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Vanwaar goed en kwaad?

Het lijkt wel of God met zichzelf in strijd is. Het lijkt of het grote

universum met zichzelf overhoop ligt. Er is goed en er is kwaad, hoe kan

dat? Waarvandaan komt het goede, en waarvandaan het kwade? Er is

toch maar één Schepper die Liefde is, hoe kan er dan kwaad zijn

ontstaan? Is het wel mogelijk dat het universum met zichzelf overhoop

ligt?  Nee, dat kan niet, aangezien het universum een zeer groot levend

organisme is. Een organisme dat leeft, is bezorgd over zichzelf en kan

niet kwaad zijn. Wel zijn er in het universum tijdperken (aionen) die

elkaar afwisselen. Het is aan alles kenbaar dat wij aan het einde van een

bepaalde cyclus zijn gekomen. Het geldsysteem, wat door mensen is

geschapen, wankelt en kraakt aan alle kanten, om spoedig algeheel in

elkaar te storten. En wat dan?  De technologie maakt zeer grote

sprongen, en naar blijkt is men niet bang om proeven te nemen die

levensbedreigend zijn voor de mensheid, o.a. in CERN te Geneve.

Religies verliezen ook hun grip op de mensen. Regeringen zijn instabiel.

Het kwaad in deze wereld rijst de pan uit.

Wanneer er ruim 6 miljard mensen dagelijks

kwade dingen doen en de wetten van JHWH

overtreden, hoopt deze negatieve energie zich op

en zal eenmaal uitbarsten in een grote catastrofe.

Waar het kwaad vandaan komt is duister, maar dat

het er is, is werkelijkheid. 

Er kondigt zich echter ook wat nieuws aan!  Er

komt een zeer grote bewustzijnsverandering, zoals

omschreven in Jeremia 30-33, en in andere

profeten. Door deze verandering zullen wij als

Israelieten totaal anders tegen het leven en de

schepping aankijken. Momenteel staan mensen, volkeren, systemen en

instellingen nog tegenover elkaar. Dat wordt totaal anders. Er komt

coöperatie, samenwerking. Er zal een geheel nieuwe wind gaan waaien

door de ‘haren’ der mensen. Ons derde oog zal worden geopend, zodat er

geen haat, jaloezie, angst, achterdocht, wantrouwen, etc. meer zal zijn,

waaruit oorlogen en twisten ontstaan. Dat is toch wel heerlijk om naar

uit te zien! 
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Metamorfose

De grote bewustzijnsverandering komt eraan. Alle bewustzijn is

gebaseerd op de zogenaamde ‘heilige geometrie’. Geometrie is

meetkunde. De mensheid zal de geometrie van JHWH in de schepping

weer gaan inzien. Er zijn in onze tijd door verschillende schrijvers zeer

waardevolle en mooie boeken geschreven over deze materie. Zie o.a. van

Michael S. Schneider  ‘Constructing the Universe’, en boeken van Bruce

Rawles, Robert Lawlor, Drunvalo, etc. Wij worden

omringd door krachtvelden van bewustzijn, en dat

zal zich binnen in ons voltrekken, voornamelijk in

ons hart en in onze pijnappelklier (ons derde oog,

zie brochures 407, 408 en 409). Er zijn meerdere

klieren die hiermee verband houden, als de

hypofysen. De opstelling van de klieren in ons

hoofd wijzen richting onze tong, dus naar dat kleine lichaamsdeel

waarmee wij spreken. Zie wat de apostel Jakobus over de tong schrijft:
Jakobus 3:5  Alzo is ook de tong een klein lid, en roemt nochtans grote

dingen. Ziet, een klein vuur, hoe groten hoop houts het aansteekt.

6  De tong is ook een vuur, een wereld der ongerechtigheid; alzo is de

tong onder onze leden gesteld, welke het gehele lichaam besmet, en

ontsteekt het rad onzer geboorte, en wordt ontstoken van de hel.

7  Want alle natuur, beide der wilde

dieren en der vogelen, beide der

kruipende en der zeedieren, wordt

getemd en is getemd geweest van de

menselijke natuur.

8  Maar de tong kan geen mens

temmen; zij is een onbedwingelijk

kwaad, vol van dodelijk venijn.

9  Door haar loven wij God en den

Vader, en door haar vervloeken wij de

mensen, die naar de gelijkenis van

God gemaakt zijn.

Gezien vanuit de conceptie van de mens komen wij geheel voort vanuit

ons hart. Wij beginnen ons mens-zijn als een heel klein rond bolletje,

een eitje van de moeder waarin het zaadje van de vader zich

binnendringt en de bevruchting plaatsvindt. De bol is een geometrisch

lichaam, rond, cirkelvormig. Daarna volgt de deling ervan, van één naar
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         foetus

twee, van twee naar vier, en van vier naar acht. Tijdens de eerste

celdeling, wanneer de cellen zich van elkaar

scheiden, is er een moment dat de vesica

piscis te zien is, dat is de vorm van een

amandel. Wanneer men rechte lijnen in de

vesica piscis trekt ontstaat een ruit, dat zijn

twee driehoeken (onze hartkleppen zijn

driehoekig).  De 8 cellen vormen een kubus,

die vervolgens groeit naar 512 cellen. Deze

512 cellen vormen ons hart, zodat ons gehele

lichaam tijdens deze fase alleen bestaat uit

ons hart. Uit ons hart wordt daarna ons verdere lichaam opgebouwd.

Hieruit volgt dat ons hart één van de belangrijkste organen is vanwaaruit

ons verdere lichaam ontstaat. U zou het niet verwachten dat in ons hart

zich een afdeling bevindt waarin een geheugen zit. 

U zult het vervolgens maar moeilijk kunnen raden wat zich als eerste

lichaamsdeel ontwikkelt vanuit het hart, nl. onze tong. 

Merkwaardig dat als eerste zich onze tong ontwikkelt en te voorschijn

komt uit ons hart. Hieruit volgt dat ook onze tong een zeer belangrijk

deel is van ons lichaam,

zoals het roer van een

schip, volgens de apostel

Jakobus. De tong is er om

mee te kunnen praten, te

proeven en ons eten te

verwerken. Het gaat om

de smaak én om de

spraak, de communicatie.

Die communicatie was

oorspronkelijk allereerst

gericht tot JHWH, en

daarna om onderling met

e l k a a r  t e  k u n n e n
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                De Platonische lichamen

communiceren. Onze tong is -zoals wij zagen- direct verbonden met ons

hart, en verder wordt al het andere van ons lichaam nadien opgebouwd

of aangemaakt. Begrijpelijk dat in ons hart zeer belangrijke informatie

ligt opgeslagen, daar ons gehele lichaam vanuit ons hart wordt

opgebouwd. Die informatie wordt bij alle mensen gevangen gehouden,

omsloten door een ‘net of vlies’, in figuurlijke zin. Vandaar dat die

informatie pas eruit kan als ons hart wordt ‘besneden’, zie brochure 252.

Wanneer de ‘deuren’ van ons hart geopend worden gaan we ons weer

dingen herinneren, bewust worden. Zaken die er reeds in opgeslagen

waren komen dan tot leven. Dan herinneren wij ons onze Schepper en

Zijn liefde. Immers, ons hart is onze levensbron, ons levenscentrum, dat

verbonden was met de Schepper als Levensbron. God is liefde,

volmaakte liefde.  Ons hart weet al deze dingen inherent, maar is

versteend door de tegenpool van liefde, door het kwaad. Wij dienen dan

ook in ons leven niet allereerst op ons brein

af te gaan, maar op ons hart, op onze intuïtie.

Wel bedriegt ons hart ons indien wij nog verblind zijn, zie brochure 359

over het bloed en het hart. 

Ons hart weet echter dat het leven één is, dat onze Schepper één is, dat

Zijn Wet en Zijn Verbond één is, en dat álles weer één wordt. Het

besneden hart bezit de liefde Gods en wil alleen nog goed. In het

binnenste van ons hart gloeit de Godsvonk, en zodra daar ‘zuurstof’

bijkomt vat deze vlam. 

Ons hart is het ‘Heilige der Heiligen" in ons, de heilige ruimte, waarin

de Ark des Verbonds staat, de Wet die erin geschreven staat. Zie:
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  voorstelling van de ‘deuren’

van ons hart

 Jeremia 31:33  Maar dit is het verbond, dat Ik na die dagen met het

huis van Israel maken zal, spreekt JHWH: Ik zal Mijn wet in hun

binnenste geven, en zal die in hun hart schrijven; en Ik zal hun tot

één God zijn, en zij zullen Mij tot één volk zijn.

Een heel groot deel van onze hersenen ligt

nog braak (de achterste hersenkwab). Een

groot deel van ons DNA (95% junk-DNA)

heeft nog geen functie. Dat alles zal actief

worden. Ongelooflijk wat wij als Adams-

mensen dan zullen zijn. Het leven herstelt

zich. Wij gaan ongekende tijden tegemoet.

De veranderingen zijn reeds gaande in de

wereld. De meeste mensen zien echter niet

wát er zich voor hun ogen voltrekt. Zij

denken dat de huidige technologische, politieke en religieuze

ontwikkelingen positief zijn, en noodwendig zich moeten voltrekken.

Nee, het zijn geboorteweeën!  Wij zijn nog besloten, als in de

baarmoeder. Er zullen zich binnenkort nieuwe dimensies openen. Dan

worden wij medescheppers met JHWH, om een totaal nieuwe hemel en

aarde te maken.  Momenteel is de Goddelijke wereld nog in tegenstelling

met de menselijke wereld. De Goddelijke wereld is onzienlijk, de wereld

der geesten. De mensenwereld is zichtbaar, materieel. In de wereld der

geesten zou opstand zijn geweest, waar de Nefilim en gevallen engelen

vandaan zijn gekomen, die bij de mensen

nazaten hebben verwekt. Dat zou de

geslachtslijn zijn van het zogenaamde

slangenzaad uit Genesis 3:15. Daaruit

zouden o.a.  Kaïn en Ezau zijn

voortgekomen. Wij zijn er echter niet bij

geweest en moeten het hebben wat anderen

ons hierover hebben overgeleverd. Straks

zullen we het weten hoe alles in elkaar zit en

wat zich heeft afgespeeld in het verleden.
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   Maya tijdschaal, zie www.world-

mysteries.com/chichen_kukulcan.htm

Tijdperken of eeuwen (aionen)

JHWH zette zijn plan geheel uit over de tijdperken (aionen). De gevallen

geesten hebben zeer veel van Zijn plan gezien en in zich opgenomen. Zij

weten niet alles, maar wel zeer veel.  Zij proberen hun ontbrekende

kennis wel te verkrijgen via omwegen. Zij worden ‘kinderen der

duisternis’ genoemd, die ook in Gods hand zijn. Hij kent ook hun wegen.

Het licht verdrijft de duisternis door dezelfde weg terug als waarin het

ontstaan of gekomen is.  Wat de kinderen der duisternis tot stand

brachten vanuit hun kwade geesten, moet in dezelfde weg op retour. Dat

zien we momenteel, hoe de

illuminatie zich terug gaan

trekken, omdat ze vrezen voor

het grote omkeerpunt op 21

december 2012, wat volgens de

zeer betrouwbare Maya-kalender

op die datum zal plaatsvinden.

Wij wachten het in spanning af

of het werkelijk zo zal zijn. Het

lijkt er wel heel sterk op. Dat is

de aanstaande poolwisseling, zie

brochure  457. Het jaar 2012 is

tevens het 67e jubeljaar. 

De harten der illuminati en

satanisten zijn ten ene male boos

en voeren hen af naar de dood.

Elk hart spreekt een taal, de taal

van het gevoel, de intuïtie, de haat of de liefde. Het brein spreekt de taal

van de ratio, de rede. Wetenschappers onderzoeken momenteel of er in

onze hersenen een deel te vinden is dat religieus is bepaald. Men dient

ons hart te onderzoeken en niet ons brein. Bijna op elke bladzij van het

Oude Testament kan men lezen dat het om ons hart gaat.

Ons hart gaat reeds tikken in de moederschoot, reeds voordat de

hersenen (ons brein) gevormd worden. In ons hart is een geheugen

(brein) van ongeveer 40.000 cellen aanwezig. Dat is ons eerste en

werkelijke brein, zoals onderzoekers van de Stanford Universiteit dat

ontdekten. Vanuit dat brein wordt alsdan ons verdere lichaam
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opgebouwd in de baarmoeder. Het hart blijkt de voornaamste

energiecentrale te zijn van ons lichaam. U kunt hierover meer lezen o.a.

in het boek van S.H. Buhner: ‘Het hart als zintuig’. En in het boek van

dr. Paul Pearsall: ‘Het geheugen van het hart’. 

Ons hart draagt een code in zich die onze levensziel vertegenwoordigt.

Onze hart-energie heeft eigenschappen die van alle andere

lichaamseigenschappen verschillen. De hart-energie is de energie van de

menselijke geest, noem het de ‘levens-energie’. Dr. Pearsall hield eens

een lezing in Houston (USA) voor een groot aantal wetenschappelijk

opgeleide en ervaren medici. Na de lezing kwam er een vrouwelijke

psychiater naar hem toe. Zij vertelde dat zij

een meisje van 8 jaar als patiënt had, die een

donorhart had ontvangen van een ander meisje

van 10 jaar dat vermoord was. Het meisje van

8 jaar droomde ‘s nachts over de moordenaar

van haar donor. De psychiater is met het

meisje en haar moeder naar de politie gestapt,

waar het meisje het signalement van de

moordenaar exact kon vertellen. De politie

vond de moordenaar in korte tijd, die

veroordeeld kon worden op grond van de

bewijzen die het meisje verschafte, zoals de

tijd van de moord, het wapen, de plaats, de

kleren die hij droeg, etc. Alles klopte exact. Het donorhart herinnerde

precies de moord! Iedereen in de zaal was stil en stomverbaasd! Het

blijkt dat er een bepaald type cel-herinnering in het hart bestaat, wat het

hart nadien naar boven kan halen. Oude natuurgenezers o.a. in Hawaii

kenden de hartcode en haar geheimen. Ook de Kogi’s in Zuid Amerika

kennen de taal van het hart.  

Hartcellen kunnen pulseren (kloppen, slaan). Dat is iets wat álle andere

lichaamscellen niet kunnen. Het wonderlijke is bovendien dat elke

hartcel afzonderlijk mee klopt -en dat zijn er miljarden- met de andere

hartcellen, zodat het één klop gelijkt, hoewel het een groot koor is in

werkelijkheid. Nog wonderlijker is dat alle hartcellen ook onderling

communiceren. 
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   Grafspelonk

Elektromagnetisch gemeten is ons hart wel 5000x krachtiger dan ons

brein. Het duurt ongeveer 5x5 dagen tijdens de zwangerschap dat het

embryonale hart (de 512 cellen) is gevormd, en ongeveer bij 21 dagen

begint het te kloppen. Dan is het een heel klein klompje van 512 cellen

dat gezamenlijk spontaan begint te kloppen in een speciaal ritme, en pas

ermee eindigt wanneer wij sterven. Niemand op aarde kan ooit uitvinden

hoe die 512 cellen spontaan beginnen te kloppen! Geen mens weet de

code die het leven in ons laat aanvangen! Zie: 

 Prediker 11:5  Gelijk gij niet weet, welke de weg des winds zij, of

hoedanig de beenderen zijn in den buik van een zwangere vrouw,

alzo weet gij het werk Gods niet, Die het alles maakt.

De fysieke kracht van ons hart is buitengewoon groot. Ons hart is veel

meer dan een pomp die ongeveer 100.000 keer per dag klopt, wat

neerkomt op 40 miljoen keer per jaar. Ons hart stuwt meer dan zeven-

en-halve liter bloed per minuut door ons lichaam. In onze hartklop klopt

niet alleen óns eigen hart, maar kloppen alle harten van ons ganse

voorgeslacht. Daarin zit de code van onze

levenenergie die ons verbindt met onze

voorouders. Het leven vormt een eenheid.

Vandaar dat onze aartsvaders bij elkaar wilden

verzameld worden in een familiegraf. Zij

wisten dat de code van onze levensenergie in

ons hart zetelde, en dat het de geslachten

verbindt, zie in de volgende teksten:

. Exodus 3:15  Toen zeide God verder tot Mozes:
Aldus zult gij tot de kinderen Israels zeggen: De HEERE, de God uwer vaderen, de

God van Abraham, de God van Izak, en de God van Jakob, heeft mij tot ulieden

gezonden; dat is Mijn Naam eeuwiglijk, en dat is Mijn gedachtenis van geslacht

tot geslacht.

Psalmen 33:11  Maar de raad des HEEREN bestaat in eeuwigheid, de gedachten

Zijns harten van geslacht tot geslacht.

Psalmen 45:17  (45-18) Ik zal Uws Naams doen gedenken van elk geslacht tot

geslacht; daarom zullen U de volken loven eeuwiglijk en altoos.

Psalmen 72:5  Zij zullen U vrezen, zolang de zon en maan zullen zijn, va n

geslacht tot geslacht.

Psalmen 79:13  Zo zullen wij, Uw volk en de schapen Uwer weide, U loven in

eeuwigheid, van geslacht tot geslacht; wij zullen Uw roem vertellen.

Psalmen 90:1  Een gebed van Mozes, den man Gods. HEERE! Gij zijt ons geweest

een Toevlucht van geslacht tot geslacht.
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Psalmen 100:5  Want de HEERE is goed; Zijn goedertierenheid is in der

eeuwigheid, en Zijn getrouwheid van geslacht tot geslacht.

Psalmen 119:90  Uw getrouwheid is van geslacht tot geslacht; Gij hebt de aarde

vastgemaakt, en zij blijft staan;

Psalmen 135:13  O HEERE! Uw Naam is in eeuwigheid; HEERE! Uw gedachtenis

is van geslacht tot geslacht.

Psalmen 146:10  De HEERE zal in eeuwigheid regeren; uw God, o Sion! is van

geslacht tot geslacht. Hallelujah!

Spreuken 27:24  Want de schat is niet tot in eeuwigheid; of zal de kroon van

geslacht tot geslacht zijn?

Jesaja 60:15  In plaats dat gij verlaten en gehaat zijt geweest, zodat niemand door

u henen ging, zo zal Ik u stellen tot een eeuwige heerlijkheid, tot een vreugde van

geslacht tot geslacht.

Klaagliederen 5:19  Gij, o HEERE, zit in eeuwigheid, Uw troon is van geslacht tot

geslacht.

Daniël 4:3  Hoe groot zijn Zijn tekenen! en hoe machtig Zijn wonderen! Zijn Rijk is

een eeuwig Rijk, en Zijn heerschappij is van geslacht tot geslacht.

Een Indiaanse sjamaan zei eens dat blanke mensen meestal met hun

brein dachten, maar dat gezonde mensen (mensen uit één stuk) met hun

hart denken, omdat de echte zetel van de ziel of levensenergie in het hart

zit. De blanke Adamsmens is vervreemd van zijn Schepper én

vervreemd van zichzelf. Wie van iets vervreemd is, heeft er eerder deel

aan gehad en kan

terugkeren. Vandaar dat

hij niet meer luistert naar

zijn hart, maar naar zijn

brein. Om naar je hart te

kunnen luisteren moet

het stil zijn, moet men

als het ware zijn brein

stop zetten, ophouden te

d e n k e n  e n  d i e p

ademhalen. Men moet

stoppen met praten en

luisteren naar al het ons

omringende lawaai. Ons

brein is eraan gewend

dat het alles voor ons moet regelen. Dat is niet goed, daar ons hart alles

voor ons dient te regelen. Luister naar uw hart! Leg uw vinger dagelijks

eens op uw pols en luister in alle stilte naar het ritme van uw hart! Laat
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het op u inwerken dat uzelf dat ritme en die hartslag niet in uw eigen

hand hebt. Bedenk dat er slechts één Schepper is die u deze

levensenergie heeft gegeven, en die deze energie weer van u kan

wegnemen op elk moment van de nacht of in de dag. De bekende

meester Eckhart zei dat er niets in de schepping was wat meer op God

geleek dan stilte. Wanneer wij echt stil zijn, kunnen we luisteren naar het

spreken van ons hart, wat een ‘heilige’ taal is. Daarvoor hoef je niet in

een yoga-houding te gaan zitten. Het kan overal, waar het maar stil is.    

Onze hersenen kunnen ons misleiden, ons hart ook als het nog

onbesneden is, zie o.a. Jeremia 3:17; 7:24; 11:8; 16:12; 18:12.. Het

besneden hart kan ons onmogelijk nog misleiden. Ons brein kan ons in

een waanwereld leiden, om ons aldaar een leven lang vast te houden en

rond te laten dolen.  Zolang als wij in de wereld van tegenstellingen

leven, dwaalt ieder mens rond in de valstrikken van zijn boze hart. De

tegenstellingen (polariteiten) ontstaan doordat wij leven in een

elektromagnetisch raster, dat zich rondom de

aarde bevindt, zie brochure 431 (Patronen

van de Schepping).

Dit veld of rasterwerk zal spoedig

verdwijnen. Wanneer deze polariteit wordt

opgeheven ontstaat er eenheid. De

negativiteit verdwijnt en er ontstaat liefde,

eenheid, samenwerking.  In die wereld

kunnen alleen mensen leven die een hart

hebben dat geopend is, besneden is. Dat

zullen er tegenover de grote massa van zes-

en-half miljard slechts weinigen zijn, een restant of overblijfsel,

bestaande uit de ‘schaapvolkeren’. De bokvolkeren zullen omkomen, zie

brochure 495. Zij missen de lichamelijke kwaliteiten om in de komende

nieuwe dimensie te leven. Tot deze bokvolkeren behoren de meeste

illuminati, aanbidders van Lucifer, het Kaïn- en Ezau-nageslacht.  Zij

willen zich echter het komende nieuwe leven op aarde niet laten

ontnemen. Zij hebben bepaalde genetische missers, zodat zij de

komende poolwisseling niet zullen kunnen overleven. Is dat een gevolg

van de zonde der vermenging van de soorten, waarvoor en waartegen in

het Oude Testament zo dikwijls wordt gewaarschuwd? Zij weten dat ze
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   De Georgia Guidstones

nog heel weinig tijd hebben om te kunnen overleven.  Zij hebben dan

ook alle kennis van de wereld bijeen vergaderd via hightech instituten,

om te doen wat zij nog kunnen doen. Zij zoeken het o.a. tussen de

sterren met hun ruimtestations (NASA en ESA), en in de aarde of onder

de bodem der zee, in grote onderaardse steden, zie brochure 355, 339.

De belastingbetaler is er goed voor

om al deze kosten te betalen.

Zij proberen vooraf het blanke

Adamsras nog te verdelgen, die wél

geschikt zijn voor de nieuwe

komende dimensie, voor het

Messiaans Vrederijk. De Illuminati

wi l l en  de  were ldbevolking

terugbrengen naar ongeveer 500

miljoen mensen, zodat er 6 miljard moeten omkomen. Zij komen

openlijk met hun plannen naar buiten, zie de Georgia Guidstones,

brochure 510.

De bevolkingsexplosie baart vele regeringen grote zorgen. De illuminati

hebben hun genocideplan al enkele malen uitgetest, maar dat wilde niet

lukken. Hun plan om via DDT en AIDS een groot deel van de

wereldbevolking op te ruimen mislukte. Het is overbekend dat aids een

door mensen ontwikkeld virus is. Vervolgens werkte men via water-

fluoridatie met een speciale soort chloride. Ook dat werkte niet zo

doeltreffend als men had gehoopt. Momenteel werkt men via een nieuw

soort vogel-varkensgriepvirus, wat wijst op een door mensen in een

laboratorium gemaakt virus, zie: 

http://www.radioliberty.com/pca.htm

http://www.infowars.com/billionaire-

eli te-want-two-thirds-of-the-dumb-

people-wiped-off-the-planet/

De biljonair Kevin Trudeau was op de

laatste Bilderberg conferentie in Athene

en zei dat men daar gesproken had over

de bevolkingsexplosie. Er is daar besloten

om tweederde van de wereldbevolking te
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elimineren. Onze koningen Beatrix was erbij, met nog acht andere

Nederlanders. 

Het zijn o.a. dr. Henry Kissinger en professor Eric Pianka van de

Universiteit van Texas. Pianka beweert dat de wereld beter af zou zijn

als er 90 (negentig!) procent van de mensen dood zouden zijn.

Bovendien zegt hij dat een toekomstige pandemie (wereldwijde

besmettelijke ziekte) niet te voorkomen is.

Hij verkondigt dan ook uitgebreid de misdaden van de mensheid tegen

de natuur! (Kennelijk alles wat bestaat met uitzondering van de mens)

En 6,7 miljard mensen vindt de professor gewoon te veel. Oplossing:

Een vermindering van 90 %, oftewel 6 miljard mensen moeten

verdwijnen. Pianka kreeg daarvoor zelfs de onderscheiding van

Wetenschapper van Texas University 2006!!

Pianka zegt dat hij niet wil voorstellen dat die 90 % verdwijnen moeten,

maar dat dat wel gaat gebeuren door een pandemie. En die zou wel eens

door het  ‘Ebola virus’ veroorzaakt kunnen worden. 

De mens als éénheid

De mens is een éénheid en kan in zijn leven drie fasen doorlopen. Die

drie fasen zijn: paradijs, zondeval en herstel.  In de meeste oude religies

kan men deze drieslag terugvinden. De eerste fase is die van een kind,

dat zijn leven begint in onschuld, in een soort paradijselijke toestand.

Het kind wordt al spoedig tijdens het opgroeien geconfronteerd met de

realiteit van het leven, met dingen die wél mogen en dingen die niet

toegestaan zijn. Het kind mag zelf kiezen. Het blijkt al gauw dat

volkomen gehoorzaamheid van een kind aan de ouders een utopie is, een

onbereikbaar ideaal. Er is noodwendig een derde fase nodig om boven

het alledaagse leven van de zogenaamde

‘zondeval’ uit te komen.  Het blijkt dat onze

levensweg, die weliswaar in onschuld aanvangt,

ontegenzeggelijk leidt tot schuld door onze eigen

foute keuzes. Schuld brengt ons in verlegenheid

en onzekerheid.. Vandaar gaat het naar wanhoop

en ondergang. JHWH heeft echter een weg van

heil, heling of herstel voor ons geopend, om te

ontsnappen aan voornoemd levensnoodlot. Dat is

de weg van zelfovergave aan Hem, geloof en vast vertrouwen in Zijn
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  Kat en muis

reddende hand. Die weg is geen retourweg naar onze staat van onschuld

als kind, maar is een omvorming van ons oude ego-bestaan in een nieuw.

Het leven is alzo een leerschool die wij doorlopen. Het welslagen ervan

hangt af van onze keuzes. Dit houdt in dat het leven terdege zinvol is en

een eindbestemming heeft.  De drie fasen zouden we ook kunnen

aanduiden door: intuïtie, verstand en wijsheid.  Zoals wij in het

voorgaande zagen zetelt de intuïtie in ons hart, het verstand in ons brein,

en de wijsheid is het product van beiden, onder de verlichting van ons

derde oog door de kracht van JHWH.
Spreuken 3:5  Vertrouw op JHWH met uw ganse hart, en steun op uw

verstand niet.

Wij allen worden op onze levensreis gewaarschuwd en voorgelicht om

toch vooral de juiste wegen te bewandelen, gezien de valstrikken en

moerassen die er zijn. Helaas, wij allen doen in ons leven foute dingen

en maken verkeerden keuzes. Wij allen worden in onze levenservaring

vroeg of laat ontgoocheld. Wij eten allen van de ‘verboden vrucht’, net

als Eva en Adam, doordat wij afgaan op ons brein. Wij zijn allen

dwalende van hart en dromen, waarmee wij bedrogen uitkomen. Ons

droomcentrum is immers niet gelegen in ons hart, maar in onze

hersenstam! Vandaar! Wij droomden als kind reeds van een paradijs,

van een vredige wereld. Maar wat zagen wij toen we opgroeiden? Wij

zagen dat een kat een vogeltje ving en opat. Wij zagen dat oudere

mensen elkaar het leven heel zuur konden maken, etc. Wij ontwaakten

en zagen dat we niet in een paradijs, maar in een doolhof stonden. Met

ons brein komen we hier nooit en te nimmer

uit. Er is geen uitweg vanuit onze hersenen.

Ons verstand schiet te kort. Ons denken is ego-

gericht en produceert alleen abstracties, zodat

we de realiteit niet zien. Wij hebben een

verlicht verstand nodig. Ons ego wil zich

handhaven en redden, wat ons juist in de weg

staat ter redding. Zelfovergave is onze enige

redding! Wij kunnen geen van de drie fasen in

ons leven missen en er één van overslaan. Ons brein moet zich kunnen

ontwikkelen en vrucht voortbrengen, om te kunnen afsterven. In dat

afsterven ontspruit de levenskiem voor het nieuwe! Die overgang en dat
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ontkiemen is niet iets dat wij

onszelf aan kunnen doen, of

dat anderen in ons kunnen

teweegbrengen.  Nee, het is

geen daad van ons, geen

worsteling, maar juist een stil

worden, een afsterven, om te

ontkiemen.. 
Psalmen 62:1  Een psalm van

D a v i d ,  v o o r  d e n

opperzangmeester, over Jeduthun.

(62-2) Immers is mijn ziel stil tot

God; van Hem is mijn heil.

Onze hersencortex dient tot stilzwijgen te komen, om te leren luisteren

naar de taal van ons hart. Dan ontspruit de ware wijsheid, wijsheid die

van Boven komt vanuit ons hart. Deze wijsheid wordt alom geroemd en

aanbevolen, zie: 
Psalmen 49:3  Mijn mond (dus de tong) zal enkel wijsheid spreken, en de

overdenking mijns harten (de taal van het hart) zal vol verstand zijn.

Spreuken 2:2  Om uw oren naar wijsheid te doen opmerken; zo gij uw hart

tot verstandigheid neigt;

Spreuken 2:10  Als de wijsheid in uw hart zal gekomen zijn, en de

wetenschap voor uw ziel zal liefelijk zijn;

Deze vernieuwing of omkeer is geen kwestie van óns brein, van óns

denken. Het is een zaak van ons hart, het openen van ons hart doet

JHWH en direct daarna de mens, en dat overkomt een mens. Het is geen

‘bijna-dood-ervaring’, maar een ware levens-ervaring! Zo goed als men

in zijn eigen brein geen verliefdheid kan opwekken tot een ander, zo kan

men ook niet vanuit het brein tot JHWH naderen. Verliefdheid overkomt

je door dat je hart zich vanzelf opent als je je spiegelbeeld ontmoet. De

impulsen ter opening van ons hart komen echter wél vanuit onze

hersenstam voort, niet uit de cortex, volgens deskundigen op dit terrein.

Wij dienen er dan ook voor op te passen dat wij onze hersenstam niet

laten blokkeren door wereldse of zondige invloeden, zodat de cortex

geen enkele informatie ontvangt.  Het is een feit dat veel ziekten ook

ontstaan vanuit de hersencortex, vanuit ons brein, dat ‘dwalend van

geest’ is, angstig is. Beroemde genezers uit de oudheid gebruikten dan
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ook in onze ogen ‘paardenmiddelen’ om de

m e n s e n  v a n  h u n

hersencortex af te leiden, want de angst die

daar zetelt werkt verlammend. Zij gebruikten

o.a. speciale muziek, hypnose, dromen en

toverformules als afleidingsmanoeuvres. Zij

pleegden ‘geweld’ op de cortex om deze het

zwijgen op te leggen, zodat de mensen weer

naar hun hart via de hersenstam konden

luisteren. Pastorale werkers en artsen zouden

op dienen te houden met de mensen aan te

spreken op hun brein, op hun cortex. Dat

brengt de mensen niet tot bezinning.

Bezinning is een hartenzaak via de

hersenstam. De oude genezers waren erachter dat genezing niet

mechanisch over te dragen is, maar dat alleen op mysterieuze wijze

d.m.v. toverformules of misleiding de onbalans in de cortex zich kon

herstellen.  Het innemen van allerlei dosis medicijnen baat niet wanneer

het brein niet in harmonie is gekomen. Vandaar dat een mens zijn eigen

arts dient te zijn, en genezers slechts buitenstaande hulpmiddelen zijn.

De genezing begint waar de patiënt en de helper elkaar innerlijk

ontmoeten, en de helper de mens tot bezinning weet te brengen. Een arts

die alleen maar pillen voorschrijft is geen echte arts. Hij dient de angst

uit het brein weg te nemen. Die angst zetelt in de tussenhersenen, die de

vorm hebben van een amandel (mandorla of vesica piscis).  Zij vormen

het alarmsysteem van onze hersenen, waarin alle onbewuste

herinneringen worden opgeslagen.  Hierdoor ontstaan dikwijls angsten,

die er op latere leeftijd uitkomen, maar waarvan men de herkomst niet

meer kan achterhalen. Ons zenuwstelsel en ons immuunsysteem werken

samen en op elkaar in. Angst of stress werkt verlammend, waardoor

ziekten ontstaan. Ons brein geeft bij stress de hypofyse opdracht om

stresshormonen aan te maken. Deze hormonen doen goed én kwaad, daar

ze de afweerreacties onderdrukken. Hersenen, hart en immuunsysteem

communiceren onderling. Wij vormen een onlosmakelijke eenheid. Men

kan ons niet scheiden in lichaam, ziel en geest.  Wij bezitten onbewuste

angsten, die wij als baby reeds meekregen tijdens de geboorte.  Een baby

gevoelt zich als een uitgestotene, die eerst beschermt en samen leefde in
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de baarmoeder. Nu voelt het zich plotseling onbeschermd en moet

zichzelf zien te redden. Het ademt voor de eerste maal zelfstandig.

Hieruit ontstaat angst voor het bestaan, de kwetsbaarheid. Die angst uit

zich o.a. in de ademhaling. Door de eerste actie van het kind, dat is te

ademen, neemt het deel aan het leven en sterven. Wanneer de adem maar

even stokt, stagneert de zuurstofaanvoer, waarvan het gevolg is dat er

klachten ontstaan. De angst om te overleven zet zich vast in de

hersenstam. Die angst moet worden losgemaakt. Dat kan slechts door

zelfovergave, door los te laten. Dát is de grote mysterieuze levensles:

Wie zijn leven verliest zal het behouden!  Want zo wie zijn leven zal

willen behouden, die zal hetzelve verliezen; maar zo wie zijn leven

verliezen zal, om Mijnentwil, die zal hetzelve vinden. Het kind behoudt

wel  bescherming,  maar  dan  een

liefdesbescherming van de ouders, waarbij

het zelfstandig kan beslissen,  onder het

toeziend oog der ouders. Dat kan een kind als

een last  ervaren, totdat  het  bi j

meerderjarigheid op eigen benen gaat staan.

Daarna zal een  kind zijn vader en moeder

verlaten, om man en vrouw te worden door

het huwelijk, om een nieuwe eenheid te

vormen, nl.. één vlees te zijn. 

Israël onoverwinnelijk en onuitroeibaar

Er is geen enkel wapen tegen het overblijfsel van Israël opgewassen om

het te vernietigen. Hoe meer het volk Israël in Egypte werd verdrukt, hoe

harder het groeide. Bileam voorzag het reeds dat Israël onoverwinnelijk

was. Zie: 
Numeri 23:18  Toen hief hij (Bileam) zijn spreuk op, en zeide: Sta op, Balak, en

hoor! Neig uw oren tot mij, gij, zoon van Zippor!

19  God is geen man, dat Hij liegen zou, noch eens mensen kind, dat het Hem

berouwen zou; zou Hij het zeggen, en niet doen, of spreken, en niet bestendig

maken?

20  Zie, ik heb ontvangen te zegenen; dewijl Hij zegent, zo zal ik het niet keren.

21  Hij schouwt niet aan de ongerechtigheid in Jakob; ook ziet Hij niet aan de

boosheid in Israel. JHWH, zijn God, is met hem, en het geklank des Konings is bij

hem.

22  God heeft hen uit Egypte uitgevoerd; zijn krachten zijn als van een eenhoorn.

23  Want er is geen toverij tegen Jakob noch waarzeggerij tegen Israel. Te dezer

tijd zal van Jakob gezegd worden, en van Israel, wat God gewrocht heeft.
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  Geryl bekijkt het vanuit

menselijk oogpunt, en wij

vanuit het Verbond van JHWH

24  Zie, het volk zal opstaan als een oude leeuw, en het zal zich verheffen als een

leeuw; het zal zich niet neerleggen, totdat het den roof gegeten, en het bloed der

verslagenen gedronken zal hebben!

Balak werd ontzettend boos op Bileam. Het was zijn bedoeling om Israël

te vloeken en niet om het te laten zegenen. Bileam kon niet anders, hoor

maar wat hij vervolgens profeteert wat er in het ‘laatste der dagen’ zal

plaatshebben:
Numeri 24:14  En nu, zie, ik (Bileam) ga tot mijn volk; kom, ik zal u raad geven,

en zeggen wat dit volk uw volk doen zal in de laatste dagen.

15  Toen hief hij zijn spreuk op, en zeide: Bileam, de zoon van Beor, spreekt, en

die man, wien de ogen geopend zijn, spreekt!

16  De hoorder der redenen Gods spreekt, en

die de wetenschap des Allerhoogsten weet; die

het gezicht des Almachtigen ziet, die verrukt

wordt, en wien de ogen ontdekt worden.

17  Ik zal hem zien, maar nu niet; ik zal hem

aanschouwen, maar niet nabij. Er zal een ster

voortkomen uit Jakob, en er zal een scepter

uit Israel opkomen; die zal de palen der

Moabieten verslaan, en zal al de kinderen van

Seth verstoren.

18  En Edom zal een erfelijke bezitting zijn; en

Seir zal zijn vijanden een erfelijke bezitting

zijn; doch Israel zal kracht doen.

19  En er zal één uit Jakob heersen, en hij zal

de overigen uit de steden ombrengen.

Ook de profeet Jesaja spreekt ons moed in, zodat wij mogen vertrouwen

op JHWH en Zijn toezegging: 
Jesaja 54:17  Alle instrument, dat tegen u bereid wordt, zal niet gelukken,

en alle tong, die in het gericht tegen u opstaat, zult gij verdoemen; dit is

de erve der knechten van JHWH, en hun gerechtigheid is uit Mij, spreekt

JHWH.

Wij dienen positief te blijven, want niets zal ons kunnen schaden, noch

kunnen scheiden van Gods trouw en liefde. Zijn Verbond is

onverbrekelijk. Ons hart is getuige. Geen enkel virus dat door mensen is

gemaakt, geen vervuilt of besmet water, geen gemanipuleerd voedsel,

niets, totaal niets zal ons kunnen vernietigen. Water draagt immers onze

gedachten, heeft de info van het leven in zich en reinigt het, waardoor

ons hart is veranderd in de Levenscode van JHWH. Al zouden we door
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het vuur gaan, wij zullen niet verbranden. Al zouden we door een adder

worden gebeten, wij zullen er niet aan sterven. 
Jesaja 43:2  Wanneer gij zult gaan door het water, Ik zal bij u zijn, en door

de rivieren, zij zullen u niet overstromen; wanneer gij door het vuur zult

gaan, zult gij niet verbranden, en de vlam zal u niet aansteken.

 JHWH heeft Zich aan ons verbonden via Zijn Verbond (Wet), waardoor

wij resistent en immuun blijken te zijn voor elke aanslag die de boze

lieden ons willen aandoen. 
Deuteronomium 31:6  Weest sterk en

hebt goeden moed, en vreest niet, en

verschrikt niet voor hun aangezicht;

want het is JHWH, uw God, Die met u

gaat; Hij zal u niet begeven, noch u

verlaten.
Deuteronomium 31:8 JHWH nu is Degene,

Die voor uw aangezicht gaat; Die zal met u

zijn; Hij zal u niet begeven, noch u verlaten;

vrees niet, en ontzet u niet.

Psalmen 94:14  Want JHWH zal Zijn volk niet begeven, en Hij zal

Zijn erve niet verlaten.

Wij zullen als ‘Godsgezegend zaad’ het nieuwe aardrijk beërven, lees

Psalm 121: 7 JHWH zal u bewaren van alle kwaad.  

Eenwording

Uit het Israël der twaalf stammen zal een overblijfsel zich tot een

éénheid verbinden, wanneer de nieuwe

dimensie is ingegaan tijdens en na de komende

poolwisseling. Dan komt er een nieuwe hemel,

dat wil zeggen, een nieuwe omloopbaan van de

aarde ten opzichte van de hemel. Er komt op

de nieuwe aarde echte vrede. Het koningschap

van David komt terug door de Messias. Er zal

overvloed zijn en grote zegeningen. Er zal zich een omvorming laten

zien op planetair niveau. Het ganse universum wordt erin betrokken. Het

universum is vijfvoudig, zie brochure 469. Alles wordt nieuw. De grote
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   De komende poolwisseling van de aardas

              pseudoastro.wordpress.com/.../

omwisseling zal gepaard

gaan met korte en felle

geboorteweeën, rampen

van formaat, zie Jesaja 24.

Daar behoeven wij als

overblijfsel van Israël niet

bevreesd voor te zijn. Wij

moeten er juist naar

uitzien, want alsdan weten

wij dat onze verlossing

nabij is. JHWH zal er zelf

voor zorgen dat er geen

enkel goed zaadje zal

verloren gaan, dat er geen enkel steentje zal gemist worden, zie: 

 Amos 9:9  Want ziet, Ik geef bevel, en Ik zal het huis Israels onder al

de heidenen schudden, gelijk als zaad geschud wordt in een zeef; en

niet een steentje zal er ter aarde vallen.

Hij leeft immers in elke echte Israëliet, in ons hart, en Hij laat ons leven,

door Zichzelf in ons te beschermen. Hij is Eén, en in Hem gaan wij die

geweldige eenheid daadwerkelijk beleven.  

Die nieuwe hemel en nieuwe aarde wordt o.a. beschreven in: 
Jesaja 66:22  Want gelijk als die nieuwe hemel en die nieuwe aarde, die Ik

maken zal, voor Mijn aangezicht zullen staan, spreekt JHWH, alzo zal ook

ulieder zaad en ulieder naam staan.

Wij leven onder de beste beveiliging die indenkbaar is, dat blijkt o.a. uit

Jesaja 59:19
19  Dan zullen zij den Naam van JHWH vrezen van den nedergang, en Zijn

heerlijkheid van den opgang der zon; als de vijand zal komen gelijk een

stroom, zal de Geest van JHWH de banier tegen hen oprichten.

20  En er zal een Verlosser tot Sion komen, namelijk voor hen, die zich

bekeren van de overtreding in Jakob, spreekt JHWH.

21  Mij aangaande, dit is Mijn Verbond met hen, zegt JHWH: Mijn Geest,

Die op u is, en Mijn woorden, die Ik in uw mond gelegd heb, die zullen van

uw mond niet wijken, noch van den mond van uw zaad, noch van den mond

van het zaad uws zaads, zegt JHWH, van nu aan tot in eeuwigheid toe.
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Psalmen 34:7. De Engel van JHWH legert Zich rondom degenen, die Hem

vrezen, en rukt hen uit.

     

In de nieuwe toestand van de ‘nieuwe hemel en nieuwe aarde’ zal

het volgende uit Jesaja 60 voor ons en de volkeren gelden. Is dat

geen tijd die wij verwelkomen?
15 In plaats dat gij verlaten en gehaat zijt geweest, zodat niemand door u henen

ging, zo zal Ik u stellen tot een eeuwige heerlijkheid, tot een vreugde van geslacht

tot geslacht.

16  En gij zult de melk der heidenen zuigen, en gij zult de borsten der koningen

zuigen; en gij zult weten, dat Ik JHWH ben, uw Heiland, en uw Verlosser, de

Machtige Jakobs.

17  Voor koper zal Ik goud brengen, en voor ijzer zal Ik zilver brengen, en voor

hout koper, en voor stenen ijzer; en zal uw opzieners vreedzaam maken, en uw

drijvers rechtvaardigen.

18  Er zal geen geweld

meer gehoord worden in

uw land, verstoring noch

v e r b r e k i n g  i n  u w

landpale; maar uw

muren zult gij Heil heten,

en uw poorten Lof.

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.

20  Uw zon zal niet meer

ondergaan, en uw maan zal haar licht niet intrekken; want JHWH zal u tot een

eeuwig licht wezen, en de dagen uwer treuring zullen een einde nemen.

21  En uw volk zullen allen te zamen rechtvaardigen zijn, zij zullen in eeuwigheid

de aarde erfelijk bezitten; zij zullen zijn een spruit Mijner plantingen, een werk

Mijner handen, opdat Ik verheerlijkt worde.

22  De kleinste zal tot duizend worden, en de minste tot een machtig volk; Ik,

JHWH, zal zulks te zijner tijd snellijk doen komen.

                     Het kan ons niet snel genoeg gaan!


