruimte, en die ruimte ervaren wij als massief! Ra ra, hoe kan dat? Ergo,
wij leven in een waanbeeld.
Deeltjes kunnen zich zowel als energiegolf uitdrukken (dus fysiek) én
als deeltje (niet fysiek). Die fysieke deeltjes als energie-golf kunnen
slechts fysiek worden wanneer ze geobserveerd worden. In
werkelijkheid is dus alles wat wij zien en waarnemen een illusie of
waanbeeld! Nu is het ook beter te begrijpen hoe b.v. engelen
onzichtbaar zijn en zich kunnen materialiseren, dus van de ene dimensie
in de andere overstappen. Energiegolven zijn onzichtbaar, en de
frequenties en vibraties ervan zijn niet voor onze zintuigen
waarneembaar.
Licht is alzo de draagster van het leven, duisternis impliceert de dood.
Duidelijk is dat de vorst der duisternis en zijn volgelingen erop uit zijn
om het licht te stelen, om de eerstgeboortezegen in bezit te krijgen. Dan
zullen zij alleenheerser zijn. Vandaar dat het vrouwenzaad op aarde
volledig uitgeroeid moet worden volgens hun plan, om vervolgens zelf
als enig overblijfsel op aarde de zegen van de nulpunt-energie en
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te halen. Die zegen is bedoeld voor het
zaad Jakobs. Wij kunnen voor ogen zien dat de
tussen het slangenzaad en vrouwenzaad in een
Genesis 3:15 voorzegt de eindzege voor het

De Essenen
Een tekst van de Essenen uit de Dode-Zee rollen luidt als volgt:
“Altijd hebben de kinderen van het Licht gewoond waar zich de engelen
(bedoeld zijn de elementen: aarde, vuur, water en lucht) van de aardse
moeder verheugen: dat is, bij rivieren, bomen en bloemen; bij de zang
van de vogelen des hemels, daar waar zon en regen het lichaam -de
tempel van de Geest- kunnen omhelzen”.
Hieruit blijkt dat de Essenen de natuur en haar wetten als sleutels zagen
of als sleutels hanteerden voor hun leefwijze. Zij zagen de relatie tussen
de aardse elementen en hun lichamen en geesten. Zij veroordeelden de
slavernij en zagen lichamelijk werk als een heelmakende communicatie
met de aarde waarop en waarvan zij leefden. Zij baden bij het opstaan
des morgen, en voor en na hun maaltijden en bij het naar bed gaan.
Waar ter wereld zouden de kinderen des Lichts momenteel wonen?
Daar moeten dan veel rivieren, bomen, bloemen en
zingende vogels zijn, afwisselend met zon en veel
regen? Dat lijkt toch wel heel sterk te wijzen naar
het enige “kikkerlandje” ter wereld, naar Nederland!
Welk land op aarde heeft zoveel wateren, meertjes,
rivieren, sloten, greppels, etc..? En zijn er in ons
land niet veel bomen en bloemen, met veel zingende
vogels? Nederland is zelfs een heel voornaam land
in de export van bloemen!
Dode-Zeerollen
Dan staat er verder in het esseense evangelie van
vrede het volgende: “Op een dag zal het oog van uw geest worden
geopend, en dan zult gij alle dingen kennen!”
Dit wijst naar ons derde oog, naar de pijnappelklier. En wanneer dát oog
zal worden geopend, zullen wij inderdaad álle dingen in een nieuw licht
zien!
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Wij mensen bestaan deels uit materie van de aarde, en deels uit geest
van Boven. Bij het sterven keren de materiële elementen van ons terug
naar de aarde, maar de geestelijke zaken keren naar Boven terug, naar
hun oorsprong. In de Nag-Hammadi geschriften beschrijft Adam een
verlosser, die hij de Verlichter noemt, de Lichtaanbrenger, aan Wie
Elohim de kennis schonk van een grootse toekomstige waarheid. Ook
hieruit zien we dat er verlichting nodig is, ontwaking van ons
bewustzijn, om de grote waarheid te leren kennen.
Max Planck, Nobelprijswinnaar, zei: “Materie als zodanig bestaat niet.
Alle materie ontstaat en bestaat uitsluitend dankzij een kracht die de
deeltjes van een atoom in trilling brengt en die dit kleinste zonnestelsel het atoom- bijeenhoudt. We moeten achter deze kracht het bestaan van
een intelligent bewustzijn veronderstellen. Deze geest is de matrix van
alle stof”.
We zien dat de grote waarheid steeds duidelijker wordt, en dat
wetenschappers er aan meewerken deze te ontdekken!
Energie en materie worden onderzocht, en er komen opmerkelijke
uitspraken van wetenschappers, waar we wat mee kunnen doen.
Volgens fysici is er een energieband die de hele wereld doordringt en
omgeeft, die ongeveer 7 cm
breed
is.
Het
aardmagnetisch veld heeft
invloed op het geheugen.
Wanneer dat veld wegvalt
worden mensen duf en
down. Dan wordt het
bewustzij n gewijzigd,
doordat het oude
bewustzijn wegvalt en
uitgewist wordt. Op zulk
een gebeurtenis kunnen wij
ons niet voorbereiden, want alle dingen worden immers na het grote
omkeerpunt volkomen nieuw. Wel kunnen wij ons voorbereiden op de
tijd die aan deze wisseling voorafgaat. Dan is het belangrijkste hoe wij
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innerlijk gericht zijn tot Jahweh en Jesjoea. New Age-artsen zijn ook
druk bezig met voorbereidingen met betrekking tot de grote omkeer in
2012. Men is bezig het menselijk lichaam zelf-genezend te maken via
stamcellen. Het lichaam kan alsdan haar eigen zieke of versleten
organen en delen vervangen, nieuw aanmaken. Dan hebben zij niet meer
de vernieuwing van Boven
nodig, maar maken alles zelf
wel in orde. Men weet ook wel
dat gezondheid een energiespel is tussen lichaam en
geest. De volgende stap die
men zal zetten is, dat men alle
energie zal gaan beheersen die
voor lichaam en geest
noodzakelijk is. Ergo, men zal
Stamcellen
voor “God” willen spelen.
Eclipsen
Eclipsen zijn markeringspunten in de evolutie der wereld. Mensen zijn
er altijd heel benauwd voor geweest, gezien de eclipsen niet alleen op
de aarde en op ons lichaam effecten van de aantrekkingskracht
uitoefenden, maar ook een tijdje voor donkerte zorgden. Een eclips is
een wonderlijke fenomeen, waar de maan even voor de zon heengaat.
De energieën die de eclipsen veroorzaken
werden vanouds gezien als meest destructief,
daarna evenwicht-scheppend en leidend tot
regeneratie. Ook zag men eclipsen als
bewustzijnsverruimend. Men keek ernaar en
dacht zich in het “Oog van God” te kunnen
zien, waaruit heel de schepping voort is
gekomen. En “God” zag dat alles wat Hij
geschapen had zeer goed was!
Ogen zijn vensters om te zien, om te waken,
om waar te nemen, te aanschouwen, om dat
wat wij voor werkelijkheid menen te zien, en Eclips als Oog van God
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wel doordat magnetisme alles in stand houdt.
Ook de ogen van Jahweh doorlopen de ganse
aarde, zie 2Kronieken 16:2.
En op één steen zullen zeven ogen zijn, die
tezamen vanuit de ruimte als één oog zijn, om
een symbool te zijn voor het wakend oog van
Jahweh! Zie Zacharia 3:9.
Een oog heeft een pupil waardoor wij zien. In Eclips-zonne-oog
het Engels is een pupil een leerling. Wij zijn
via onze pupil(en) leerling(en) in onze huidige driedimensionale wereld.
Ons tijdperk is een leer-tijdvak. De drie-dimensionale werkelijkheid
wordt geschapen door patronen van de “heilige geometrie”. De cirkel
of cel is er eerst, en wanneer cellen zich delen (of ook sterren) en van
elkaar scheiden ontstaat de vesica piscis, hetwelk de vorm van een
amandel of oog heeft. Meerdere cirkels van elkaar gescheiden vormen
de levensbloem. De ganse schepping is gebouwd op geometrische
figuren, volgens spiralen, zoals de bewegingen van bewustzijn eveneens
conisch zijn. De Dogons, een stam in Afrika, gebruikten reeds de vesica
piscis als symbool voor hun derde oog.
Alziend Oog
Het Alziend Oog in de topsteen van de piramide in
het Amerikaanse Grootzegel wijst op de ster Sirius,
als het oog van “God”. Het wijst tevens op de
verlichting van het 3e oog der Illuminati. De
Egyptische kalender is
gebaseerd op de
herrijzing van Sirius, en Het EU-oog
op het feit dat de zon elk
jaar op 4 juli in conjunctie staat met Sirius.
Vandaar dat 4 juli 1776 de geboortedag is van
Amerika, het Nieuwe Atlantis. Ook de Orde
der Illuminati van Adam Weishaupt werd op
die datum opgericht. De piramide in het
Grootzegel telt 13 steenlagen. In de onderste
Sirius
laag is het jaartal 1776 in Romeinse cijfers te
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zien. Aan elke zijde heeft deze piramide 91
blokken, dus 364 in totaal, plus de topsteen, is
tezamen 365, het aantal dagen van het huidige
jaar. In totaal telt de piramide 4 maal 13, is
52 niveaus of steenlagen, dat is 52 weken in
ons huidige jaar. De getallen 13 en 52 zijn
eveneens sleutelgetallen in de Maya-kalender.
Wat men wil is, de aarde in een andere baan
brengen rond Jupiter, zodat wij 13 maanden
krijgen en 390 dagen. De Illuminati werken
v e e l
m e t
New York nieuwe torens
symboliek, zoals
in Washington het Pentagon en in New
York de twintowers die ingestort zijn. Het
wordt steeds meer duidelijk dat de instorting
van deze torens het werk van de Illuminati
was. Zij willen er ons door te kennen geven
dat er grote veranderingen op til zijn. De
Grote Piramide te Gizeh verschilt weinig
van de Merovinger-piramide die op het
Amerikaanse Grootzegel staat afgebeeld.
Slechts een klein aantal seconden verschil zit er in de basishoek. De
Grote Piramide te Gizeh is gelegen op wat momenteel het centrum van
de aarde is, zoals ook de pijnappelklier in het centrum van ons hoofd
ligt, én in het centrum van onze hersenen zit.
Een oog heeft een lens, ook ons 3e oog, wat conische staafjes zijn. Een
oog heeft ook een iris waarin een zwarte pupil zit, waarmee wij de
realiteit kunnen zien, althans wat onze hersenen als realiteit
interpreteren. Die werkelijkheid is gebaseerd op twaalf spiraalvormige
conussen, rond de pupil. Het oog is alzo als een wiel met spaken, of als
een rad, het “rad van onze geboorte”. Wij zien door onze ogen en
denken dat we werkelijk iets zien, wat in feite geprojecteerde illusie is.
Wij leven in een waan. Het oog is het centrum van de spiraal der
schepping, het centrum van de Gulden Snee, wat wijst naar de
levensbron. Ook het centrum van de Galaxie (Melkweg) heeft de vorm
van een oog. De Galaxie vertoont een linkse draairichting.
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Sirius is de hond-ster, ook wel Khem-alchem-ie, waar het woord
alchemie vandaan komt. Men noemde hem de Nijl-ster, of de ster van
Isis. Wanneer de oude Egyptenaren Sirius zagen verschijnen, wisten ze
dat de Nijl-vloed eraan kwam. Heel het leven in Egypte was aan de Nijl
verbonden. Men had bij de Nijl een groot beeld van Isis geplaatst, met
in haar voorhoofd een edelsteen. Wanneer het licht van de rijzende
Sirius erop viel schitterde dit heel mooi, en was dit het bewijs dat het
nieuwe jaar begon. De tempel te Denderah is aan Isis gewijd en staat op
Sirius gericht. Het rijzende water
der Nijl kleurde blauw, vandaar dat
Sirius de kleur blauw kreeg, als
kleur voor het terugkerende
collectieve bewustzijn. Water heeft
immers bewustzijn, wat door de
Japanse professor Emoto werd
ontdekt. Ook een luchtschacht van
de Grote Piramide staat gericht op Sirius.
Bidden en bewustzijn
Wat heeft bidden nu met ons derde oog te maken? Wellicht meer dan
men zou vermoeden. Wetenschappelijke onderzoekers hebben bewezen
dat het krachtige gebed van enkelingen in een stad of omgeving het
misdaadcijfer van die stad of omgeving doet verminderen. U kunt het
lezen in het boek “Het Jesaja-effect”, door Gregg Braden op p.201-218.
Het bidden is kennelijk van invloed op het magnetische veld van
bewustzijn, het zogenaamde “veld-effect”. In het collectief bewustzijn
kan stress komen, waardoor de spanningen in de wereld worden
verhoogd. Wanneer de stress echter vermindert, gaat de invloed ervan
tot ver buiten een land of groep. Profeten en wijsgeren beweren reeds
eeuwen dat 1/10e deel van 1% van de mensheid reeds voldoende is om
in samenwerking heel het bewustzijn der mensheid om te vormen. Er
zijn maar heel weinig mensen nodig om het zaad voor de grote oogst te
zijn. In Sodom en Gomorra waren er echter té weinig. Alleen Lot was
nog overig. Vandaar dat hij eruit moest. Wanneer er nog slechts 10 of
15 rechtvaardigen waren geweest, waren Sodom en Gomorra gespaard.
Mozes was voor het volk in de woestijn de enige voorbidder. Slechts
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één van de 12 stammen was nog getrouw, nl. Levi. Momenteel zijn er
ongeveer 6 miljard mensen op deze aarde. Een tiende deel is 600
miljoen, en 1% daarvan is 60 miljoen. Het kunnen er echter bij Jahweh
nog minder zijn, om een effectief collectief nieuw leven te
bewerkstelligen. Jesaja 27 spreekt over een klein overblijfsel. Ten tijde
van Elia waren er nog maar 7000. De vierkantswortel van 1% van de
huidige wereldbevolking komt neer op 7750
personen. De Bijbel spreekt over een handjevol
koren, waarvan de vrucht zal ruisen als de Libanon.
Het heilige zaad heeft enorme kiemkracht en
daadkracht. Dat wil zeggen, een nagenoeg
onbegrensd potentieel! Voor ons een geweldige
taak, om als overblijfsel in eendracht te bidden, met
verlichte ogen des verstands. Elia bad en het
regende niet in 3 jaren, zie Jakobus 5:17. Bidden
legt contact met het Goddelijk energieveld dat in het
universum aanwezig is. Daarvan gebruik te maken is nooit vruchteloos.
Wanneer wij het zegel aan ons voorhoofd ontvangen hebben, namelijk
verlichte ogen des verstands, wanneer onze pijnappelklier geactiveerd
is, zijn we veilig en geborgen.
Openbaring 7:3 Zeggende: Beschadigt de aarde niet, noch de zee, noch
de bomen, totdat wij de dienstknechten onzes Gods zullen verzegeld
hebben aan hun voorhoofden.

Uit de Odes van Salomo de navolgde mooie versen:
Odes 22:11 Uw weg en Uw Persoon was onverderfelijk. U hebt Uw wereld tot
verderf geschapen, zodat alles kon vergaan én kon worden vernieuwd. Vers 12.
En Uw Rots kon het fundament van álles zijn; en op Hem heeft U Uw
Koninkrijk gebouwd. En U bent de Woonplaats van Uw heiligen geworden!
Aanbevolen boeken over dit onderwerp:
Het Chaos-punt, door dr. Ervin Laszlo
Nulpuntrevolutie, door Benjamin Adamah (over de Tachyon-energie)
Het Veld, door Lynne McTaggert (over de geheime krachten van het universum)
Worden Wij Wakker?, door Marcel Messing

