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Tijdgeest
Vandaag de dag verandert er zeer veel, en nog zeer snel ook. Op aarde
en in de kosmos is álles aan verandering onderhevig. Er zijn cycli van
komen, er zijn, en weer vertrekken, of geboren worden
(wording/genesis), leven en sterven. Dus een soort drieslag, waarvan de
Goddelijke drie-eenheid is afgeleid, zoals Osiris, Isis en Horus, of te
wel: ellende, verlossing en dankbaarheid. Deze
cycli voltrekken zich in het ganse universum.
Op grote schaal, o.a. de Grote Jaarcirkel of
Ouroborus, en de zonnecycli mounder
maximum en mounder minimum, en op de
kleinere schaal de aarde cycli als voorjaar,
zomer, herfst en winter, en ook ons menselijk
lichaam kent cycli.
Veranderingen beginnen meestal langzaam en
voltrekken zich in steeds sneller tempo. Het
Ouroboros
lijkt op een versnelde vermeerdering zoals de
fibonaccireeks te zien geeft, een accumulatie in het wordingsproces. De
meeste mensen slaan deze ontwikkelingen wel gade, maar het zegt hen
niets, ze zien er het cyclisch-concentrische niet van in. Voor hen
verloopt de geschiedenis rechtlijnig, noodwendig, onomkeerbaar. Men
ziet de logica van de cycli niet. Wanneer ze hun droogje en natje maar
op z’n tijd hebben met enig vertier, en kunnen delen in de vruchten van
de techno-welvaart-samenleving, dan vinden ze dat genoeg. Dat is dan
alles wat het leven schijnbaar te bieden heeft.
De laatste 50 tot 100 jaar zijn de technologische ontwikkelingen in een
stroomversnelling geraakt, en dat is buitengewoon ongewoon. Dat wij
bezig zijn aan de voorbereidingen van een grote chaos dringt niet tot de
massa’s door. Wat wij voor enkele jaren of decennia nog voor
onmogelijk hielden gebeurt nu wel. We doen er allemaal aan mee en
proberen er ons voordeel van te trekken. Denk aan onze mobiliteit, aan
de auto, het vliegtuig, het mobieltje, navigatie/gsm, internet, etc. Waar
men in vroeger tijden zeer lang over deed, doen wij momenteel in enkele
jaren, of soms nog korter.
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Ook onze aarde is aan het veranderen. Wij doorlopen cycli. Zoals de
ouroboros de grote cyclus is, ook wel de Grote Jaarcirkel genoemd, zijn
er ook kleinere cycli.
Het geo-magnetische veld van de aarde wijzigt zich in snel tempo, zodat
o.a. de walvissen en vogels hun oude koersen kwijtraken en elders
terechtkomen waar ze niet moeten zijn. Het
lijkt erop dat voor de meeste mensen de grote
veranderingen, die zich op aarde voltrekken,
stilletjes aan hen voorbijgaan en hun niets
doen. Dat is echter bedrog. Het veranderen
van het aard-magnetisch veld en het omkeren
van de polen (poleshift) heeft zeker voor
mens en dier een grote impact. In het verleden
zijn er meerdere poolwisselingen geweest,
waarvan wij maar bitter weinig afweten.
Russische ruimtevaart technici hebben
ontdekt dat een kosmonaut, wanneer deze
langer de twee weken leeft in een te weinig of
helemaal geen elektromagnetisch veld, hij
volslagen krankzinnig wordt, zonder daarvan
ooit nog te genezen. Wij hebben het e-m-veld
nodig om als mens te kunnen leven en te kunnen voortbestaan.
Kosmonauten dragen dan ook speciale apparaten bij zich die het e-mveld van de aarde benaderen, anders zouden ze in de ruimte volslagen
gek worden. De poolwisselingen zijn dan ook niet zonder gevaar, daar
het elektromagnetisch veld tijdelijk wegvalt.
Op onze aarde vinden ook grote veranderingen plaats. De polen smelten.
Regeringen slaan hieruit grove winsten door ons daarvan de schuld te
geven. Wij zouden het broeikas-effect veroorzaken door onze moderne
leefstijl. Dat is voor 1% waar, en voor 99% bedrog. Het zijn de
kosmische cycli die de polen doen smelten, alsmede de komst van de
Planeet X (Nibiru), en de cyclus van de zon. De zon is nog nooit zo
actief geweest als in onze dagen. De Bijbel zegt het ons reeds dat de
aardbevingen en rampen zich in de eindtijd zullen vermeerderen. Wij
zien en horen dan ook van vulkaanuitbarstingen, aardbevingen,
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tsunami’s, etc. Men kan er mogelijk ten dele de HAARP installaties in
Alaska en Riga de schuld van geven. Er gebeuren veel niet verklaarbare
dingen. Volgens waarnemers vormt zich in de hemel een nieuw soort
atmosfeer. In en op de aarde is zich een onzichtbaar rasterwerk aan het
vormen waardoor het bewustzijn van ons mensen omhoog gaat. Dat
rasterwerk bestaat uit vijfhoeken, de zogenaamde ‘Christus-grids’, zie
brochures 431 en 469. De krachtbron om het menselijk bewustzijn te
verhogen wordt op natuurlijke wijze opgebouwd. Wie daarin mogen
delen hangt niet af van de willekeur der wereldleiders of illuminati, maar
hangt af van ons DNA en bloed. Alleen door het juiste DNA en bloed
kunnen we overleven. Het komt ook op ons innerlijk aan, ons hart en
onze verhouding tot onze Schepper.
De chaos-tijd komt er onherroepelijk aan. De techno-vlucht zal een einde
nemen. Zal het grote keerpunt einde 2012 zijn, zoals o.a. de Mayakalender aangeeft? Wij leven momenteel in de
tijd dat de rups als veelvraat zich in de cocon
wikkelt en sterft. In die stervende massa of
chaos wordt de vlinder gewekt, het nieuwe
leven, hetwelk dwars tegen alle natuurwetten
in schijnt te gaan. De vlinder komt te
voorschijn, wat onze fantasie te boven gaat.
Van een kruipende veelvraat is het een heel
zuinige vliegende vlinder geworden. Dat is
metamorfose, gedaantewisseling. Het leven gaat alsdan op een nieuw en
hoger plan verder. Onze hersenen liggen voor 90% braak. Wij gebruiken
er 3% van, de rest is junk. Wanneer wij volledig gebruik kunnen maken
van onze hersenen, zal dat een geweldig mensbeeld te zien geven. Wij
zijn op weg om van de 3e dimensie naar de 5e dimensie over te gaan.
Volgens sommigen leven wij sinds 1998 in de 4e dimensie. Doordat de
4e dimensie een soort overgangsfase is, wordt het door de massa’s niet
of nauwelijks opgemerkt. Er vinden op aarde momenteel dingen plaats
die niet tot de 3e dimensie kunnen behoren, zoals de nieuwe tijdskinderen die er wereldwijd worden geboren (Indigo-kinderen).
Door de enorme snelheid van kennistoename zorgt een onzichtbare hand
ervoor dat alle puzzlestukjes van het leven op hun juiste plaats komen te
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vallen. Internet werkt hieraan mee, waardoor wij in verbinding worden
gebracht met kennis van anderen, die eerder geen mogelijkheden hadden
om hun kennis aan de mensen aan te bieden. Niet ieder individu kan een
boek schrijven en er een uitgever voor vinden. Via het Internet kan men
momenteel nog zijn kennis kwijt aan anderen.
Wat is de mens?
De mens is wat hij eet! Dat is het logische antwoord op de voorgaande
vraag. Of dit antwoord aan iedereen duidelijk is, is maar de vraag,
aangezien er zeer veel wordt gegeten wat slecht en schadelijk is voor
onze gezondheid. Veel mensen gebruiken hun logica niet en eten maar
raak, alsof hun lichaam een ‘allesbrander’ betreft. Wanneer wij zien wat
er in de winkelwagens de kassa’s in de supermarkten passeert om
opgegeten te worden, schud je je hoofd van afschuw en
verontwaardiging.

Het woord ‘stofwisseling’ houdt in dat de stoffen die men opeet in ons
lichaam worden uitgewisseld, dus worden opgenomen voor een groot
deel om in ons lichaam als bouwstoffen te dienen. Een rest-afval wordt
als uitwerpselen door de wc weggespoeld naar het riool. Wij allen weten
best dat eten en drinken een basisfunctie is van ons leven. Wie niet eet
en drinkt sterft tenslotte de hongerdood. Wij zouden er ook goed van
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doordringen dienen te zijn dat er hoogwaardig voedsel is, en dat er ook
veel shit-voedsel bestaat. Vooral vandaag de dag schijnen fabrikanten
van allerlei lekkernijen de vrije hand te hebben -ondanks dat er een
voedselwaren keuringsdienst is- om zeer veel onvolwaardige of
ziekmakende producten te produceren. Door E.J.G. Norval is het boek:
‘Heksenbrousel, wat ons eet en drink’ geschreven, uitgegeven door Alta
Britz Bienedell uitgewers, Posbus 3095, 0001 Pretoria, Republiek Suid
Africa. Er zijn ook wel Nederlandse boeken op dit gebied, die
lezenswaardig zijn.
Het blijkt dat de meeste mensen niet wijzer zijn en maar aan eten, zonder
zich af te vragen wat voor gevolgen het kan en zal hebben. Er zouden
namelijk heel wat minder zieke mensen zijn wanneer er op een goede
gezonde wijze werd gegeten,
wanneer men meer kritisch zou
zi j n met het kopen va n
onvolwaardige etenswaren. De
fabrikanten stemmen zich immers
af op de koopbehoefte van de
consument. De ziekenfondsen
zouden hun premies drastisch
kunnen verlagen wanneer de
verzekerden hun magen zouden vullen met volwaardig voedsel. Voedsel
is immers zeer belangrijk, niet alleen om energie te verkrijgen zodat men
arbeid kan verrichten, maar vooral om ons lichaam van goede energie te
voorzien, waardoor onze cellen en organen naar behoren kunnen
functioneren. Uit ons voedsel halen wij de totale energie die wij nodig
hebben om in het leven naar behoren te kunnen functioneren. Het
voedsel in ons wordt op wonderbare wijze omgezet in energie via de
stofwisseling. Het voedsel wordt in ons lichaam verwerkt, verbrandt,
waarbij energie vrij komt. Wanneer het diep tot ons doordringt wat eten,
stofwisseling of spijsvertering inhoudt, kan het niet anders dan dat wij
met grote voorzichtigheid ons voedsel bereiden en het met verwondering
opeten. Het is op zich al een groot wonder hoe het voedsel door onze
mond in onze maag komt, om daar een lange weg af te leggen door onze
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darmen, waarna een rest via de anus weer wordt afgescheiden. Tijdens
dat project heeft ons voedsel diverse bewerkingen ondergaan via
chemische verbindingen, om in het bloed en lymfvatenstelsel te worden
opgenomen. In onze mond ondergaat het voedsel een eerste proces, het
kauwen en het voorzien van speeksel (ongeveer 1 liter per dag). In de
maag wordt het voedsel tot een brij gemengd. De maag is een wonderlijk
orgaan, waarin een zeer agressieve stof zit, het maagzuur, om één brij
van het voedsel te maken door middel van roeren en kneden. Vervolgens
komt het brei in de dunne darm, om in het lichaam opgenomen te
worden, via de darmwand
naar het bloed. Het totaal
oppervlak van de
dunnedarm is maar liefst
4,5 vierkante meter groot.
De stofwisseling is echter
niet alleen een fysieke
aangelegenheid, maar ook
psychisch.
Ons
zenuwstelsel is nauw
verbonden met onze
stofwisseling. Het is dan
ook van groot belang hoe
wij denken, en wat wij aan
‘geestelijk voedsel’ tot ons
nemen.
Duidelijk is dat
wij de manifestatie zijn van
wat we eten en drinken,
van alles wat wij tot ons
nemen. Eten, maaltijden, ze
behoren dan ook tot de meest belangrijke momenten in ons leven. Dat
zien we dan ook in de praktijk dat er maaltijden worden bereid bij
huwelijken, bij geboorten, bij verjaardagen, bij het behalen van
diploma’s, etc. In de gezamenlijke maaltijd zien wij de eenheid met
elkaar, het deelnemen met elkaar als symbool van saamhorigheid. Eten
is voor ons een basisfunctie, eten is leven tot ons nemen,
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energiewisseling. Ons dagelijks leven bestaat uit wakker-zijn en werken,
eten en drinken voor de bouwstoffen en mineralen, ademen voor de
zuurstof en uitscheiding van koolzuur, slapen om te rusten. Zo draaien
onze dagen rond.
Stofwisseling:
Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Stofwisseling, ook wel metabolisme genoemd (uit het Grieks:
µgταβολισµός "metabolismos" = verandering of omzetting), is het
geheel van biochemische processen die plaats vinden in cellen en
organismen. Enzymen spelen hierbij een centrale rol.
Functies van de stofwisseling:
De stofwisseling heeft onder meer de volgende functies:
Het vrijmaken van energie uit opgenomen stoffen
Het gebruik van bouwstoffen en energie als bron voor alle biologische processen
Het verwerken van afvalstoffen
De aanmaak en het gebruik van reserves.
Een bepaald teveel aan opbouwstoffen elimineren
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Vitaminen spelen vaak een rol bij diverse stofwisselingsprocessen.
Metabolieten
Strikt genomen zijn metabolieten de producten van stofwisselingsprocessen. De term
metabolieten wordt echter meestal alleen gebruikt voor kleine moleculen, zoals glucose
en aminozuren.
Er wordt soms ook een onderscheid gemaakt tussen primair en secundaire metabolieten.
Secundaire metabolieten zijn niet noodzakelijk voor het overleven van het organisme,
maar dragen wel bij tot zijn overlevingskansen. Zo zijn de aminozuren waaruit eiwitten
worden opgebouwd voorbeelden van primaire metabolieten, maar het alkaloïde nicotine
daarentegen een secundaire metaboliet in bepaalde planten.
Autotroof en heterotroof
De stofwisseling van autotrofe organismen is gebaseerd op de assimilatie met een externe
energiebron, via fotosynthese of chemosynthese.
De stofwisseling van heterotrofe organismen is gebaseerd op energie die wordt verkregen
door afbraak van hoogenergetische verbindingen uit de omgeving; vaak koolwaterstoffen
en andere verbindingen die door assimilatie in andere organismen zijn gemaakt.

Katabolisme en anabolisme
Metabolisme kan onderverdeeld worden in katabolisme en anabolisme:
katabolisme is de afbraak van stoffen waarbij energie vrij komt, ook wel dissimilatie of
verbranding genoemd.
anabolisme is de opbouw van stoffen waarbij energie vastgelegd wordt, ook wel
assimilatie genoemd

Metabolisme
Metabolisme wordt ook als rekenwaarde gebruikt in de klimaattechnologie, om de
warmteafgifte van een mens te bepalen is er voor het metabolisme een grootheid in het
leven geroepen.
Het Metabolisme varieert met de activiteit van een persoon en wordt uitgedrukt in de
eenheid met, waarbij geldt dat 1met = 58,2 Watt.
De met is gedefinieerd als de geproduceerde warmte per m2 gemiddeld persoon in rust.
De gemiddelde persoon heeft een oppervlakte van 1,8 m2. De gemiddelde
warmteproductie per persoon ligt dus op 105 Watt.
Tot zover Wikipedia.

Belangrijke stofwisselingsprocessen
Koolhydraten worden omgezet in glucose. Dit wordt in de glycolyse afgebroken tot
acetyl-CoA. Glucose kan ook in andere suikers worden omgezet
Vetten worden omgezet in vetzuren. Ook vetzuren worden afgebroken tot acetyl-CoA, in
een proces dat beta-oxidatie wordt genoemd.
Eiwitten worden in de lever afgebroken tot aminozuren. De aminozuren kunnen
vervolgens weer gebruikt worden om nieuwe eiwitten te maken. In de aminozuuroxidatie
wordt uit aminozuren onder andere weer acetyl-CoA gevormd. Maar aminozuren kunnen
ook worden omgezet worden in allerlei andere stoffen.
Acetyl-CoA doorloopt de citroenzuurcyclus. Daarbij komen energierijke elektronen vrij
en wordt koolstofdioxide gevormd als afvalproduct.
De energierijke elektronen uit de citroenzuurcyclus doorlopen de oxidatieve fosforylatie.
De energie uit deze elektronen wordt gebruikt voor het genereren van ATP, de
belangrijkste energiebron voor de cel.

Drinken: Water, alcohol
Alcohol speelt -in de geestelijke toestand van het mensdom- een zeer
grote en kwalijke rol. Ongeveer een vierde van alle mensen die in een
psychiatrische inrichting worden opgenomen, danken
dit aan alcoholisme! Meer dan een vierde van alle
psychopaten zijn nakomelingen van dronkaards! Bij
epilepsie is dat aantal nóg hoger. Eenderde van alle
zieken zou niet in het ziekenhuis belandt zijn indien
zij geen alcoholist waren, volgens professor Roch uit
Genève. Als gevolg van alcoholisme waren er in
Genève 37% echtscheidingen. Meer dan 30% van
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jeugdmisdadigers in gevangenissen in Zwitserland zijn kinderen van
alcoholisten. Veel huwelijken worden vergiftigd door het alcoholisme
van één der partners. Veel lichamelijke klachten als te hoge bloeddruk,
gezwollen lever, lichte glycosurie en systolisch geruis van de hartklep,
zijn gevolgen van alcoholisme. Meestal is alcoholisme een secundair
probleem, om uit de narigheid te vluchten. Op alle levensterreinen
gedisciplineerd te leven is één van de
grootste voorwaarden voor
lichamelijke en geestelijke
gezondheid. Rode wijn is af en toe
wel goed voor een mens, ongeveer één
glas per dag, om de bloedaderen
schoon te maken. Maar meer ook niet
van dat spul.
Een ongezonde leefwijze heeft als Eén op de 20 Nederlanders is een
gevolg ziekte, en dat willen de meeste probleemdrinker!
mensen juist niet. Welnu, dan zal men er een gezonde leefwijze op na
dienen te houden. Wij moeten weer natuurlijk leven, op basis van de
natuur waarin we alles kunnen vinden wat nodig is tot ons welzijn.
Gezondheid is datgene wanneer ons lichaam optimaal functioneert.
Genezing is een biologisch proces van het lichaam zelf, niet een kunst
van de farmaceuten welke zij van buitenaf op het lichaam toepassen.
Gezondheid kost enerzijds niets, anderzijds moeten we er de lessen van
de natuur wel voor betalen met ze te gehoorzamen. Ziekten komen
volgens de Heidelbergse Catechismus ons toe van Gods vaderlijke hand.
Nou, geloof dat maar mooi niet! God is geen plaaggeest. Hij wil ons
welzijn en geluk. Wijzelf zoeken en bewerken ons ongeluk. Wij zijn er
zelf in de meeste gevallen verantwoordelijk voor dat we ziek worden.
Oorsprong van het leven
De wetenschap tast vooralsnog in het duister over de oorsprong van
leven, zie Reformatorisch Dagblad 15-09-2009. Prof. dr. B. Meyer van
de TU Eindhoven:
"Een cel zit ongelooflijk ingewikkeld in elkaar. Een cel kan zich uiterst
doelmatig opbouwen, herstellen en organiseren. Hoe die processen exact
plaatsvinden is de grootste uitdaging van deze tijd. De onderdelen
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begrijpen we, maar de samenhang nog lang niet. Hoe de onderdelen van
de cel op elkaar inwerken is nog volledig onbegrepen. Een cel lijkt
voorgeprogrammeerd".
En prof. dr. H. Zuidhof Universiteit Wageningen:
"Het fenomeen ‘leven’ is feitelijk onbegrepen. Er is geen deugdelijke
theorie over het ontstaan van leven. Leven: Het gaat om buitengewoon
ingewikkelde systemen".
Hierna volgt een interessant persbericht over de nieuwste ontdekkingen
van DNA-onderzoek: FOM-persbericht
Onder embargo tot maandag 19 oktober 2009, 21:00 uur
Spanning doet DNA smelten
Utrecht, 15 oktober 2009 - Wat
gebeurt er met DNA als je er hard
aan trekt? Het antwoord op deze
vraag biedt nieuwe mogelijkheden
om te onderzoeken hoe DNA wordt
gebruikt in levende organismen.
Wetenschappers steggelen er dan
ook al tien jaar over. Onderzoekers
Wuite en Peterman van de Vrije
Universiteit te Amsterdam hebben
nu, samen met onderzoekers van de
Stichting FOM en collega’s uit
Zweden en Frankrijk, eindelijk het
antwoord gevonden. Door gebruik te
maken van een unieke techniek
waarmee 'foto's' van het DNA te
maken zijn terwijl het opgerekt In de cirkel zie je hoe men DNA uitrekt
wordt hebben de onderzoekers nu
aangetoond dat de twee strengen waaruit DNA bestaat loslaten (smelten) tijdens
het oprekken, net zoals gebeurt tijdens verhitten. Ze publiceren hun resultaten
deze week in het gerenommeerde tijdschrift Proceedings of the National
Academy of Sciences (PNAS).
Smeltend DNA
DNA, de drager van ons erfelijk materiaal, begint te smelten wanneer het wordt
verhit. Bij een temperatuur van zo’n 70 tot 80 graden Celsius laten de twee om
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elkaar gewonden strengen waaruit het molecuul bestaat langzaam maar zeker
los. Nu is aangetoond dat dit ook gebeurt als er hard aan het DNA wordt
getrokken. Deze ontdekking is belangrijk omdat het tot nieuwe mogelijkheden
kan leiden om de binding van eiwitten aan DNA te onderzoeken. Dit is een van
de meest fundamentele processen voor het repareren, kopiëren, aflezen en
instant houden van DNA in levende organismen.
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Over onze hartslag hebben we in feite niets te zeggen. Hartslag en
ademhaling zijn de ritmes van ons leven. Het gaat hierbij om de zuurstof

Overstrekken in beeld
Met geavanceerde natuurkundige technieken is het mogelijk een enkel DNA
molecuul op te rekken en tegelijkertijd te meten hoe elastisch het is. Op deze
manier is ruim tien jaar geleden ontdekt dat DNA, als er hard genoeg aan
getrokken wordt, plotseling bijna twee keer zo lang kan worden zonder kapot te
gaan. Tot voor kort was niet duidelijk wat er nu precies gebeurt bij dit
zogenaamde ‘overstrekken’ van DNA. Nu is het de Amsterdamse onderzoekers
gelukt om dit beter in beeld te krijgen. Zij beschikken namelijk over wereldwijd
unieke instrumentatie die het voor het eerst mogelijk maakt om zeer nauwkeurig
en gevoelig 'foto's' te maken van het DNA terwijl het opgerekt is. Daarbij
hebben de onderzoekers gebruik gemaakt van gekleurde eiwitten die
aangeleverd zijn door Zweeds en Franse collega's.
Controverse opgelost
Met deze techniek kon het team van onderzoekers laten zien dat bij het
overstrekken enkelstrengs DNA ontstaat (de strengen laten elkaar los). DNA
smelt dus inderdaad als er kracht op wordt uit geoefend. Zonder ingewikkelde
berekeningen of theorieën is zo in één klap de controverse over wat
overstrekken precies is opgelost. Deze ontdekking baant de weg voor
nauwkeurige wiskundige modellen voor de structuur en stabiliteit van DNA en
een beter begrip van biologische processen.

Je vraag je wel af waar de zoektocht van de wetenschap zal eindigen, of
anders gezegd, waar zal het onderzoek ons brengen?
Ademhaling en hartslag
Tot één van de belangrijkste ‘wonderen’ van het leven behoort
ademhaling. Ademhalen is tweevoudig, n.l. in- en uitademen. In die
gedurige stroom van in- en uitademen voltrekt zich ons leven, wat
aangestuurd wordt door onze hersenen. Over onze ademhaling hebben
we nog iets te zeggen, want we kunnen onze adem tijdelijk inhouden.

en het transport ervan. Enkele minuten stilstand kan al blijvende schade
geven, en wanneer de stilstand te lang duurt, volgt de dood. Het inleven-blijven dwingt ons tot ademen. Evenwel kunnen wij onze
ademhaling verbeteren en/of verslechteren. Wij als mensen zijn in onze
totaliteit betrokken bij onze ademhaling. Niet dat wij ademhaling hebben
en het er verder niet op aan komt hoe zich dat voltrekt. Nee, wij zijn
onze ademhaling. Van de kwaliteit ervan hangt zeer veel af. Wij leven in
een atmosfeer waarin ongeveer 21% zuurstof aanwezig is. De
zogenaamde ‘longen der aarde’(de oerbossen) zorgen ervoor dat het
zuurstofniveau op peil blijft. Te weinig zou dodelijk zijn, teveel is
overbodig. Ons bestaan is helemaal verweven met onze ademhaling. In
de hersenstam wordt de ademhaling geregeld, waar twee groepen cellen
impulsen zenden naar ons ruggenmerg. Wij bevatten twee soorten
zenuwen, nl.. de sympathische en de para-sympathische. De eersten
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stimuleren ons tot actie, de
laatsten remmen de actie weer af,
zodat we niet op hol zouden
slaan. De belangrijkste
remmende zenuw is de nervus
vagus, die zich in de hersenstam
bevindt en nagenoeg al onze
organen beveiligt, door remmend
op te treden. Vanwege de
tijdsdruk worden veel
mensen overbelast, waardoor
stress ontstaat, wat zich uit in
slechts-slapen, geprikkeld zijn en
agressiviteit. De nervus vagus
dient in actie te komen, waardoor de mens tot rust komt. Het gejaagde
ademhalen moet weer rustig worden om erdoor op nieuwe krachten te
komen. Hiertoe is ons de 7e dag gegeven, ná zes dagen arbeid. Men kan
niet vooruit rusten op de eerste dag, om daarna nog eens zes dagen aan
de arbeid te gaan. Men rust altijd achteraf. Op die wijze heeft onze
Schepper cultuur in ons leven gebracht, de rust-cultuur, het stil-worden
van lichaam en geest. Dat is geen leegheid of lediggang, maar het is een
werk-rust, om alle innerlijke onrust tot bedaren te brengen..
Alle leven beweegt zich. Beweging is het karakteristieke kenmerk van
leven. Alle leven beweegt zich niet altijd even snel. Er zijn perioden van
rust en van actie. In onze cellen beweegt zich ook alles in het klein. Het
is daarin een drukte van belang. De eiwitbuizen van de cel vormen een
geraamte, en ze vormen tevens een soort koeriersdienst voor transporten
binnen de cel. Alles heeft echter op z’n tijd de rust nodig om bij te
tanken, ook onze cellen.
Leven kenmerkt zich tevens door kringlopen, cycli. Het is steeds een
afleggen van leven, om het daarmee te behouden. Een afsterven van de
bloem om een vrucht voort te brengen. Ontkiemen is sterven, waardoor
nieuw leven. Dat zijn zo de constructieve krachten van de natuurwetten,
waaronder behoort de ontbinding of losmaking van de beginfase, om tot
een volgende hogere fase over te kunnen gaan.
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Voortplanting en seksualiteit
Seksualiteit is niet iets dat men logisch kan beredeneren. Het komt
opzetten vanuit een nagenoeg niet te bedwingen oerdrift van de
hersenstam. Het ontwikkelt in de mens krachten die bijna niet zijn te
temmen, zodat men er geheel door wordt overwonnen. Vandaar de vele
misstanden en ontsporingen als gevolg van haar betovering. Vandaar dat
men in oude tijden ertoe over is gegaan om seksualiteit als zondig te
bestempelen, gezien haar onbegrijpelijke krachten. Buiten hun eigen wil
om worden veel mensen gedwongen hun seksuele lust te volgen,
aangezien de meeste mensen hun seksuele functies niet onder controle
hebben. Zij schamen zich nadien dan ook diep dat zij tot zulke dingen in
staat waren. De geslachtsdelen
worden ni et voor niets
‘schaamdelen’ genoemd. Voor
vele kerkvaders, met name
Augustinus, was seksualiteit in
verband met de voortplanting
een doodzonde, overgeërfd van
Adam en Eva. (zie onze
brochure 375)
Bij Irenaeus (2e eeuw) is de
zonde van Adam ook de zonde
bij de mensen die geboren
worden, en is de mens een leerling en dienaar van de duivel. Volgens
hem heeft de mens een schuldenlast die het gevolg is van de zonde van
Adam. Tertullianus en Origenes (2e en 3e eeuw) aanvaarden de
zogenaamde ‘erfzonde’. De mens heeft volgens deze kerkvaders zonde
vanwege zijn afkomst. De ziel, zou volgens Origenes, niet meer zuiver
op aarde komen, daar deze in een vroegere toestand reeds gezondigd
heeft. Origenes deelt de mens op in twee delen, nl.. ziel en lichaam,
zoals de Grieken en oude Egyptenaren al deden, maar wat vreemd is aan
de Torah. De ziel zou al gezondigd hebben in Adam. Ieder mens is
volgens Origenes in zijn vader en moeder bezoedelt.
Seksualiteit brengt een mens daar waar hij zichzelf even verliest, met
name tijdens het orgasme. Het voert de mens naar een hoogtepunt, waar
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men even geheel buiten zinnen is, vooral de vrouw heeft dit genot.
Genot komt van genieten, niet-zijn, even van de wereld niets afweten.
Dat kon volgens de kerkvaders nooit gezond zijn, niet menselijk zijn,
maar dierlijk. Hieruit blijkt dat seksualiteit losstaat van ons verstand,
zodat de meeste mensen er geen zeggenschap over hebben. Wij zijn dan
ook te beperkt om seksualiteit geheel te doorgronden. We weten dat het
behoort tot de basisfuncties van ons bestaan en voortbestaan, maar het
hoe en waarom ligt in vele nevels gehuld. Elke basisfunctie heeft een
dubbelzijdig karakter (polair) en roept om
een tegenpool. In de ander vindt men die
vervulling tot eenwording. De natuur
maakt hiervan gebruik zodat de mensen
zich voortplanten. In elk mens leeft iets
van die twee polen, het mannelijke en het
vrouwelijke. Man en vrouw verschillen
dan ook niet veel van elkaar. Ieder zoekt
naar zijn evenbeeld of spiegelbeeld, om
geestelijk én lichamelijk één te worden.
Niet dat seksualiteit er alleen voor de voortplanting is van het menselijke
ras. De voortplanting zou in wezen zonder seksualiteit kunnen, zoals we
bij sommigen planten en dieren zien. De seksuele aandrift is vele malen
sterker dan dat ze slechts alleen maar zou dienen ter voortplanting.
Wanneer het alleen om de voortplanting zou gaan, zouden man en vrouw
alleen maar gemeenschap mogen hebben als er daadwerkelijk een kind
wordt verwekt. Dit kan geen basis zijn voor een duurzame relatie.
Immers, wanneer men slechts huwt uit seksuele verlangens, stelt dat
vroeg of laat teleur, daar deze verlangens op den duur afnemen.
Het huwelijk is een mysterie van eenwording. Het heeft iets oneindigs in
zich, iets hemels, iets absoluuts. Het gaat om de liefde, om wederzijdse
overgave tot eenwording. Het gaat om het spiegelbeeld dat zich in één
werkelijk beeld samensmelt. Het huwelijk is dan ook een samenspel.
Door het spel en in het spel gaat het om vrijmaking, niet alleen
vrijmaking van energie, maar vrijmaking van het ego, vandaar dat men
het de naam ‘vrijen’ heeft gegeven. Begrijpen doen we dat alles echter
niet, maar we doen het wel als spel, al spelende, net als kinderen spelen
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en er helemaal in opgaan. Ook dit huwelijksspel kent helaas zijn
valkuilen en verliezers, wanneer men niet de juiste regels volgt. Dan
wordt het spel spoedig tot over-spel.
Het menselijk lichaam als bedrijf
citaat van ex-kankerarts S.W. Bok, zie internet:
www.wetenschap-eindtijd.com/index.html
"Gestuurd door een decennia lang medisch/klinisch onderzoek bleek de
oorzaak van onze genendestructie wel de emotie zelf te zijn. Maar over
die ware oorzaak van deze genendestructie wordt in alle talen gezwegen!
De grondbetekenis van het woord emotie is geen motie, geen beweging
hebbende; dat wil zeggen stilstand.
Stilstand is dood, zoals het leven dood gaat in stilstaand water.
Indien ik een begripsomschrijving zou willen geven van ons beleven van
emotie dan benader ik het het meest algemeen met: Emotie is een
spanning van een nog niet volledig doorleefd probleem.
-Een enkel aspect t.a.v. lichaam en geest
en/of denken en weten:
Het is als in een bedrijf met één directeur en
één onderdirecteur.
Zij zijn respectievelijk het weten van de
hoed en de rand èn degene die als
uitvoerende macht de orders uitdeelt voor
de werklui.
Die onderdanen, de organen van het hele
lichaam, zijn als een grote fabriek waar
allemaal cellen op verschillende onderdelen
stof aan het wisselen zijn.
Het
kleermakersgilde verzorgt ons jasje, de
huid.
De waterzuiverings-organisatie zijn de nieren.
-De verdediging van de fabriek geschiedt door de bijnieren en het vaste
voedsel wordt via het maagdarmkanaal verzorgd.
-Zo heeft ieder orgaan een vaste taak in het geheel.
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-Is er vraag naar extra huid-verdikking omdat het kouder wordt, dan
sluiten die cellen de "ramen" en krijgen we kippenvel.
Het rillen zijn de onderliggende warmte generatoren die worden
aangezet. De nieren houden het zee/fysiologisch zoutgehalte op peil en
zorgen voor schoon blijvend drinkwater voor alle werknemers.
Daar zit de onderdirecteur aan een groot schakelbord waarop al die
organen hun plek hebben. Dit schakelbord is de grijze stof: het grauwe
hart van de fabriek. Al naar gelang de behoefte, wordt de voeding en
zuurstof toevoer naar al die organen centraal geregeld.
Het orgaan dat hieraan op lichaams-niveau werkt is het pancreas of de
alvleesklier. Hij regelt de voedings-staat voor alle organen op
lichaamsniveau, zoals zijn baas de onderdirecteur hem beveelt.
De oude wijsheid noemde deze zo belangrijke instantie: de zonnevlecht.
Die zonnevlecht werkt daarmee nauw samen met de maanvlecht en/of de
bijnier. De maanvlecht zorgt voor de veiligheid. Het mag niet te warm
worden in de fabriek, de werkers moeten zich niet overwerken en er
mogen niet te veel basisgrondstoffen worden aangevoerd hetgeen het
werken schaadt!
Tezamen vormen zij de "fight en flight reactie".
Soms kunnen we een glimp opvangen van zo'n fabriek, die wij onbewust
van alles, naar evenbeeld van God's creatie creëerden: een "grijze" wand
totaal behangen met knoppen en TV schermen: het kloppend hart van het
systeem. Via "electrische" leidingen kan alles overzien en gecontroleerd
worden. Is er ergens brand uitgebroken, dan wordt acuut actie
ondernomen en de energie die daarvoor nodig is en maakt dat de hele
fabriek op een laag pitje gaat werken. Dat is het werk van de
onderdirecteur: het denken!
Als het denken vanuit de buitenwereld iets tegenkomt wat hij al
duizenden keren heeft meegemaakt, dénkt hij te weten wat hem te doen
staat en handelt zonder tussenkomst van de directeur. Dan treedt er een
zogenaamde geconditioneerde reflex op.
Alle instincten van dieren en/of mensen (zoals bijvoorbeeld de
zuigreflex bij pas-geborenen) zijn voorbeelden van deze zogenaamde
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geconditioneerde reflexen. Op hersenniveau is daarmee een lijntje
doorgesneden tussen het weten en het denken.
Door die geconditioneerde reflex kan de onderdirecteur sneller werken
en behoeft hij de directeur niet wakker te maken. Ja, wakker maken!
Die directeur is een vreemde vogel. Je ziet
hem nooit. Wat dat betreft is hij net de
onzichtbare God, die toch aan de touwtjes
trekt.
Het is haast zoals in onze bijbel staat: Hij
zag dat alles perfect was en liet ze......
aanmodderen! De directeur slaapt overdag
en 's nachts is hij op zijn best, maar dàn
slaapt de onderdirecteur. Dan speurt de
directeur naar fouten en meldt deze aan de
slaapkop (dromen). Maar die dromen zijn warrig door de slaap en
bovendien dacht de onderdirecteur zeker te weten dat hij overdag de
juiste beslissingen had genomen. Dus roept hij: Dromen zijn bedrog. Is
dit alles niet uiterst warrig! Maar de onderdirecteur kan veel sneller
werken, omdat de directeur er altijd de nacht eroverheen moet laten gaan
voordat hij een beslissing geeft.
En? helaas is dit laatste vaak niet mogelijk, zeker niet als de problemen
zich opstapelen. De dromen die wij 's nachts als van die chaos
belevingen beleven, zijn altijd een weerslag van- in de ogen van de
directeur- foute beslissingen in de dag".
Tot zover S.W. Bok. Wij vinden dit een hele mooie beschrijving hoe ons
menselijk lichaam functioneert.
De taal van dromen
De moderne mens heeft het contact met zijn intuïtie nagenoeg verloren.
Om dromen en intuïtie nog meer in slaap te houden begint men dan ook
‘s morgens reeds met koffie. In dromen ligt het collectieve onbewuste,
het oer-oude weten. In het oude Griekenland zag men dromen als
noodzakelijk, zodat men meer dan 400 tempels had waar men kon
dromen. Pelgrims konden daar een nacht doorbrengen om hun dromen
op te wekken. Er waren veel dromen-uitleggers, waarvan het merendeel
onbekwaam was en alleen op geld uit was. Dromen-uitleggers behoorden
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tot de groep van meest verheven mensen. Jozef en Daniël behoren tot de
echte dromen-uitleggers. Ook in oud-Egypte, Tibet en Nepal volgde men
deze traditie. Men had er ontdekt dat dromen ook genezend werkten.
Slapen en dromen was voor veel ouden het meest waardevolle in het
leven, waarin voor hen de diepste mysteries van het leven werden
opgehelderd. Heeft men een probleem, slaap er een nachtje over, en ‘s
morgens hebt u het antwoord! De droom is ook de meest geschikte plek
voor het religieuze, om in woordenloze beelden de diepste lagen van
onze psyche te beleven. Ons droomcentrum ligt in de hersenstam. Het is
bekend dat zelfs kleine baby’s dromen. Dromen zijn niet altijd bedrog.
Angst en vrede
Angst is een slechte raadgever, maar het bestaat en er gebeuren de meest
vreemde dingen door. Het leven kan er triest en zwartgallig door
worden. Hoe ermee om te gaan?
In het boek: ‘Het Mysterie van de Hersenstam’ beschrijft Tjeu van de
Berk hoe een Nederlandse dominee in de Bijlmermeer een stervende
Surinaamse vrouw bezocht. De vrouw
vroeg aan de dominee of hij er eens bij
wilde zijn wanneer een Wintimedicijnman haar bezocht. Dat aanbod
accepteerde de dominee. Op een avond
waren de dominee en de medicijnman
samen bij de stervende vrouw op
bezoek. De medicijn man stond op en
liep naar het voeteneind van het bed
waarop de vrouw lag. Hij begon ineens
hevig aan het bed te trekken en te
Een Winti-ritueel
schudden en krijste tegelijkertijd
allerlei vreemde geluiden. Het was als of de medicijnman de boze
geesten wilde verdrijven. De vrouw rolde heen en weer in haar bed en
scheen het heerlijk te vinden dat er met haar gesold werd. De dominee
zat er sprakeloos bij en sloeg het angstaanjagende tafereel met verbazing
gade. Wat was de bedoeling van de medicijnman hiermee? Wel, hij ging
met de dood een gevecht aan, om de vrouw in alle rust te laten sterven.
Zoiets had de dominee nog nooit gezien, noch ervan gelezen. De
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dominee wist zich geen raad met het woeste geweld van de
medicijnman. Hij had de vrouw wel willen beschermen en de
medicijnman tot bedaren willen brengen. De dominee had met de vrouw
slechts enkele pastorale gesprekken gevoerd en kon daarmee slechts haar
hersenschors (de cortex) raken. De medicijnman echter had de weg tot
de hersenstam van de vrouw gevonden, zodat de vrouw in alle vrede en
rust de dood tegemoet ging. De dominee kon met al zijn gesprekken de
diepe angst en onrust niet wegnemen bij de vrouw. Slechts toen de
cortex bij de vrouw geweld werd aangedaan, kwam zij in een soort
extase, waardoor rust intrad. Tjeu van de Berk schrijft vervolgens dat
geboren worden en sterven oer-situaties zijn die ons overkomen. Ze
overstijgen onze cortex of hersenschors doordat het mysteries zijn, en
deze boezemen ons angst in. Niet dat wij aan elk sterfbed dienen te gaan
schudden onder gekrijs, aangezien er nog wel andere methoden zijn om
bij de hersenstam te kunnen komen, aldus van de Berk.
Bezigheid en leegheid
Zie Psalm 78:33 hoe het volk Israël 40 jaar in de woestijn vertoefde en
géén bezigheid had. Men liep leeg, mede als straf van hun
ongelovigheid. Er is niets ergers en kwellenders dan leeg lopen, niets om
handen te hebben, wanneer men normaal en gezond is. Of ook, om na
ziekte niets meer te mogen doen. Wij zien het in veel rijken, die geld
voldoende bijeengeschraapt hebben om hun
verdere leven hun handen niet meer vuil te
maken, dat ze zich erbarmelijk vervelen en
een ongezond leven leiden. Ze vervallen in
verslavingen als drank, drugs, porno, en wat
al niet meer. JHWH roept ons op onze taak
te vervullen, zoals in Genesis 1-3 ons
gegeven, nl. de aarde te bebouwen en te
beheren. Zes dagen te arbeiden en de zevende dat te sabbatteren!
Het leven zit wonderlijk in elkaar! Het leven is een wonder!

