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Inleiding
Volgens een oud gezegde is het leven een pijpkaneel, een ieder ruikt
eraan en krijgt z’n deel. Wij leven momenteel in de derde dimensie
waarin polariteiten bestaan, als kou en warmte, leven en dood, water en
vuur, noord en zuid, ziek en gezond, etc. Dat zijn tegenstellingen. God
is liefde, en in Hem zijn geen tegenstellingen. Hij is de volmaakte, wat
we kunnen weergeven als een cirkel. Hij schiep het zienlijke dat nog vervolmaakt dient te worden, vanuit de cirkel, en vanuit de enkele cirkel naar
meerdere cirkels, zodat de zogenaamde ‘levensbloem’ ontstaat. Alles is
alsdan symmetrisch zonder tegenstellingen, en toch heerst er
asymmetrie in het ganse universum. Niets is nog volmaakt, wat ook
blijkt uit het getal pi, 3,14.......... zonder
einde. De Schepper schiep wel
producten,
medescheppers,
die
vervolmaakt dienen te worden. Dat is
een proces, en daartoe leven wij in het
tijdperk waarin dualiteiten,
polariteiten heersen en bestaan. Daardoor
worden wij gevormd, òf
misvormd, afhankelijk hoe wij ons
opstellen en welke keuzes wij maken.
Zegen en vloek

Liefde (warmte)
Liefde is de helende, gezond makende kracht in de natuur. Liefde geeft
warmte. God is liefde. Dat is zo gemakkelijk gezegd, en vooral roept
dat veel vragen op wanneer wij kou ervaren, wanneer er rampen de
mensheid treffen. Gods liefde is onvoorwaardelijk, daar Hij mild en
overvloedig geeft zonder iets terug te willen ontvangen. Hij laat Zijn
zon opgaan over goeden en kwaden. Zie Mattheüs 5:45
Opdat gij moogt kinderen zijn uws Vaders, Die in de hemelen is; want
Hij doet
Zijn zon opgaan over bozen en goeden, en regent over rechtvaardigen en
onrechtvaardigen.
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toevloeien. Wij kunnen deze liefde Gods niet afdwingen, niet door
middel van offers opwekken. Nee, ze is onvoorwaardelijk. Zijn liefde
heelt, maakt gezond, richt ons op en is de weg ten leven. Haat
daarentegen maakt ziek, verscheurt en richt ons ten gronde. Dat is de
weg tot de dood. Wijzelf maken de keuze!
Ziek-zijn is dan ook veelal onze eigen schuld, door gebrek aan warmte.
Het ziek-zijn is wel een leerles, om te leren leven op een liefdevolle
wijze, en in gehoorzaamheid. Er zijn namelijk twee factoren die onze
gezondheid bepalen:
Factor a. is onze voeding. Die komt vanuit de aarde, waardoor de
mens is wat hij eet. De mens zal echter niet alleen bij brood en water
leven, maar bij alle woord dat van Boven komt.
Factor b: namelijk, het spirituele, energetische en emotionele vanuit
wat boven ons is, het universum.
Zegen en vloek

Ons lichaam is zeer vernuftig gemaakt, met een spijsverteringssysteem
en met organen, die in samenwerking met het spirituele zorgen voor
gezondheid en of ziekte. Bij lichamelijke gezondheid is het
noodzakelijk dat gifstoffen uit ons lichaam worden verwijderd. Daar
zorgt de lever en darmen voor. Maar ook ons brein en ‘hart’ dient van
‘gifstoffen’ te worden gezuiverd.
Zie Sirach 22:19 over het hart:
19 Gelijk een houten band, vast ingebonden in een gebouw, niet los gaat
door een schudding, zo wordt een hart steunende op welbedachte raad,
nimmer door vrees bevangen.
20 Een hart dat op verstandige gedachten gevestigd is, is gelijk een
versierd pleisterwerk aan de muur van een pand.

De natuur van God is liefde, waardoor leven en overvloed ons

En Sirach 30:15-16 over gezondheid:
14 Een arme die gezond en sterk van lijf en leden is, die is beter dan een
rijke die aan zijn lichaam geslagen is.
15 Gezondheid en welgesteld te zijn van lichaam, is beter dan al het
goud, en een goed sterk lichaam dan onmetelijke rijkdom.
16 Daar is geen rijkdom beter dan gezondheid des lichaams, en daar is
geen vreugde boven blijdschap des harten.
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Zie hierbij van Lilian Ferru over de liefde, die helend en genezend
werkt, de volgende website:
www.bovendien.com/gezondheid/ode-aan-de-liefde
Wij geven deze website aan u door, niet dat wij geheel achter alle
dingen staan die erop te lezen zijn, maar zoek er zelf de mooie dingen
uit op, en neem de rest als kennisgeving aan.
Er wordt gezegd dat wij God dienen lief te hebben boven alles en onze
naaste als onszelf. Dus ook onszelf lief hebben, dat men zichzelf
respecteert, zelfwaardering opbrengt, wat van anderen geen bevestiging
nodig heeft. Liefde tot jezelf houdt in dat je luistert naar je eigen
lichaam en hart. Over liefde straks nog meer. Eerst iets over de vloek,
de kou.
De vloek (kou)
Volgens psychiaters moeten er vier blokkades zijn in mensen, waarvan
zij er tot voor kort drie konden vinden, namelijk:
1. de fysieke blokkade, die men door artsen laat behandelen
2. de emotionele blokkade, die men door psychologen laat behandelen
3. de mentale blokkade, die men door psychiaters laat behandelen
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chemie van de samenstelling van diverse soorten die het werk doet en
een nieuw energieveld maakt. Echte genezers vinden tenslotte de juiste
mixen voor aandoeningen. Een spiritueel genezer werkt echter niet met
kruiden als medicijnen, maar tracht te voorkomen dat er ziekten
ontstaan, daar voorkomen altijd beter is dan genezen. Het is te
begrijpen dat de farma-industrie niets van deze preventie moet hebben,
want zij is niet gebaat bij gezonde mensen. Hun ‘medicijnen’ klinken
de mensen vast aan hun farma-ketting. Natuurlijke medicijnen vormen
voor hen reeds een economisch gevaar, en helemaal geen medicijnen,
betekent voor hen zwaar verlies. Vandaar dat de EU-wet in werking
treedt, dat natuurlijke medicijnen onder de drugs-wet zullen vallen,
volgens de Codex Alimentarius.
Zegen en vloek

Natuurgenezers in de regenwouden gebruiken wel 600 planten,
waarvan zij takken, wortels, basten, zaden of bladeren, in combinatie
van de vrouwelijke en mannelijke, om er kruiden mee samen te stellen.
Deze genezers weten dat men nooit één kruid moet nemen, maar een
combinatie van diverse soorten. Eén kruid werkt niet, maar het is de

De chaos is vandaag de dag compleet in onze westerse samenleving.
Alles draait om economisch gewin. Afvalproducten moeten gerecycled
worden om daarna in de voedselketen te worden opgenomen. De bioindustrie roept grote problemen op, die men te lijf gaat met grof
geweld, denk aan de MKZ, de vogelpest, de varkenspest, de Q-koorts,
enz. Vanwege het economisch gevaar ziet men het niet zitten om terug
te keren tot kleinschaligheid. De huidige vorm van financieel gewin ten
koste van dierenleed loopt onherroepelijk vast. Volgens Smit zijn er
onder ons een half procent spirituelen die ons uit de huidige chaos
kunnen helpen, uit de vloeken die wij als moderne samenleving op ons
hebben geladen. Voor deze spirituelen is er geen enkele leerschool
waar zij hun talenten kunnen vergroten. Zij worden geboren en
vergaren hun kennis door praktische ervaringen. Zij hebben
waarschijnlijk allen een spirituele blokkade gehad, waardoor hij/zij aan
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Hierbij deed zich het probleem voor, dat men van de vijf patiënten er
slechts vier goed kon behandelen. Er moest ergens nog een vierde
blokkade zijn. Volgens Olof Smit is dat de spirituele blokkade, de
vloek. Een vloek dient teruggedraaid te worden, en dat kan door
integere mensen plaatsvinden. Een vloek is een geesteszaak, die door
spirituele genezers dient gekanteld (opgelost) te worden, aldus Smit.
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het zoeken zijn gegaan. De wereld weet geen raad met hen. De wereld
weet ook geen raad met de legio problemen die er zijn als oorlogen,
rampen, miljarden zieken, financiële crisis, etc. Het zijn juist de
spirituelen die zoeken naar oorzaken en oplossingen, naar liefde en
warmte in deze hardvochtige versteende maatschappij.
Zegen en vloek

Liefde is warmte. Wanneer mensen geen liefde ontvangen, komen ze in
de emotionele kou terecht. Denk aan het spreekwoord: iemand in de
kou laten staan. Warmte moet in ons de kou opheffen. Door de kou
ontstaan o.a. hernia’s. De kou kan te groot worden in iemand, zodat de
warmte het niet meer kan neutraliseren, en dan hardt de kou zich uit tot
een calciumvorm in het lichaam. De kou reist via het bloed door het
gehele lichaam, om zich op een zwakke plek vast te zetten. Wanneer de
kou tussen vingerkootjes gaat zitten spreken wij van reuma. Tussen
zenuwen spreken wij van artritis. In de rug spreken wij van hernia.
Zo’n 80% van alle ziekten zou door deze ‘kou’ ontstaan. Bij verharding
in de cellen door deze ‘kou’ spreken wij van een tumor (kanker). Olof
Smit heeft de Cell Cleanser ontdekt om in tijd van drie weken de
botachtige koude te laten smelten. Bijna alle kankersoorten die via het
bloed reizen zegt Smit te kunnen genezen. Kou op zichzelf kan niets
doen, ook een vloek niet, maar het kan wel zwakke plekken opzoeken
en blokkeren, waardoor ziektes kunnen ontstaan. De moderne
welvaartsziekten -zoals deze er ooit ook in oud-Egypte waren- zijn er
niet in de regenwouden en oerbossen! De oude cultuurvolken in de
bossen weten dat God hen daar apart heeft gezet, om wanneer de
mensheid vastloopt -zoals dat zich vandaag de dag te zien geeft- zij de
mensheid zullen van dienst zijn met hun kennis. De farma-industrieën
weten het dat de ‘kou’ dé grote boosdoener is. Men speurt ook de
bossen na en men probeert de natuurgenezers uit de oerbossen met geld
om te kopen om hun geheimen prijs te geven. Dat lukt hen tot nog toe
slecht.
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Het Hebreeuwse alah = vloek, n.l. wanneer een vrouw zegt onschuldig
te zijn, terwijl zij toch aangeklaagd is over een zonde. De zaak werd
vervolgens bij de priester uitgezocht, en wanneer dan bleek dat zij
evenwel zondig was, dan stelde men zich onder de vloek, zoals te zien
in Numeri 5:11-21vv. De priester deed een ‘waarheids-test’, en nadat
de vloekformule was uitgesproken zei de verdachte er ‘amen’ op. De
verdachte moest een speciaal test-water drinken (bitter water), wat voor
een schuldige persoon als een soort gif werkte, terwijl het een
onschuldige geen enkel kwaad deed.
Het Hebreeuwse qillel = vervloeken, dat betekent zoveel als ‘iemand
lichter maken’, of onaanzienlijk maken. Deze vloek werkt vernederend,
veroorzaakt grote nood. Men gaat er van uit dat er bij deze soort vloek
gezondigd is. Jakob was bang dat hij zulk een vloek op zich zou laden,
door zijn vader om de tuin te leiden, Genesis 27:12. De tegenpool van
deze vloek is de zegen, Deut. 11:26-28. Het is de zonde die de vloek in
beweging brengt en activeert, Deut. 29:27. Bij een vloek teert het leven
weg. Men kan zelfs de Naam van JHWH vloeken, waarop de doodstraf
staat, Leviticus 24:11. Wie de Naam vloekt of hoont tracht daarmee
8
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JHWH buiten werking te stellen. David hoorde dat Goliad de God van
Israël hoonde, en zag daarin de
ondergang van de reus voor ogen.
Het derde Hebreeuwse woord voor
vloeken = barak (denk aan Barak
Obama), zie 1Koningen 21:10, Psalm
10:3, dat is lasteren, vaarwel
zeggen, afzweren. Dat is zoveel als het
uiterste doen waartoe een mens
in staat is. Zonder zonde is er geen
vloek, en een vloek zonder oorzaak
komt niet. Wie zondigt, haalt de vloek
op zich. In Numeri 23 lezen wij
dat Balak Bileam liet roepen om Israël te vloeken. Dat lukte niet, daar
Israël door JHWH gezegend werd. De heidenvolkeren kenden aan de
vloek een magische werking toe. Daar komen dan ook de mensenoffers
vandaan, om daarmee de vertoornde godheid te verzoenen.
Zegen en vloek

Een vloek is een reële macht die alom gevreesd wordt/werd vanwege
de uitwerking. Een vloek richt een zondaar of zondig volk ten gronde,
waartegen geen bezwering opgewassen is. Er is dan ook geen
overdracht van zonde mogelijk, en ook niet van vloek. De ziel die
zondigt zal sterven, zie:
Ezechiël 18:20 De ziel, die zondigt, die zal sterven; de zoon zal niet
dragen de ongerechtigheid des vaders, en de vader zal niet dragen de
ongerechtigheid des zoons; de gerechtigheid des rechtvaardigen zal op
hem zijn, en de goddeloosheid des goddelozen zal op hem zijn.
Een ánder kan zonden niet overnemen, wegdragen of verzoenen, zoals
dat uit Galaten 3:13 kan worden opgemaakt dat zulks wél zou kunnen.
Dat is onmogelijk. Zie brochure 503. Zonde brengt een mens, of een
gezin, of een volk onder de vloek, zoals Achan zondigde en zijn hele
gezin mede gestenigd werd. Zie ook Matth.25:41, 2Petr.2:14.
De vloek is het gericht wat JHWH voltrekt. In de eerste plaats is het
JHWH die de vloek uitspreekt. Mensen hebben dit wel geprobeerd na
9
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te doen, zoals Simeï tegen David. Ook Paulus vervloekt hen die een
ander evangelie dat het zijne brengen, en Petrus vervloekte zelfs
zichzelf.
Zegen en vloek

De banvloek (anáthema) is een vloek waarbij een persoon aan de toorn
van God wordt overgegeven. In Griekenland betekende anáthema
echter een gave die men in de tempel voor de godheid neerlegde. Dat
maakt nog al verschil! In het Hebreeuws wijst het op iets afsnijden. Een
voorwerp of persoon die afgesneden werd van de gewone
levensomgang, zie Jozua 6:21. In de komende nieuwe tijd zal er geen
vervloeking meer zijn, lezen wij in Zacharia 14:11 en Openbaring 22:3.
Wie in het Rijk van God is, zal er nooit meer uit worden verdreven!
Vloeken zoals deze momenteel bestaan, kunnen wel verbroken of
gekanteld worden. Hoe? Door inkeer, oprecht berouw, waarna
vergeving. Een vloek opheffen zonder berouw druist tegen de
barmhartigheid en het recht van JHWH in. Een vloek kan lang
nawerken, want wat men zaait zal men ook oogsten. God straft niet,
maar brengt tot inkeer, om ons in harmonie te doen zijn met Hem en
Zijn schepping. Het kwaad straft zichzelf. Het kwaad vraagt om straf,
zoals geweld ook geweld oproept. De vloek werkt verterend, en
verteert een land, zie Jesaja 24:6.
Deuteronomium 11:26 Ziet, ik stel ulieden heden voor, zegen en vloek:
Maar den vloek, zo gij niet horen zult naar de geboden van JHWH,
uws Gods, en afwijkt van den weg, dien ik u heden gebiede, om andere
goden na te wandelen, die gij niet gekend hebt. En het zal geschieden, als
u JHWH, uw God, zal hebben ingebracht in het land, waar gij naar
toe gaat, om dat te erven; dan zult gij den zegen uitspreken op den berg
Gerizim, en den vloek op den berg Ebal.
Zie hierna enkele gedeelten uit de profeten waarin over de vloek wordt
gesproken in verband met de zonden van het volk. Israël is lange tijd
tot een vloek geweest onder de volkeren en niet tot een voorbeeld van
zegen. De vloek neemt een keer, en JHWH zal ons tot zegen en
voorbeeld stellen voor alle volkeren der aarde!
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Daniël 9:11 Maar geheel Israel heeft Uw wet overtreden, met af te
wijken, dat zij Uwer stem niet gehoorzaamden; daarom is over ons
uitgestort die vloek, en dieeed, die geschreven is in de wet van Mozes,
den knecht Gods, dewijl wij tegen Hem gezondigd hebben.
Zacharia 5:3 Toen zeide Hij tot mij: Dit is de vloek, die uitgaan zal over
het ganse land; want een iegelijk, die steelt, zal van hier, volgens
denzelven vloek uitgeroeid worden; desgelijks een iegelijk, die valselijk
zweert, zal van hier, volgens denzelven vloek, uitgeroeid worden.
Zacharia 5:4 Ik breng dezen vloek voort, spreekt JHWH der heirscharen,
dat hij kome in het huis van den dief, en in het huis desgenen, die bij Mijn
Naam valselijk zweert; en hij zal in het midden zijns huizes overnachten,
en hij zal het verteren, met zijn houten en zijn stenen.
Zacharia 8:13 En het zal geschieden, gelijk als gij, o huis van Juda! en
gij, o huisIsraels! geweest zijt een vloek onder de heidenen, alzo zal Ik
ulieden behoeden, en gij zult een zegening wezen; vreest niet, laat uw
handen sterk zijn.
Maleachi 2:2 Indien gij het niet zult horen, en indien gij het niet zult ter
hart nemen, om Mijn Naam eer te geven, zegt JHWH der heirscharen, zo
zal Ik de vloek onder u zenden, en Ik zal uw zegeningen vervloeken; ja,
Ik heb ook alred elkeen derzelve vervloekt, omdat gij het niet ter harte
neemt.
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4. de tweeslachtige
Ellen schrijft dat onze liefde niet zuiver is, onvoorspelbaar.
Zegen en vloek

Goed, er is wat voor te zeggen, zeker voor de
onverzekerde liefde.
Ernstige achterdocht is echter een kenmerk van
schizofrenie, aldus
prof. W. v.d. Does. Wantrouwen is een
voedingsbodem voor
achterdocht. Dat kan ontstaan door gemis aan
kennis, foutieve
opvattingen, of achteruitgang van het geheugen, etc.
Het gaat om de persoonlijkheid, die in te delen is in vijf hoofd
dimensies: introversie, extraversie, stabiliteit/neuroticisme, openheid
voor nieuwe ervaringen, meegaandheid en zorgvuldigheid.
Personen met schizofrenie geven regelmatig commentaar op de
leefwijze van anderen. Wanneer er echter tegen hen iets teveel wordt
gezegd, of men merkt iets aan op hun leefwijze, dan zijn de rapen gaar,
en slaat de vlam in de pan. In feite is dit geen gevoeligheid, maar een
verdediging van de eigen denkbeelden, aldus v.d. Does..

De liefde Gods
Liefde vormt een mens. Kinderen hebben veel liefde nodig om goed
gevormd te worden tot liefdevolle persoonlijkheden. Liefde moet hun
harten sterk maken, om ook zelf weer liefde te kunnen geven aan
anderen, en later aan hun eigen kinderen. Zonder liefde vereenzaamt
een kind, en koelt hun hart af. Volgens Ellen Bouman (Terdege 23-062010) zijn er vier liefdesstijlen:
1. de onafhankelijke
2. de zelfverzekerde, met vertrouwen in zichzelf en in de ander
3. de onverzekerde, waaruit jaloersheid ontstaat, gemis aan
zelfvertrouwen en onzekerheid

De liefde Gods is een stralend en lichtend vermogen. Deze liefde
schenkt ons een ‘eindeloos’ geduld, heerschappij over onze
hartstochten en gedachten en woorden en daden. Deze liefde schenkt
ons een wijs hart en een wijs beleid in alle zaken van het leven. De
liefde Gods is de allergrootste macht op aarde, want wie of wat is in
staat om ons eigen negatieve ik te overwinnen? Wie of wat is er in
staat om van vijanden vrienden te maken? Wie of wat is in staat om
ons uit onze eigen gevangenis van zelfzucht te bevrijden? Het is de
liefde Gods, de liefde alléén! Die liefde daalt in ons hart na oprechte
schuldbekentenis, zie o.a. Psalm 32.
Wanneer er in de wereld iets mis is, gaat er tegelijkertijd iets mis met
alle mensen, wat betekent dat er met ons allen iets wezenlijk mis is.
Wij zijn ik-gericht en dienen daarvan verlost te worden. Dat kan slechts
door de liefde Gods. Het Goddelijk licht is liefdeskracht, liefdes-
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energie. Licht is immers de basis van het universum! JHWH is het
Licht, de liefdes-energie. Hij sprak: Er zij licht! En er werd licht!
Genesis 1:3 Daar zij licht! en daar werd licht.
Zegen en vloek

Over de liefde Gods is veel te lezen in de Bijbel. Kijk de concordantie
er maar op na. De liefde Gods is één. Bij ons is er onderscheid in
liefde. Wij kennen de natuurlijke liefde, de bovennatuurlijke liefde, de
geestelijke liefde, de broeder/zuster liefde, de seksuele liefde, etc. Bij
ons kan liefde variëren van warm tot koel. Menselijke liefde kan
verkoelen, zie Mattheus 24:12. Liefde bij ons mensen kan gevoed
worden en is iets dat ons warm en gezond houdt. Door knuffelen
ontstaat het hormoon oxytocine en vasopresine, waardoor een
geluksgevoel ontstaat, wat de vitaliteit opvijzelt. In de urine is het
ocytocine-peil te meten. Normaliter hebben -volgens deskundigenonze hersenen ongeveer tienduizend uren nodig om nieuwe
vaardigheden te integreren, zoals het spreken in een andere taal, het
bespelen van een instrument. Wanneer men zich echter met de volle
liefde van z’n hart ertoe aanzet om nieuwe vaardigheden aan te leren,
zal dat de duur ertoe aanzienlijk inkorten. Tradities en vastgeroeste
gedachten laten zich ook moeilijk verdrijven. Wanneer men enorm
gemotiveerd is en door liefde gedreven, zal dat veel gemakkelijker
gaan. Om op een ándere manier te gaan denken, dan de manier waarop
men gewoon is te denken, kost veel energie. In een levensstijl
verandering aanbrengen is voor veel mensen een onmogelijkheid. Door
liefde gedreven ontvangt men de moed anders te gaan denken of buiten
het bestaande systeem te gaan denken een andere levensstijl aan te
nemen, om betere inzichten op te volgen. Daar is bewustwording toe
nodig.
Veel mensen zeggen dat ze eerst iets willen zien, om het daarna pas te
geloven. Dat is een manco in ons denken, waardoor wij altijd achter de
feiten aanlopen, zodat wij de sloot pas dempen als er eerst een kalf in
verdronken is. In de kosmos verloopt alles cyclisch. Vreemd dat men
ons o.a. op scholen rechtlijnig heeft leren denken (Grieks-Platonisch),
13
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zodat het overgrote deel de mensheid niet
wérkelijk kan denken en de
realiteit mist. Wij dienen analytisch,
associatief-analytisch (Het
associatieve denken is een vorm van
versneld denken waarbij het
denken gedreven lijkt door invallen), te
denken. Alles wat bestaat
wordt immers door kosmische wetten
geregeerd, die onveranderlijk
zijn. Er zijn globaal 7 basiswetten van het
aardse leven. Wij zullen ons
dienen te richten op de wet van activering. Ons bewustzijn wordt
slechts geactiveerd door een actie vanuit onszelf. Het is dan ook vereist
dat álles in ons wordt geactiveerd, aangezien wij alles door eigen
ervaring dienen te doorleven, zodat wij ervaringen omzetten in kennis,
begrip en vermogens. Zonder onze actie komt nagenoeg niets tot stand.
Luiheid verslapt ons gebeente. Wie niet zaait, zal niet oogsten. Om ons
bewustzijn te verruimen is actie nodig, zoals onderzoek, lezen, studie,
oriëntatie, communicatie, conversatie, etc.
Wij komen straks op het verruimen van ons bewustzijn terug.

Zegen en vloek

Onderstaande tekst wordt door de wetenschap bevestigd, zie het
eronder afgedrukte artikel uit de Los Angeles Times:
Spreuken 14:30 Een gezond hart is het leven des vleses; maar nijd
is verrotting der beenderen.
Zaterdag 2 april 2011 stond er een bericht in de Los Angeles Times:
"Overal ter wereld worden negatieve sociale ervaringen benoemd met
woorden die verwijzen naar fysieke pijn: pijn in het hart, hartzeer,
gekwetst worden, ... Volgens pijnonderzoekers is dat logisch. In onze
hersenen delen fysieke en sociale pijn dezelfde neurale circuits.
Eigenlijk maken onze hersenen amper een onderscheid tussen
lichamelijk en verbaal geweld. Beiden leiden tot een verhoogde afgifte
van stresshormonen, waardoor het lichaam zich klaar maakt om te
14
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vechten of vluchten. Tijdens die fase voelt men zich vaak als verdoofd
en, ondanks gebroken botten of van een verbrijzelde schedel, kan men
nog lopen en praten. Pas daarna dringt de pijn pas in volle sterkte door.
Zegen en vloek

UIt nieuw onderzoek blijkt dat de neurale circuits in de hersenen
voor liefdesverdriet en fysieke pijn hetzelfde zijn. Twee gebieden in
de hersenen waarvan men tot nu toe dacht dat ze alleen te maken hadden
met het voelen van fysieke pijn worden geactiveerd als iemand kijkt
naar een foto van een voormalig geliefde en denkt aan de gevoelens van
afwijzing toen de relatie door die persoon verbroken werd.
De dubbele rol van het pijnnetwerk in de hersenen maakt duidelijk dat
lichaam en geest niet los van elkaar gezien kunnen worden. Het biedt
ook een verklaring voor het feit dat mensen letterlijk ziek kunnen
worden van angst en verdriet."
De kracht van liefde in plaats van haat is in de menselijke evolutie
zover wij weten niet op collectieve schaal aangewend. Ze wordt over
het algemeen niet in opvoeding en onderwijs geleerd. Haat verscheurt,
dat weet iedereen, en liefde heelt. Maar nu de praktijk! Ons handelen
zal uiteindelijk kunnen slagen als we niet meer gehecht zijn aan de
zichtbare resultaten ervan. Wij zien zo graag de resultaten. Wie echter
zaait, gaat al wenende, want het zaad verdwijnt in de grond en moet
daar ontkiemen. Daarop hebben
wij geen invloed! Het vergt
liefdevolle
overgave! Het is een feit dat de
haat tussen mensen, volkeren en
rassen
hand over hand toeneemt.
Oorlogen zijn dan ook schering en
inslag. In
de eindtijd verkoelt de liefde van velen. Mensen leven als vreemde
naast elkaar in flats en huizen. De gemeenschapszin is in veel gevallen
zoek. Er is echter goed nieuws, en wel dat de liefde Gods terug zal
15
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keren. De liefde Gods is de warmte, ook in uitwendige zin in de
samenleving. De terugkeer van de liefde Gods wordt in de Bijbel
aangeduid als de ‘wederkomst van Christus’. Zie wat Marcel Messing,
schrijver van het boek: "Worden Wij Wakker?" in zijn nieuwsbrief van
maart 2011 erover zegt:
http://www.marcelmessing.nl/content.asp?m=M8&s=M58&ss=P244&l
=NL
Zegen en vloek

""Als ons zonnestelsel de komende paar jaar steeds verder door
de fotonengordel zal trekken, zal dit gepaard gaan met hetgeen in de taal
der mysteriën ‘de wederkomst van de mensenzoon’ wordt genoemd en in
de christelijke mysteriën ‘de wederkomst van de Christus op de wolken’.
Dit zijn symbolische benamingen voor het terugkeren van het intense
oerlicht, dat een indrukwekkende dimensiewisseling zal veroorzaken in
heel het zonnestelsel. Door de terugkeer van het oerlicht kan de spirituele
mens zich manifesteren, mits hij zich heeft voorbereid. Dit wordt
gesymboliseerd in de parabel over de vijf wijze en de vijf dwaze
maagden. ‘De wederkomst van de Christus’ heeft dus niets te maken
met de letterlijke terugkomst van de Christus, maar met het manifest
worden van de innerlijke christus, de spirituele mens. Dat nu het spel
wordt gespeeld van de terugkomst van de nieuwe wereldleraar Maitreya
de Christus en zijn hiërarchie, is bedoeld om de mens afhankelijk te
maken van een uiterlijke imitatiechristus en hem aldus te verankeren aan
deze wereld.""
Aan het einde van een ‘Grote Jaarcyclus’ van 25.920 jaren zal -volgens
een natuurwet- alles wat door de heersende elitairen is opgebouwd in
elkaar storten. Heel ons huidige Babel-economische stelsel, samen met
politiek en religie zal in elkaar storten, doordat het gebouwd is op
zelfzucht en niet op liefde en wederzijds dienen. Alle torens zullen
vallen, en wat hoog is zal vernederd worden.
Schaduwzijden
Waar licht is geeft het schaduwzijden te zien, waar warmte is geeft het
als tegenpool koude, en waar liefde is heerst er ook haat. Dat zijn de
16
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schaduwzijden of vloeken zo men wil van onszelf, van de maatschappij
en samenleving. In het blad GezondNu november 2010 stond er een
lezenswaardig artikel over. Wij weten allen dat de vroege kerk als
schaduwzijde geweld niet heeft geschuwd om zich te handhaven. Met
geweld trad de kerk op tegen hen die in haar ogen ketters waren, als de
Manicheeërs, Donatisten en Arianen. Ambrosius en Luther riepen op
om de synagogen van de joden te verbranden. Geweld roept altijd
geweld op! De kerk voerde een inwendige strijd, maar ook een
uitwendige. De kruistochten en Inquisitie ontstonden, en dat alles in en
voor de naam van de liefdevolle God die men zei te dienen. Tot
meerdere eer van Zijn naam werden de auto-dafé’s gehouden (de
ketter-verbrandingen). Wij zien het ook in de samenleving, waar de
vloek van de rijken het land verteert. Het gaat om onrechtvaardige
rijkdom. Wie het onlangs verschenen boek van Marcel Messing erop na
leest: "De rijke man en de arme Lazarus’, krijgt een uitgebreid
overzicht voorgeschoteld van de schaduwzijden van de onrechtvaardige
mammon. Zo’n 40% van de wereldbevolking (dus twee-en-half miljard
mensen) leeft onder het bestaansminimum, waarvan twee miljard met
minder dan 2 dollar per dag moet rond zien te komen, en 385 miljoen
mensen met 1 dollar per dag. Twintig procent van de wereldbevolking
baadt in weelde en verteren 75% van het wereldinkomen!
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verval. Eva werd misleid door de schone woorden van Nachash.
Gedachten, woorden en daden zijn van invloed op ons DNA, doordat ze
functioneren als frequenties, volgens Russische wetenschappers
(Gargajev en Chermobrov). Ook ons zogenaamde ‘junk-DNA’ bevat
grote geheimen, die men tot nu toe niet heeft kunnen ontdekken.

Zegen en vloek

Zegen en vloek

Nieuw Bewustzijn
Bij Adam en Eva, en later in Genesis 6 bij de Nefilim en vrouwen der
mensen, is het DNA gewijzigd en is er in hen een nieuw gen
binnengedrongen. Daardoor vormde zich in de Adam-mensen (dat zijn
onze verre voorouders) het zogenaamde reptilianbrein. Ook kwam de
Resusfactor in hun bloed terecht, nadat Eva met Nachash (deze
eigennaam heeft men veelal met ‘slang’ vertaald, wat onjuist is)
geslachtsgemeenschap had, zie brochure 238. Ons DNA kan immers
gemuteerd (gewijzigd) worden, zodat de vloek intrede doet. Deze vloek
kan verbroken worden door de kracht van de liefde Gods, waardoor ons
DNA terug gemuteerd wordt. Ons brein bevat momenteel een reptilian
gedeelte, wat van oorsprong aan ons vreemd is. Wij zijn echter niet ons
brein, wij zijn schepselen van JHWH, en kunnen hersteld worden na

Wij zijn op aarde om te leren, zie brochure 573. Het leerproces duurt
een leven lang. Toch ligt alles al in ons DNA vast. Wij zijn
teruggevallen, zodat wij momenteel uit elke gebeurtenis in ons leven
lering dienen op te doen. Wij zien het zelfs in het leven van Nazireërs
dat zij nog moesten leren. Simson gaf zelfs aan Delila zijn geheim te
kennen, wat hem duur kwam te staan. Samuel vergistte zich bij het
kiezen van een zoon van Isai tot koning. Wij bouwen momenteel aan
kennis op hetgeen voorgeslachten hebben nagelaten, vooral nadat de
boekdrukkunst er kwam. Vandaag de dag is Internet en de computer
een rijke informatiebron voor ons, wat tot een zegen én of tot een vloek
kan worden aangewend.. Helaas, is er nog veel dis-informatie, met
betrekking tot onze gezondheid, leefwijze, toekomst en
levensverwachting. Religie, farma-industrie en politiek geven veel
misleidende informatie. Oorlogen worden
goedgepraat alsof het zou
gaan om de strijd tegen het terrorisme en de
bescherming van de
burgers. Grote rampen met chemie en nuclaire
installaties worden
afgedaan als of het so-wie-so geen gevaar
oplevert voor de
volksgezondheid. Religies verkondigen veel
luchtbespiegelingen, van
een hemel als beloning voor goede mensen, en een hel als straf voor
slechten. De geestelijken worden echter steeds meer in het nauw
gedreven door de ontwakende bevolking, wanneer ze er achter komen
dat ze geen onsterfelijke ziel bezitten, maar zelf een levende ziel zijn,
en dat hun zonden niet door een mensenoffer als betaling aan God
kunnen worden vergeven, maar dat zijzelf in berouw zich dienen te
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wenden tot God om barmhartigheid te verkrijgen. De waarheid
achterhaalt de leugens wel. Wij staan op het punt om van de huidige
dimensie over te gaan naar een nieuwe. Die wedergeboorte kan zelfs in
een heel korte tijd plaatsvinden, mogelijk in één dag, zie: Zacharia 3:9,
Jesaja 66:8.
Op een leerschool gaat het om ons denkvermogen, wat wij met onze
linker hersenhelft doen. De rechter hersenhelft is de voelende zijde. En
daarbij dat onze hersenen voor 97% junk zijn. Ons DNA heeft nu nog
één dubbele helix, maar zou er in totaal 12 dienen te hebben. Wij gaan
ons steeds sneller bewust worden
Zegen en vloek

Eenheidsbewustzijn
Tegenover de eenheid van de natuur staat een rijk gevarieerde veelheid
van vormen, kleuren en verschijnselen. De ‘werkelijkheid’ waarin wij
momenteel leven blijkt uit lagen te zijn opgebouwd. In elke laag
heersen nieuwe wetmatigheden, die weer afhankelijk zijn van de wetten
die gelden in de onderliggende lagen. Wetenschapper N. Hartmann
geeft vier lagen aan: 1. het anorganische, 2. het organische, 3. het
bezielde, 4. het geestelijke.
Anderen geven drie werelden of lagen aan in ons bewustzijn.
Het gevaar (de vloek) van de kennis verrijking via natuurwetenschappelijk onderzoek is, dat wij erdoor bezig zijn ons eigen graf
te graven. Dat schijnt in het verleden meerdere malen het geval te zijn
geweest, o.a. in Atlantis. Bij de torenbouw te Babel dreigde een nieuwe
catastrofe, wat door JHWH werd voorkomen door er de spraak te
verwarren. Onze wetenschappelijke kennis heeft -volgens Konrad
Lorentz- nog slechts iets van de buitenste laag van onze complexe
totaliteit afgekaveld. Hij zag de menselijke samenleving als de meest
ingewikkelde van alle levende systemen op aarde. De verhouding
tussen hetgeen wij weten en nog niet weten is volgens Lorentz slechts
uit te drukken in astronomisch grote getallen. Wel zag hij dat de
mensheid zich op een kruispunt bevond om tot ongekende hoogten op
te kunnen klimmen. Niet dat wij als mensheid reeds het gevaar
afgewend hebben door middel van onze wetenschappelijke
onderzoekingen en kennisvergroting. Juist de gevaren zijn momenteel
19
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levensgroot, zoals men heden ten dage omspringt in CERN met
experimenten, waarvan de uitkomsten onzeker zijn. Onze kennis en
wetenschap kan tot zegen zijn, maar ook tot vloek. Men kan met de
meeste dingen twee kanten op. Een mes kan men gebruiken voor
huishoudelijk werk, maar men kan er ook iemand mee doodsteken. Het
terrein van de kernenergie en nucleaire wetenschap is een terrein dat
voor ons mensen verboden is. Het is de Goddelijke oerkracht waar men
mee werkt, wat zeer fatale gevolgen heeft, zoals kernongelukken
destijds in diverse landen plaatsvonden, en 30 jaar terug in Chernobyl
en in Japan. Deze atomaire vloek verteert letterlijk het land
en het volk. Zie afbeeldingen van de omgeving van Chernobyl in
Rusland,
Zegen en vloek

http://www.flickr.com/photos/yahooeditorspicks/galleries/72157626251
068003/
http://www.youtube.com/watch?v=yiCXb1Nhd1o&feature=player_emb
edded#at=17
Wij zijn momenteel wel zover gevorderd om de grote sprong te kunnen
maken in ons bewustzijn, zonder dat wij eraan ten onder hoeven te
gaan. Dit zou -voor zover wij weten- de eerste maal in de menselijke
geschiedenis zijn, aldus Lorentz, dat wij in ons streven naar hogerop
niet verder naar beneden zakken, zoals een slak omhoog klimt tegen
een ruit, om daarna weer verder terug te zakken. Volgens Drunvalo is
het bewustzijn rond de aarde (dat is dodecaëder vormig) momenteel
hersteld en gereed, zodat wij naar een hogere dimensie kunnen. Bekijk
zelf zijn video’s hierover op Youtube.
Wij staan reeds op een ander niveau dan de dieren, die geen taal
ontwikkeld hebben zoals wij. Dieren kunnen wel met elkaar
communiceren, maar anders dan wij. Soms is een dier ‘wijzer’ dan wij.
Onze taal is volgens logische principes georganiseerd, om ermee
gedachten ervaringen (kennis) over te dragen, die van onze vijf zintuigen
afkomstig zijn. Juist door de taal zouden wij de gemeenschappelijke
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kennis tot een zeer hoog niveau op kunnen voeren, en zouden wij tot
ongekende prestaties in staat zijn. Dat
voorkwam JHWH bij de mensen te Babel, en verwarde hun taal, daar
men van kwaad tot erger zou gaan. Het was dan ook geen gewone toren
zoals wij die kennen welke men wilde bouwen, maar het was een
‘shem’, dat is een soort ruimteschip, om ermee het Goddelijke na te
vorsen. Heden ten dage heeft men via het Engels als wereldtaal de
kloof tussen volkeren en talen aardig kunnen overbruggen. Wij zien het
te CERN in Genève, waar er door een groot aantal landen wordt
samengewerkt, op zoek naar het Goddelijke, het zogenaamde Goddeeltje (Higgs Bosondeeltje) dat men gevonden zou hebben. Het gevaar
-de vloek- die zulk een onderzoek met zich meebrengt is de
zelfvernietiging. De
menselijk
geest
van
nieuwsgierigheid
is
echter niet te stillen.
Het ligt in ons
streven
om
onze
horizon te verbreden,
waarbij
taal
functioneert als
overdrachtsorgaan van
verworven kennis en
inzichten. Elk mens
draagt
een steentje daartoe
bij.
In
het
vervolmakingsproces
der aarde delen
álle mensen! Echter,
alle mensen zijn niet positief bezig, zijn niet
hemels-ontvankelijk. Er blijken menselijke soorten te zijn die
destructief bezig zijn met hun kennisvergroting. Denk hierbij aan de
reptielachtigen, aan Amalekieten, Nefilim, etc., die de nucleaire

Zegen en vloek
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vondsten aangewend hebben voor massavernietigingswapens, zoals Ed
Teller, Robert Oppenheimer, etc. Wetenschap en ethiek moet op de
behoefte en niet op de vernietiging van de mensen zijn gericht. Het
gevaar van misbruik is levensgroot, en is niet uit te sluiten bij de
experimenten die men doet met als doel de kennis te vergroten. Het
overleven van de mensheid wordt door geen enkele wet van de materie
gegarandeerd. Alleen onze Schepper kan en zal voorkomen dat wij
onszelf totaal zouden vernietigen. De ethiek kan niet uit de wetten van
de materie worden afgeleid, maar is van hogere orde. Hiermee zou de
theologie zich bezig dienen te houden, maar doet dat in zeer geringe
mate. Men is in de theologie druk bezig met zichzelf om als instituut te
overleven, om het historisch gedachtegoed der vaderen te conserveren.
De theologie heeft zo haar eigen leerstellingen en dogma’s over het
ontstaan van het leven, waarbij ze argwanend staat tegenover de
vondsten van de moderne wetenschap.
Kennisvergroting gaat via onze zintuigen, hersenen en ons hart. Wie
daarover meer wil weten kan op internet kijken bij J.C. Eccles ‘The
Human Brain’, en de drie werelden van Poppes. De mens zou
inderdaad tot álles in staat zijn, zoals uit Genesis 11 blijkt, wanneer
men samenwerkt. De wetenschap staat echter nog in haar
kinderschoenen, en wat het groeiproces vervolgens te zien zal geven,
wanneer wij ons ontwikkelen volgens de scheppingswetten, zal
fenomenaal zijn. Dan mogen wij in verwondering uitroepen: Hoe groot
is Uw goed dat Gij weggelegd hebt voor die U vrezen! Wat voor ons nu
nog paradoxen zijn, worden zodra ze bezien worden vanuit de
Goddelijke Geest plotseling opgelost. Hersenonderzoek heeft ons een
heel stuk inzichtelijk gemaakt over het hoe van het functioneren van
lichaamsfuncties. Om een voorbeeld te geven: De hersenbalk vormt de
verbindingsschakel tussen onze beide hersenhelften. De hersenbalk
bestaat uit een bundel van ruim 200 miljoen zenuwvezels waardoor
4000 miljard zenuwprikkels per seconde heen en weer schieten. Ons
hart echter werkt wat betreft bewustzijn bovendien 200.000 maal
sneller dan ons verstand! Dat moet dus in de toekomst héél wat te zien
geven, waartoe wij in staat zullen zijn, nadat JHWH ons aller hart heeft
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‘besneden’, naar de belofte van het herstelde Verbond, zoals in Jeremia
30-33 te lezen is, nadat Hij Zijn Geest over ons heeft uitgestort.
Er komt een totaal nieuw bewustzijn. De gordel daartoe rond de aarde
is penta-vormig, en ook onze waarneming via onze ogen en
hersenhelften geeft een pentavormig beeld te zien. Dat is te lezen in het
boek ‘Het Spel’ van M. Eigen en R. Winkler.
Zegen en vloek

Het gaat om ons innerlijke bewustzijn, om de zogenaamde ‘heilige
Graal’. De Heilige Graal was geen beker, niet de zogenaamde
Avondmaalsbeker van Jezus zoals wordt gedacht. Er is immers op
aarde niets heilig, ook niet een beker. Geen Tempel, geen priesterkaste,
geen kerkelijke clerus, geen kerkgebouw, geen Bijbel, geen Koran,
geen Rome of Mekka, niets is heilig! Het geheel enige plekje wat
JHWH als heiligdom en heiligheid verkiest is ..... óns hart, ons lichaam,
ons bewustzijn. En daar gaat het om de hogere bewustwording van
Hem in ons, nl het overblijfsel van het ware Israel dat tot JHWH zal
wederkeren. Het gaat om de omgang met Hem zoals in de Hof van Eden.
De graal is daar, waar in onze hersenen alle informatie binnenkomt en
wordt gesplitst. Daar worden wij bewust, identiteitbewust, Godsbewust.
De vorm van de heilige graal heeft veel overeenkomst met onze twee
hersenhelften. Verschillende bouwwerken, maar ook de vormen van
dieren, wijzen naar het beeld van onze hersenen. Zie hiervan enkele
voorbeelden op:
http://the-embassadorion.blogspot.com/search?q=heilige+graal
www.the-embassadorion.blogspot.com/
http://the-embassadorion.blogspot.com/2010_09_01_archive.html
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-en als mensheid- ver verwijderd van de gewone natuurorden. De ikgerichtheid is alom zichtbaar. Wanneer wij volharden in het weigeren
om oude versleten patronen los te laten en terug te keren naar de
Goddelijke wetten en inzettingen, vallen we in een gat, nl.. de vloek.
Maken wij ons op om verlicht te worden door Zijn Geest en nemen wij
Zijn patronen die ten leven zijn aan, dan klimmen we op naar een
steeds hoger bewustzijn, dat is de zegen en de liefde. Israël werd de
zegen en de vloek voorgehouden bij de bergen Ebal en Gerizim.
Zegen en vloek

Onze bewustzijnsontwikkeling zou door de Maya’s zijn vastgelegd in
hun piramiden-perioden, die eindigen einde 2012.
Het blijkt dat ons DNA niet uitsluitend de codes volgt van voorgaande
geslachten, maar door niet-stoffelijke krachten wordt beïnvloed en zich
daardoor laat wijzigen. Die tijd is heel nabij, dat JHWH Zijn Geest zal
geven, waardoor ons DNA ten goede zal worden gewijzigd, zodat de
aarde vol zal zijn van Zijn kennis en liefde! Hij zal de vloek kantelen
en afwenden, om ons Zijn volle zegen te geven!
Joël 2:29 Ja, ook over de dienstknechten, en over de dienstmaagden,
zal Ik in die dagen Mijn Geest uitgieten.
Jesaja 65:17 Want ziet, Ik schep nieuwe hemelen en een nieuwe aarde;
en de vorige dingen zullen niet meer gedacht worden, en zullen in het
hart niet opkomen.
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.

Tot het nieuwe eenheidsbewustzijn behoort ook de kennis dat wijzelf
een éénheid zijn. De Grieks/Platonische indeling dat wij een lichaam
zouden hebben met een losse onsterfelijke ziel en een aparte
levensgeest is heidens. Wij zijn een éénheid en dienen als éénheid in
balans te zijn. Wij zien in de samenleving dat het eenheidsbewustzijn
van lieverlee is uit gedoofd, waarna de negatie van de natuurwetten
volgde. Algemeen ziet men de natuurwetten als dwangbevelen. Dat zijn
het niet, daar ze ons welzijn beogen. Wij hebben ons als Israel-volkeren
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