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De kosmische taal van het Goddelijke, die geschreven staat als een

bovennatuurlijk handschrift aan het hemelgewelf, kunnen de meeste

mensen niet meer lezen. Zij zijn ontwend aan de mythen der ouden en hun

betekenis. In de christelijke kerken wordt nog wel gezongen van de

hemelen die Gods eer vermelden, maar het Goddelijk handschrift in het

uitspansel des hemels is voor hen een abracadabra.

Keizer Constantijn en zijn aanhang -dat is de clerus van de toenmalige

christelijke religie- wilde van deze religie een boekreligie maken. Zo

ontstond de Bijbel, die naar men zei van God was ingegeven aan mensen,

die optekenden wat God hen zou hebben gedicteerd. In die Bijbel

mochten de gewone mensen niet lezen. Ze was er voor de geestelijken om

een einde te maken aan alle onderlinge twisten en ketterijen. Nu, daarin

heeft men zich vergist, aangezien de Bijbel door een ieder ter hand wordt

genomen om er het zijne uit te halen wat hem past. Wat de clerus in de

Bijbel las aan mythen werd ontmythologiseerd, zodat het voor het volk

leek op beschrijving van historie. Hierdoor verstond het volk niet meer

wat mythen wilden zeggen, en later begrepen de geestelijken het zelf ook

niet meer. De mythen kwamen voort uit de oude mysteriescholen, o.a. die

van de Essenen. Daar begreep men nog de mythen, nl.. dat het een

Goddelijk handschrift betrof zoals dat in het universum was te zien in de

wetten van de natuur, maar dan ingekleed in een begrijpbaar verhaal.  Die

kosmische taal betrof o.a. de Dierenriem met haar 12 tekens en

betekenissen. Het wijst naar tijdvakken en cycli. Het watermantijdperk

volgt op het vissentijdperk. De Messias wordt vergeleken in de mythen bij

een vis. Een vis noemt men in het Midden-Oosten een ‘dag’, waarvan de

naam van de god Dagon afkomt. On = zon.  

De dierenriem en planeten zijn in de oude astrologie en astronomie altijd

in verband gebracht met het geboorteproces. Ook in de Bijbelse

mythentaal is hierop doelend geschreven. De gehele naam van Petrus is:

Simons zoon van Jonas.  Simon wijst op semen, Petrus wijst op penis,

zoon wijst op zon, en Jonas wijst op het sperma. De naam Jozua, de zoon

van Nun wijst ook op water en vis. Nun wijst naar het niets, de dark

matter (donkere materie) die niet reflecteert. Vandaar dat nonnen (nuns)

in het zwart gekleed gaan. Het zwart wijst naar de verborgen Goddelijke

krachtbron, zoals deze ook schuilt in de donkere materie. Donker heeft

2      Het Goddelijke Geboorteproces                         No. 592

een functie. De Ark des Verbonds stond ook in het donker. JHWH wilde

in donkerheid wonen.

Goddelijk Geboorteproces

 De verwekking van harmonische mensen met een hoger bewustzijn werd

in oude culturen nagestreefd. In mythen wordt verhaald op verbloemde

spreekwijze hoe en op welke wijze men dat deed. De energie die vanuit

het onmetelijke universum naar het sterrenstelsel Sirius afdaalde, kwam

daarna vanaf Sirius naar onze zon en planeten, en vandaar weer naar de

aarde. De energie die op een bepaald tijdstip bij een bepaalde stand van de

planeten opgewekt werd, was

of is bepalend voor het soort

mens die op dat moment wordt

verwekt, en na 9 maanden

geboren wordt. 

H e t  u n i v e r s u m  i s

elektromagnetisch, en alle

planeten hebben een ijzerkern

en fungeren als dynamo’s,

generatoren, om energie op te

wekken. Wij ontvangen tijdens

verwekking en geboorte de van

buiten afkomende energie die

op dat moment aanwezig is.

Het is niet alleen die van

buitenaf komende energie die

van groot belang is, maar ook

de van binnenuit komende

opgewekte energie van het

echtpaar dat een kind verwekt.

Het gaat hier dus om de energie

die tijdens het orgasme wordt

opgewekt, en in welke richting

deze wordt gezonden.  Tijdens

het orgasme ontstaat de

zogenaamde levens-energie
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 Dwarsdoorsnee van de ruggengraat

(kundalini), die door de holle ruimte

in onze ruggengraat van omlaag naar

boven gaat.  In onze ruggengraat

lopen 31 zenuwbanen, en twee

erbuiten, die Ida en Pingala worden

genoemd. In totaal dus 33

zenuwbanen, net zoveel als de

wervels in onze ruggengraat zelf. 

Ons geheugen is gebaseerd op ons

bewustzijn, dat handelt via zenuwen

als een condensator, voor de

opgewekte elektromagnetische energie die naar de pijnappelklier gaat.

Deze energie is als een wolkje dat direct boven de pijnappelklier zich

rond beweegt. Wanneer deze energie vrij is gekomen uit het aurische

veld, vloeit ze doelloos weg.  Wanneer deze energie echter in het aurische

veld circuleert, of in het gezamenlijke veld van beide partners circuleert,

zal het eerder de nieuwe mens bezielen dan alsnog wegvloeien. Men kan

zelfs deze energie voor de gezondheid van de partner, of voor zichzelf

aanwenden. De partners moeten hierbij wel heel doelbewust de energie

kunnen sturen in de juiste richting, en al hun gedachten vlak voor het

orgasme erop richten. Gedachtenkracht is hierbij een heel sterk middel.

Het gaat immers om de emoties. Motion = beweging. Waarop wij onze

gedachten vlak voor het orgasme richten, daar zal het zich manifesteren.

De vrijgekomen energie zal dan overgaan naar en in de richting van het

voorwerp waarop de gedachten gericht zijn. Wanneer de gedachtenkracht

ontstaat, treedt deze in contact met ons hartcentrum (de Medula

Oblongata)  dat impulsen opwekt tussen onze hersenen en de ruggengraat.

Vervolgens komt het sperma voort uit de zaadballen en wordt gedoopt in

de opgewekte lichtenergie. Hierop wijst de doop van Jezus door Johannes

de Doper. Op die wijze kan men het mannelijke sperma zien als een

elektromagnetisch geladen hersen-vloeistof.  De spermacellen gaan door

de testikels en penis -die oudtijds gezien werd als de boom des levens- en

worden in de baarmoederhals geinjecteerd. De boom des levens zag men

als die bron waarbij het leven van generatie op generatie werd

overgeplant. 
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 Het semen (sperma-vloeistof) noemt men wel crism zoals dat in de

vrouwelijke baarmoeder komt. Crism, christ, christa, het komt van Ker-

sheta, wat de hoogste titel was voor een priester van de Egyptische god

Ptah, Amon en Atum. Ker-sheta betekent zoveel als bewaker van de

mysteries, bewaker van het levensmysterie. Door een goed ge-

energetiseerd zaad en bij een juiste stand van de planeten kan men een

christ worden, een gezalfde of drager van een hoger levenslicht.  Het is

dus wel degelijk van belang hoe en op welke tijd en wijze een echtpaar

kinderen verwekt. 
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Materie waaruit wij zijn geschapen is de laagste vorm die door onze

Schepper is gebruikt om ons te doen ontstaan. Materie is gecristalliseerd

licht. Materie wordt ook wel voor ‘donkere materie’ (dark matter)

gehouden, dat niet reflecteert.  De mens is geschapen om te reflecteren,

om met zijn Schepper te leven en te overleggen, dat wil zeggen: te

reflecteren. Het orgaan waarmee dat kon geschieden is de pijnappelklier.

Deze is door toedoen van kwaadwillende geesten verduisterd geworden,

ineengekrompen, maar niet vernietigd. Mogelijk was het de bedoeling van

deze kwade personages om in Eva en Adam hun derde oog -want hierop

doelen wij als we het over de pijnappelklier hebben- geheel en al en

voorgoed uit te schakelen. De kwade genius die Eva om de tuin leidde en

in haar zijn serpentine spinalis bracht, om haar de les te leren van het

bevruchten en verwekken van nageslacht, heette volgens Genesis 3

Nachash. Die eigennaam is merkwaardig genoeg door de meeste

Bijbelvertalers vertaald door het woordje ‘slang’, alsof het om een reptiel

ging, die ook wel aangeduid wordt als duivel. Die ongelukkige vertaling

is een grote misslag, wellicht opzettelijk gedaan om het gewone volk op

een dwaalspoor te zetten. Een eigennaam of persoonsnaam in de Bijbel

dient men nimmer te vertalen, want daardoor wekt men de

vreemdsoortigste voorstellingen op bij de lezers. 

De naam Nachash, zie Strongs concordantie betekent:
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 Genesis 3:1  De slang <05175> nu was <01961> (8804) listiger <06175> dan

<04480> al <03605> het gedierte <02416> des velds <07704>, hetwelk <0834> de

HEERE <03068> God <0430> gemaakt had <06213> (8804); en zij zeide <0559>

(8799) tot <0413> de vrouw <0802>: Is het ook <0637>, dat <03588> God <0430>

gezegd heeft <0559> (8804): Gijlieden zult niet <03808> eten <0398> (8799) van

<04480> allen <03605> boom <06086> dezes hofs <01588>?

Nummer 05175 = vxn = Nachash, wat van het Sankrietse woord naga

afkomt, dat betekent serpent of slang.  Een naga wordt in Mattheus 10:16

een wijze genoemd. Het is een schrander iemand, en niet alleen schrander,

maar ook listig, listiger dan alle wezens des velds. Zo te zien wijst dit naar

de pijnappelklier van Nachash, die geopend was, maar door dit wezen

werd misbruikt. Er kan namelijk tweeërlei gebruik van de geopende

pijnappelklier worden gebruikt, waarover straks meer.

Zoals gezegd is in de Westerse traditie deze Nachash omgezet in een

slang die zou kunnen spreken, waarin de duivel schuilde, om Eva te

verleiden en haar ogen te openen voor goed en kwaad. Haar fysieke ogen

waren reeds geopend, want ze kon zien zoals een normaal mens met zijn

beide ogen in de ruimte rondom hem kan kijken. Nachash doelde op het

feit dat het om de pijnappelklier bij Eva ging, haar derde oog, om

daarmee het Goddelijke te reflecteren, te onderscheiden tussen goed en

kwaad. Wat goed en kwaad als dualiteit inhield werd niet door Nachash

aan Eva uitgelegd. Eva liep in de val en haar derde oog wat aanvankelijk

geopend was, werd door de chemische samenstelling van het semen van

Nachash verschrompeld en aangetast, maar niet vernietigd.  In het Westen

waar de christelijke religie overheerst werd de slang tot een negatieve

demonische uiterst slimme verzoeker. Wát een misslag!

In het apocriefe Bijbelboek Jakobus, de Boodschap, hoofdstuk 13:1b uit

de Zuid-Afrikaanse Bijbel staat: 

1b. Wie is hy wat my bedrieg het? Wie het hier die slegte ding gedoen in

my huis en hier die maagd besoedel?  Wor die geskiedenis van Adam tog

niet by my herhaal niet? Want zoas Adam in die uur van sy gebed afwesig

was en Nachash/slang gekom het en Eva alleen aangetref het en bedrieg

het, so het dit ook my overkom.? 

Uit het verhaal blijkt duidelijk dat het om een bevruchting ging.
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Naggai in het Hebreeuws betekent lichtgever, een schijnende ter

verlichting. Wijst dit naar fluorescentie? (zie Wikipedia dat het met

verlichting heeft te maken). Nachash doelde erop dat hij het derde oog

van Eva wel verder zou kunnen doen openen, zodat ze een God-gelijke

zou worden.  Nasir betekent kennis, herkenning en intuïtie. Nazireër is

een Godgewijde persoon.  Nassuw betekent slang. Dat lijkt verdraaid veel

op Nassau, de reptilians met het zogenaamde blauwe bloed.  Serpent hoeft

niet naar een reptiel te wijzen, maar kan ook doelen op de kundalini-

energie, dat is de zon -het derde oog- in de mens ter verlichting. De zeven

geesten of archangels in de Bijbel wijzen naar de activatie van het derde

oog, van de zeven melatonine-energiecentra. Melatonine is de inwendige

donkere materie die het licht omvormt en doet ontstaan. Mel-chi-sedek

komt van melatonine, en chi van het Egyptische Ka, de geest, en sedek

van rechtvaardigheid. Dus een stof waardoor de mens een rechtvaardig

karakter verkrijgt. Dat nu wilde Nachash verhinderen, en hij

demonstreerde hoe er ook andere mogelijkheden waren, goed en kwaad.

Welnu, de producten die Eva voortbracht logen er niet om. Kaïn was een

broedermoordenaar, net als zijn verwekker, de boze genius Nachash.
1 Johannes 3:12  Niet gelijk Kain, die uit den boze was, en zijn broeder

doodsloeg; en om wat oorzaak sloeg hij hem dood? Omdat zijn werken

boos waren, en van zijn broeder rechtvaardig.

De tweelingbroer van Kaïn was Abel, die niet door Nachash was verwekt

maar door Adam, was een rechtvaardige.

Richard Cassaro [rich@allaccessunlimited.com]

Spreuken 21:21  Die rechtvaardigheid en weldadigheid najaagt, zal het

leven, rechtvaardigheid en eer vinden.

1 Johannes 3:10  Hierin zijn de kinderen Gods en de kinderen des duivels

openbaar. Een iegelijk, die de rechtvaardigheid niet doet, die is niet uit

God, en die zijn broeder niet liefheeft,

Johannes 3:19  En dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is,

en de mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht; want hun

werken waren boos.

20  Want een iegelijk, die kwaad doet, haat het licht, en komt tot het licht

niet, opdat zijn werken niet bestraft worden.

21  Maar die de waarheid doet, komt tot het licht, opdat zijn werken

openbaar worden, dat zij in God gedaan zijn.
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1 Fluorescentie is een bijzonder geval van luminescentie. Het is een

natuurkundig verschijnsel waarbij een elektron een hoog-energetisch foton

absorbeert, in een aangeslagen toestand belandt en vervolgens terugvalt naar

de grondtoestand onder uitzending van een foton van lagere energie (langere

golflengte).

Het begrip fluorescentie is afkomstig van fluoriet: een mineraal dat bestaat

uit het zout calciumfluoride (CaF2), een bekende fluorescerende stof.

   Dolik - Zizanion

De naam Eva wijst naar het donker, zoals in het Engels gesproken wordt

van evening, het duister. In de duistere materie, in

de avondschemering vindt het mysterie plaats van

de verwekking van nieuw leven, dat tweeërlei kan

uitpakken, namelijk goed en of kwaad. D-evil of

duivel wijst ook naar het duister, naar de

devolutie, wat teruggang of neergang betekent. De

eerste geschapen mensen werden verleid, om van

een opgang te worden omgevormd tot een

neergang. Die neergang is niet definitief, al

slaagde ook de eerste aanslag op de Adammensen

gedeeltelijk. JHWH zorgt voor herstel als

ingebouwde factor. Ook al is het derde oog van de

Adammensen verschrompeld en verduisterd, het

kan en zal hersteld worden.  Bezat het sperma van

Nachash fluor, waardoor de pijnappelklier ineenschrompelde?  Nachash

was de lichtdrager, de man die fluorescentie bezat van het Goddelijke,

maar terug was gevallen naar beneden, zie Wikipedia 1 

Ook dat weten de nakomelingen van Nachash, het zogenaamde

slangenzaad uit Genesis 3:15. Ook hun ogen -dat wil zeggen- hun derde

oog kan worden geopend. Afhankelijk daarbij is wat voor DNA zij

bezitten en wat voor richting hun geest wordt gestuwd. Zij bezitten niet

het DNA meer dat zich op de Schepper ten goede kan richten, om Hem

met een volkomen hart te dienen. Zij zijn de weg van de materie

ingegaan, en zij hebben God naar de kroon gestaan en willen alsnog de

hand leggen op de troon van JHWH, dat is zelf voor God spelen. De val
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van deze lichtwezens of engelen is te lezen in Jesaja 14, Ezechiël 28 en

Judas vers 6. 
     Judas vers 6  En de engelen, die hun beginsel niet bewaard hebben,

maar hun eigen woonstede verlaten hebben, heeft Hij tot het oordeel des

groten dags met eeuwige banden onder de duisternis bewaard

In de gelijkenissen van het koninkrijk der hemelen wordt uit de doeken

gedaan dat er tweeërlei zaadlijnen op aarde zijn, waartussen een

altoosdurende strijd is, zoals ook blijkt uit Genesis 3:15. 

Het goede zaad zijn de kinderen des koninkrijks, de rechtvaardigen, gelijk

aan Abel.  Zie Mattheus 13, waar de anderen worden vergeleken bij

zizanion, een niet-vruchtdragend kruid. 

 24   Een andere gelijkenis heeft Hij hun voorgesteld, zeggende: Het

Koninkrijk der hemelen is gelijk aan een mens, die goed zaad zaaide in

zijn akker.

25  En als de mensen sliepen, kwam zijn vijand, en zaaide onkruid

midden in de tarwe, en ging weg.

26  Toen het nu tot kruid opgeschoten was, en vrucht voortbracht, toen

openbaarde zich ook het onkruid.

27  En de dienstknechten van den heer des huizes gingen en zeiden tot

hem: Heere! hebt gij niet goed zaad in uw akker gezaaid? Van waar heeft

hij dan dit onkruid?

28  En hij zeide tot hen: Een vijandig mens heeft dat gedaan. En de

dienstknechten zeiden tot hem: Wilt gij dan, dat wij heengaan en datzelve

vergaderen?

29  Maar hij zeide: Neen, opdat gij, het onkruid vergaderende, ook

mogelijk met hetzelve de tarwe niet uittrekt.

30  Laat ze beiden te zamen opwassen tot den oogst, en in den tijd des

oogstes zal ik tot de maaiers zeggen: Vergadert eerst dat onkruid, en

bindt het in busselen, om hetzelve te verbranden; maar brengt de

tarwe samen in mijn schuur.

De verklaring die aan deze gelijkenis wordt gegeven luidt als volgt:
36  Toen nu Jezus de scharen van Zich gelaten had, ging Hij naar huis. En

Zijn discipelen kwamen tot Hem, zeggende: Verklaar ons de gelijkenis

van het onkruid des akkers.

37  En Hij, antwoordende, zeide tot hen: Die het goede zaad zaait, is de

Zoon des mensen;
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   Zion-zaad tarwe

38  En de akker is de wereld; en het goede zaad, zijn de kinderen des

Koninkrijks; en het onkruid zijn de kinderen des bozen;

39  En de vijand, die hetzelve gezaaid heeft, is de duivel; en de oogst is de

voleinding der wereld; en de maaiers zijn de engelen.

40  Gelijkerwijs dan het onkruid vergaderd, en met vuur verbrand wordt,

alzo zal het ook zijn in de voleinding dezer wereld.

41  De Zoon des mensen zal Zijn engelen

uitzenden, en zij zullen uit Zijn Koninkrijk

vergaderen al de ergernissen, en degenen, die de

ongerechtigheid doen;

42  En zullen dezelve in den vurigen oven

werpen; daar zal wening zijn en knersing der

tanden.

43  Dan zullen de rechtvaardigen blinken, gelijk

de zon, in het Koninkrijk huns Vaders. Die oren

heeft om te horen, die hore.

Het zogenoemde onkruid-zizanion-zaad heeft de

uiterlijke vorm van  het zion-zaad. Zizanion is

echter onvruchtbaar. 

Een verklaring zegt er het volgende over: Het

woord dat in De Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) met ‘‘onkruid’’ is vertaald, luidt

in het Grieks zizanion. De specifieke betekenis van dit woord is waarschijnlijk

‘‘dolik’’, een plant uit de raaigrassenfamilie. Dolik lijkt erg op tarwe; pas bij de

bloei is het onderscheid goed zichtbaar. Dolik is niet eetbaar, en de zaden zijn

zeer vatbaar voor een giftige schimmel.

Zie tevens onze brochures 293 en 476 over zizanion. 

Dat ook het zizanion een soort zaad voortbrengt en een schijnvertoning

geeft, wordt duidelijk in de mythe van Osiris, Isis en Horus. Het derde

oog van de kwade zaadlijn kan ook worden geopend, maar zal niet het

Goddelijke reflecteren naar de Schepper, maar naar zichzelf.  Dat advies

gaf Nachash aan Eva: Gij zult als God worden. De lijn van het

zogenaamde slangenzaad kan op een mechanische wijze zichzelf

verlichten en hun derde oog activeren. Dan wanen ze zichzelf God te zijn.

Die trend zien we ook in new Age, dat de mens zelf God is. Hun derde

oog maakt van hen narcisten, hoogmoedige medogenloze personen. De
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zogenaamde verlichte lieden noemen zich o.a. illuminati, en anderen als

vrijmetselaren, Luciferianen, etc.  Zij missen

echter iets in hun DNA.

Dat ze weliswaar hun derde oog kunnen

activeren blijkt uit de mythe van Osiris. Os

betekent in het Egyptisch ..... iets openen.

Iris wijst naar de iris in ons oog. Osiris wijst

naar de opening van het derde oog, wat door

een doodscrisis gaat, een afsterving van het

ego, om het nieuwe Horus-kind te baren.

Dat wil zeggen, de geboorte van de

innerlijke zon, het derde oog in de mens.

Horus wijst naar de zon, de hori-zon.  Wat

het kwade zaad mist in hun DNA wijst naar de mitochondria. 

Volgens Wikipedia is mitochondria het volgende:

""Een mitochondrion of mitochondrium (meervoud mitochondriën of

mitochondria) is een staaf- of bolvormig celorganel, dat functioneert als

energiecentrale van de cel. Een mitochondrion is meestal staafvormig en

heeft een diameter van ongeveer 1 micrometer.

Omdat mitochondriën de cel van energie voorzien, is er een verband

tussen de energiebehoefte van een cel en het aantal mitochondriën per cel.

Tijdens de afbraak van energierijke stoffen zoals vetten en glucose wordt

acetyl-coenzym A geproduceerd. In mitochondriën worden bij de

citroenzuurcyclus energierijke elektronen onttrokken aan dit

acetyl-coenzym A. Vervolgens gebruiken de mitochondriën deze

energierijke elektronen om tijdens de oxidatieve fosforylering ATP,

NADH en FADH2 te produceren. Met name ATP is een belangrijke

energiebron voor zeer veel reacties in de cel.

Een mitochondrium bezit een dubbel fosfolipiden membraan:

een uitwendig membraan

een inwendig membraan, met instulpingen, de cristae.

Tussen de cristae zit de matrix (vloeistof). Het aantal cristae staat ook in

relatie met de intensiteit van de ademhaling.""
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http://www.cytochemistry.net/cell-biology/mitochondria_lifecycle_gradu

ate.htm

http://coo.erasmusmc.nl/Atlas_Mitochondrien/mitoch_ziekten.html

Mitochondria zet de suikers uit de voeding om in energie. Mito komt van

het Griekse mitos, dat is celdeling, chondria = graankorrel.

Het zijn de korreltjes in cytoplasma, en wijst naar de splitsing van cellen

en chromosomen.  

De Radboud universiteit formuleert het als volgt:
"Cellen van volwassen individuen hebben twee exemplaren van elk chromosoom,

ze hebben dus een dubbele set chromosomen. Dit wordt meestal aangegeven met

"2n" of met de term "diploid" (uit het Grieks diplous = dubbel). Geslachtscellen

hebben slechts één enkele set chromosomen (aangegeven met "1n", of "haploid";

uit het Grieks haplous = enkel). De speciale deling waardoor haploide cellen uit

diploide cellen ontstaan heet reductiedeling of meiose (meer hierover en over

chromosomen in de webserie Celcyclus: Mitose en Meiose). Bij de bevruchting

versmelten twee haploide geslachtscellen weer tot een gewone diploide cel (de

zygote); er komen altijd van beide ouders een set chromosomen bij elkaar. Of we

een geslachtscel mannelijk of vrouwelijk noemen is een kwestie van afspraak: de

mannelijke geslachtscel is klein en beweegt (actief of passief) naar de grote en

vrijwel onbeweeglijke eicel toe. De mannelijke geslachtscellen heten

spermacellen (uit het Grieks sperma = zaad), de vrouwelijke heten eicel of ovum

(uit het Latijnse woord voor ei). Uit de bevruchte eicel kan zich weer een nieuw

individu ontwikkelen met een dubbele set chromosomen". 
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Het getal 72 speelt een belangrijke rol bij bevruchting. Het vrouwelijke

ovum leeft 72 uren. Het duurt ook 72 uren voordat het sperma in een

mannelijk lichaam regenereert. In het heelal, wat verband houdt met

generatie en geboorte, heeft de maan 72x de massa van de aarde, en is het

volume van Saturnus 72x dat van de aarde. Ons zonnestelsel zou geboren

zijn in Sirius B, dat gemaakt is van ijzer. De planeten hebben allen een

ijzerkern. Hetzelfde ijzer zit in ons bloed, en in de materie. Wij komen

ook dikwijls in de Bijbel de aanduiding tegen van ‘drie nachten én drie

dagen’, dat is 72 uren.    

Zie verder het getal 72 op internet.

De naam Jakob wijst naar de goede vorm van fluorescentie. Het is Jakob

die het Goddelijke weerspiegeld, die oplicht wanneer de Goddelijke

energie hem bestraald. Zijn derde oog werd er door verlicht en op God

gericht, waardoor hij zijn eigen kleinheid en Gods grootheid zag en

beleefde. Ezau beschuldigde Jakob op een valse wijze en noemde hem een

oplichter. Inderdaad was Jakob degene die oplichtte, reflecteerde op het

Goddelijke Licht. 

De levenscyclus beginnen wij als een stip, een bolletje, cirkelvormig. Dat

is gelijk aan het oerbegin van al het geschapene. Dat oerbegin is de

zogenaamde ‘leegte’, het vacuüm of 6e element, dat gesymboliseerd

wordt door een bolvorm.  De cel en ook het sperma-eitje en ovum zijn

allen rond, bolvormig. In de bolvorm passen álle zogenaamde Platonische

geometrische lichamen. Wij lezen dat God in zes dagen de hemel en aarde

en al het verdere schiep (in werkelijkheid her-schiep), en dat Hij op de 7e

dag rustte, waarna er niet meer sprake is van een nachtperiode. 

Die zes scheppingsdagen symboliseren de 6 elementen: 

1. de bol (leegte, zwart), 2. de dodecaëder (ether, blauw), de tetraeder,

vuur, geel, 4. de octaeder, lucht, groen, 5. de icosaeder, water, oranje, 6.

de kubus, aarde, zwart/roodbruin. 

De 5 bekende elementen wijzen op fasen van verdichtingen van de

Goddelijke Licht-energie:

1. eather = fotonisch, tachyonisch, 2. vuur = plasma, inter-atomisch, 3.

water = vloeibaar, inter-moleculair, 4. lucht = gasvormig, atomair, 5.

aarde, vast, moleculair.
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De aarde als vaste vorm van afgekoelde licht-energie heeft de minste

energie en laagste frequentie. Frequentie-golven hebben vormen,

namelijk: 

1. de aarde heeft een kubus-vormige golf  

2. vuur heeft een zaagtand-vormige golf  

3. lucht heeft een meer rondere golf

4. water heeft een golf-vormige golf, zoals

de cijfers 9 en 6
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Transformatie

Transformatie of gedaantewisseling is iets wonderbaarlijks. Hoe kan een

vraatzuchtige rups veranderen in een fladderende vlinder? 

Transformatie van ons mensen geschiedt  -wellicht ook van dieren en

andere geschapen dingen- wanneer de 12 carbon/koolstofelementen

omgezet worden in carbon-7 elementen. Dat wordt gesymboliseerd in de

Dierenriem, de 12 apostelen en 12 stammen Israëls.  Ons huidige bestaan

uit carbon-12 wijst naar de dualiteit, waarvan 6 positieve en 6 negatieve.

De 6 positieve als ons wezen, en de 6 negatieve als onze schaduw.

Tijdens het komende Galactische Kruis op 21-12-2012 treden wij een

nieuw tijdvak binnen van een hogere frequentie, wat plaatsheeft wanneer

er  een kruis ing of

overgang plaatsheeft van

ons zonnestelsel en de

melkweg. Dat veroorzaakt,

net als bij onweer wanneer

wolken met elkaar in

botsing komen, bliksem.

D i e  h o o g g e l a d e n

lichtstraal komt voort uit

het het centrum van de

Galaxy, waardoor de

zonne-motor zeer hoog

opgeladen wordt,  zodat

wij ook in deze verhoogde

energie zullen delen, om carbon-12 om te zetten in carbon-7. Zie onze

brochure waarin dit uitgebreid wordt uitgelegd, no. 593. Doelt hier de

profeet Jesaja op in hfst. 32:15, dat over ons de Geest uit de hoogte zal

worden uitgestort?

    

Alles in de kosmos beweegt, en wij als aarde komen vanzelf op dat

kritische energiepunt te staan, wanneer de aarde uitlijnt met de zon en

melkweg op 21-12-2012. Zie de boeken: De Grote Galactische Conjunctie

2012 kruisen, van Jan Wicherink, en van Drunvalo Melchizedek, de

Kundalini van de aarde na 2012.
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Het is een kruispunt dat moet worden overgestoken, en we weten dat

zulks altijd gevaarlijk is en complicaties kan opleveren. Welnu, in dit

geval zullen er tijdens de oversteek grote kosmische krachten vrijkomen

die een metamorfose zullen bewerkstelligen die zijn weerga niet kent.

Daardoor zal er een afsterven plaatsvinden van alle oude systemen en

negatieve krachten, en een opstanding van het positieve, de eenheid en

liefde. Op zo’n kosmisch groots moment van nieuwe geboorte staat er

altijd een Meester op, een Gezalfde, namelijk uit de heilige of goede

zaadlijn. Hij wordt door de profeet Zacharia Zerubbabel genoemd. Zie

ook Joel 2:23.  Bekijk eens de volgende video en website:

ttp://wn.com/2012_End_Times_of_Pisces_The_Last_Resurrection_And_

The_Galactic_Cross_2012_Decoded

http://www.infinitelymystical.com/essays/2012-nutshell.html

De kosmische betekenis van het Jezus-kruisigingsverhaal kunt u

hieronder lezen.
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De Schepper-God heeft groot geduld gehad met de kwade zaadlijn. Dat is

te lezen in het apocriefe Bijbelboek Wijsheid, hoofdstuk 12 (Zuid-

Afrikaans):
12:1. U onsterflike Gees is in alle dinge.  2. Daarom tugtig U die oortreders

ook bietje vir bietje; U waarsku hulle deur hulle te herinne aan die dingen

waarin hulle oortree het, sodat hulle besoedeling sal laat staan en trou blij

aan U, Jahweh. 3. Die wat vroeër op U Adama (aarde) van Apartheid

gewoon het, 4.  het U gehaat vanweë hulle gruweldade van toorkuns, en

besoedelde plegtighede: 5. meedoënloos het hulle kinder vermoor, en hulle

het menselike ingewande geëet en die vlees en bloed genuttig. 6. U het

besluit om die ingewijdes uit hulle midde van hulle fees te neem, en om die

ouers wat met die eie hand die hulpelose siele gedood het deur die hand

van ons vaders uit te roei, 7. sodat die Aarde wat U van almal die hoogste

agt, ‘n waardige bevolking sou ontvang van die kinders van Elohim. 8.

Maar U het ook hulle, omdat hulle mense was, ontsien en vir hulle as

voorlopers van U leërmag, perdebye gestuur om hulle langsaam uit te roei.

9. Ofskoon U niet onmagtig was om die oortreders in die stryd oor te lever

in die hande van die regverdiges, of hulle deur vreeswekkende wesens of

‘n strengbevel ineens uit te roei, 10. het U kortstondigheid verwerp en hulle

die geleenheid gegee om te besin; ook al het U goed geweet dat hulle ‘n

besoedelde saadlyn was en die besoedeling vir hulle aangebore was, sodat

hulle gesindheid in ewigheid nie sou verander niet. 11. Want hulle saad

was vervloek vanaf die begin

De 13 satanische bloedlijnen met hun valse kronen worden in de tijd van

de grote komende metamorfose openbaar. Zij zijn als vraatzuchtige

rupsen die gestoken zijn door de wespen, zodat zij weliswaar de

metamorfose ondergaan, maar er als akelige steekwespen zullen

uitkomen.  Hun kronen bevatten momenteel wel mooie en dure diamanten

(carbon-koolstof), meestal 12 stuks met middenin een saffier als

hoofdsteen. Die hoofdsteen is symbool voor het sterrenvuur dat uit het

centrum van de Galaxy komt. De saffieren hoofdsteen wijst naar de

waarheid die vanuit het hart wordt gesproken, die niet kan liegen. Hoe

kunnen echter de kinderen of nazaten van de vader der leugen ooit de

waarheid leren spreken? Zij zijn bedriegers, en ook hun harten zijn vol

van bedrog. Zij kunnen niet van carbon-12 de metamorfose ondergaan

naar carbon-7, om alsdan de volle waarheid te openbaren.  De 12

dierenriemtekens, de 12 aartsvaders en 12 apostelen, wijzen naar de 12
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Energievelden of rasters rond de aarde

stappen van het scheppingsproces hoe de op carbon-12 gebaseerde

materie geschapen is, maar omgevormd zal worden tot carbon-7.  Dr. Paul

la Violette schrijft in zijn boek ‘Earth under Fire’ over deze zaak.  Wijst

carbon-7 naar de 7e (her)scheppingsdag, waarbij geen melding wordt

gemaakt van een nacht?  Dat is in overeenstemming met Openbaring 22,

waar staat dat er geen nacht meer zal zijn. Ook Paulus schrijft er over dat

wij in een ondeelbaar ogenblik zullen veranderd worden, zie:
1 Corinthiërs 15:52  In een punt des tijds, in een ogenblik, met de laatste bazuin;

want de bazuin zal slaan, en de doden zullen onverderfelijk opgewekt worden, en

wij zullen veranderd worden.

  

Wijst dat naar de komende energiebarst van 21-12-2012?  We zien zo’n

zelfde soort lichtflits tijdens een atoom-explosie. Het blijkt dat wij

aangekomen zijn aan het einde van de 6e scheppingsdag van 1000 jaar,

om de nieuwe 7e dag van rust en welzijn binnen zeer korte tijd binnen te

treden.  

Nederland en het zion-zaad

De Nederlanders zijn een zeer oud en vermaard volk. Enkele jaren

geleden waren er in ons land een aantal Kogy-indianen uit Colombia, die

in hun hart hadden gekregen om ons land te bezoeken, zie Frontier 1e deel

mei/juni 2010. Zij ontvingen intuïtief informatie dat in ons land nog een

groot deel van het oude goede mensenzaad woonde. Zij hadden geen

paspoorten, geen schoenen en

spraken geen Engels of Spaans. Zij

waren toch via via in ons land

aangekomen, en zijn o.a. in

Apeldoorn geweest. Zij moeten hun

ogen niet geloofd hebben, want ze

hadden niet verwacht aan te treffen

wat ze zagen.  Ze zagen de moderne

westerse wereld voor het eerst met

eigen ogen. Ze zagen dat de mensen

in ons land ver tot zeer ver van de

natuur verwijderd waren.  Ze

herkenden niet de oude mensen-

zaadlijn in ons volk. Maar goed, ze
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Zendmasten in Nederland Men wil ons hersenspoelen

zijn weer terug gegaan. Waar het mij om gaat is, dat deze mensen wisten

dat in Nederland nog veel -wellicht het meeste- van het oorspronkelijke

goede zaad aanwezig was.  Wij weten dat dat inderdaad het geval is, dat

de kern van de 12 stammen Israëls die in de verstrooiing gingen, hier

verzameld is. Vanaf oude tijden is ons land het Westerse Sion genoemd,

het Israël in het Westen, etc. Zie onze brochures 344, 380, 418, 436, 476,

509 en 580.  

Waar de Scheppergod Zijn heilige zaadlijn heeft, zet de kwade zaadlijn

altijd ook zijn zaadlijn uit, en probeert als onkruid het goede zaad te

overwoekeren.  

Nederland is een land met een spirituele functie. Nederland wordt wel

door sommige mensen van New Age het ‘spirituele brandpunt van de

wereld’ genoemd. Wat een verduistering dat de geestelijken, met name de

christelijke kerk, daar geen oog meer voor hebben. Het zicht op

Nederland was er in de 16e en 17e eeuw nog wel, zoals Theodorus van

der Groe in Zijn Biddagpredikaties God, de God van Nederland noemt.

En Justus Vermeer in zijn boek "Oefeningen’ Nederland vergelijkt met

Israël.  Aanklagend dat buitenkerkelijken het nog inzien dat in Nederland

een sterk en diep morfogenetisch veld aanwezig is, en het doel ervan

inzien. De schrijvers prof.dr. P.J. Klopper noemt in zijn boek "Nederland

en Oranje’ ons land het Israël in het Westen, en ook de schrijver

Louwrens Penning schrijft hetzelfde. 
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Nederland wordt gezien als een soort baarmoeder ten opzichte van de rest

van de wereld. Andere volkeren kunnen van de hoge spirituele energie in

ons land gebruik maken. Maar wie is er blind als Mijn Knecht?  Gelukkig

de toezegging dat de blinde ogen binnenkort zullen geopend worden. Van

het Nederlandse Sion zal de Wet uitgaan, zie   
Jesaja 2:3  En vele volken zullen heengaan en zeggen: Komt, laat ons

opgaan tot den berg van JHWH, tot het huis van den God Jakobs, opdat Hij

ons lere van Zijn wegen, en dat wij wandelen in Zijn paden; want uit Sion

zal de wet uitgaan, en JHWH’s woord uit Jeruzalem.

Vanzelfsprekend dat de lieden van het kwade zaad (Nachash-zaadlijn)

niet stilzitten. Zij proberen zoveel mogelijk ons als het ‘goede zaad’ te

vernietigen, letterlijk en figuurlijk.  Dat doen zij o.a. door middel van

straling (electrosmog), zoals de vele zendmasten, zodat wij er dizzy van

worden en geen contact met Boven kunnen maken. Ze besproeien ons met

chemtrails, zij spuiten onze baby’s al vol met vaccin-gifsoorten. Zij

houden ons in slavendienst, geven ons fluor via tandpasta, aspartaam via

zoetstoffen, doen aan abortus en euthanasie, en ga zomaar verder de lijst

aan te vullen. Onze jeugd wordt op alle mogelijke manieren bewerkt. 

Echter, onze bevrijding en verlossing is aanstaande. Onze Verlosser leeft,

en het Goddelijke nieuwe Geboorteproces is zich aan het voltrekken.  Zou

een volk als het onze, althans het overblijfsel van het goede zaad in ons

volk, op één dag geboren kunnen worden? Ja zeker, zie:

Jesaja 66:8  Wie heeft ooit zulks gehoord? Wie heeft dergelijks

gezien? Zou een land kunnen geboren worden op een enigen dag?

Zou een volk kunnen geboren worden op een enige reize? Maar

Sion heeft weeen gekregen, en zij heeft haar zonen gebaard.

Zie verder onze brochure over de Nieuwe Tijd die aanstaande is, no 601

en 615.  In die nieuwe tijd zullen er alleen nog maar rechtvaardigen zijn

op aarde, zie:                                                                     
Psalmen 37:29  De rechtvaardigen zullen de aarde erfelijk bezitten, en in

eeuwigheid daarop wonen.

Jesaja 60:21  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.
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Mattheüs 13:43  Dan zullen de rechtvaardigen blinken, gelijk de zon, in het

Koninkrijk huns Vaders. Die oren heeft om te horen, die hore.

Mattheüs 13:49  Alzo zal het in de voleinding der eeuwen wezen; de engelen

zullen uitgaan, en de bozen uit het midden der rechtvaardigen afscheiden;

Lees tenslotte eens in Jesaja 30 het verloop in het Goddelijke

Geboorteproces van Sion, waaraan de ‘dag der grote slachting’

voorafgaat. Daarna zal er bij ons grote vreugde zijn over de nieuwe

geboorte en om het komen tot JHWH op de berg Sion. Zal Planeet X of

Nibiru zorgen, wat wij kunnen zien als de geboorteweeën, voor de

totstandkoming van het herstel van de twaalf stammen Israëls?  Het zal

gepaard gaan met vuur, hagel, stralen en een vloed. 
30:25  En er zullen op allen hogen berg, en op allen verhevenen heuvel

beekjes en watervlieten zijn, in den dag der grote slachting, wanneer de

torens vallen zullen.

26  En het licht der maan zal zijn als het licht der zon, en het licht der zon

zal zevenvoudig zijn als het licht van zeven dagen; ten dage als JHWH de

breuk Zijns volks zal verbinden, en de wonde, waarmede het geslagen is,

genezen.

27  Ziet, de Naam van JHWH komt van verre (Nibiru komt van buiten ons

zonnestelsel eenmaal in de 3600 jaar), Zijn toorn brandt, en de last is zwaar;

Zijn lippen zijn vol gramschap, en Zijn tong, als een verterend vuur;

28  En Zijn adem is als een overlopende beek, die tot aan den hals toe raakt;

om de heidenen te schudden met een schudding der ijdelheid, en als een

misleidende toom in de kinnebakkens der volken.

29  Er zal een lofzang bij ulieden zijn, gelijk in den nacht, wanneer het feest

geheiligd wordt; en blijdschap des harten, gelijk van een, die met pijpen

wandelt, om te komen tot den berg van JHWH, tot den Rotssteen van Israel.

30  En JHWH zal Zijn heerlijke stem doen horen, en de nederlating Zijns

arms doen zien, met grimmigheid van toorn, en een vlam van verterend

vuur, stralen, en een vloed, en hagelstenen.

31  Want door de stem van JHWH zal Assur te morzel geslagen worden, die

met de roede sloeg.

32  En alwaar die gegrondveste staf doorgegaan zal zijn (op welken JHWH

dien zal hebben doen rusten), daar zal men met trommelen en harpen zijn;

want met bewegende bestrijdingen zal Hij tegen hen strijden.

33  Want Tofeth is van gisteren bereid; ja, hij is ook voor den koning

bereid; Hij heeft hem diep en wijd gemaakt, het vuur en hout van zijn

brandstapel is veel; de adem van JHWH zal hem aansteken als een

zwavelstroom.
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Metamorfose

Metamorfose is gedaantewisseling. Wanneer u bij David Icke en anderen

zoekt naar shapeshifting dan is dat ook een gedaantewisseling die de

reptilians momenteel al kunnen ondergaan. Er zijn vele getuigenissen van

mensen die deze gedaantewisseling hebben waargenomen. In folklore en

mythen komt het veelvuldig voordat bijvoorbeeld kinderen in zwanen

veranderen.  Wij lezen in Mattheus 17

dat Jezus ook van gedaante

veranderde en met Mozes en Elia

sprak. Die nieuwe gedaante was wit,

glinsterend en oogverblindend. 

Bekende satanisten, pedofielen,

politici en vorsten behoren tot de

zogenoemde shapeshifters.  Aan

bepaalde lichaamskenmerken kan men

hen herkennen. 

http://www.davidicke.com/forum/sho

wthread.php?t=208616

http://www.davidicke.com/forum/showthread.php?t=68871
http://belialith.blogspot.nl/2011/02/vampires-are-reptilians-that-is-queen.html

Kenmerken van reptilians

Reptilians hebben geen empathie. Zij hebben veelal zeer lange tongen en

laten hun tong veelvuldig zien. Hun ogen hebben pupillen die zij kunnen

veranderen in reptielspleten verticaal. Op hun gezichten en lichamen zijn

dikwijls vlekken of andere vreemde vormen waar te nemen. Aan hun

stemmen zijn ze te herkennen voor ingewijden. Ze zouden verband

hebben met de aloude kinderen Belials waarvan in de Bijbel sprake is.

http://reptilians.punt.nl/

Wij zullen er DV te zijner tijd dieper op ingaan. 
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Nederland valt in het oog, daar is

de meeste elctrosmog, twitter- en

computer-bezigheid. 

 

Toelichting;

Wat is een Morfogenetisch veld?   Dat is een veld wat men kan

vergelijken met een aura, een uitstraling. Het is een veld van álles wat

bestaat, dus een collectieve aangelegenheid,

een gemeenschappelijk energieveld. De

naam ‘morfogenetisch’ betekent zoveel als

wording van de vorm(en). Het Griekse

morfé = vorm, en Genesis = wording. Het

zijn velden die een vorm of vormen

voortbrengen. Er blijkt namelijk een

collectief geheugen te zijn van al wat

bestaat, wat in een veld rondom de aarde is

en wordt opgeslagen, waaruit een ieder

informatie kan aftappen.  De bioloog Rupert

Sheldrake heeft een diepgaand onderzoek

g e d a a n  n a a r  d e z e  z o g e n o e md e

morfogenetische velden. Dat zijn velden die bezielend werken op alles

wat bestaat. Het blijkt dan ook dat organismen veelméér zijn dan maar

een soort ingewikkelde ‘machientjes’. Zie het volgende citaat van de

website sunrise:

""Morfogenese – letterlijk het ‘ontstaan’ (genesis) van ‘vorm’ (morfe) –

is iets mysterieus. Hoe ontstaan ingewikkelde, levende organismen uit

veel eenvoudiger structuren, zoals zaden of eieren? Hoe slaagt een eikel

erin tot een eik uit te groeien, of een bevrucht menselijk eitje tot een
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volwassen mens? Een treffend kenmerk van levende organismen is het

vermogen tot regeneratie, van het genezen van wonden tot het vervangen

van verloren ledematen of staarten. Het is duidelijk dat organismen meer

zijn dan alleen ingewikkelde machines: wie hoorde ooit van een machine

die spontaan uit een machine-ei groeide of na beschadiging zichzelf

herstelde? Organismen, in tegenstelling met machines, zijn meer dan de

som van hun delen; er is iets in hen dat holistisch en doelgericht is, dat

hun ontwikkeling naar een bepaald doel leidt.

Hoewel de moderne mechanistische biologie zich ontwikkelde tegenover

het vitalisme – de leer dat levende organismen worden gevormd door

onstoffelijke vitale factoren – heeft ze haar eigen doelgerichte beginselen

geïntroduceerd, in de vorm van genetische programma’s. Genetische

programma’s worden soms vergeleken met computerprogramma’s maar,

terwijl computerprogramma’s door intelligente wezens worden

ontworpen, zouden genetische programma’s door het toeval in elkaar

worden gezet! In de afgelopen jaren heeft een aantal prominente

ontwikkelingsbiologen naar voren gebracht dat het misleidende begrip

genetische programma’s moet worden afgewezen ten gunste van zulke

termen als interne vertegenwoordiging of interne beschrijving. Wat met

deze vertegenwoordigingen en beschrijvingen precies wordt bedoeld moet

nog worden verklaard.

De rol van de genen wordt door mechanistische biologen geweldig

overschat. De genetische code in de DNA-moleculen bepaalt de volgorde

van aminozuren in eiwitten; wat niet wordt bepaald is de manier waarop

de eiwitten in cellen, cellen in weefsels, weefsels in organen en organen

in organismen worden gerangschikt. Sheldrake merkt op:

Uitgaande van de juiste genen en dus de juiste eiwitten en de juiste

systemen waardoor de synthese van eiwitten wordt beheerst, veronderstelt

men dat het organisme zich op de een of andere manier automatisch

vormt. Dit lijkt erop alsof we mogen verwachten dat een huis spontaan

ontstaat als de juiste materialen op de juiste tijd op een bouwterrein

worden afgeleverd.
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Het feit dat alle cellen van een organisme dezelfde genetische code

hebben en zich toch op de een of andere manier anders gedragen en

weefsels en organen opbouwen van verschillende structuren, wijst er

duidelijk op dat een of andere leidende invloed buiten die van DNA, aan

de zich ontwikkelende organen en ledematen vormgeeft.

Ontwikkelingsbiologen erkennen dit, maar hun mechanistische

uiteenzettingen lopen vast op vage uitspraken over ‘complexe ruimte-tijd

patronen van fysisch-chemische wisselwerking die nog niet ten volle

worden begrepen’.

Volgens Sheldrake worden de ontwikkeling en de instandhouding van de

lichamen van organismen geleid door morfogenetische velden. Het begrip

morfogenetische velden wordt algemeen aanvaard in de

ontwikkelingsbiologie, maar de aard van deze velden blijft duister en

vaak vormt men er zich een beeld van in conventionele natuurkundige en

scheikundige termen. Volgens Sheldrake zijn ze een nieuw soort veld dat

tot nu toe in de natuurkunde onbekend was. Ze bevinden zich in en

rondom de systemen die ze organiseren en bevatten een soort collectief

geheugen waaruit ieder lid van de soort put en waaraan het op zijn beurt

bijdraagt. Daarom evolueren de velden zelf ook."". Lees zelf het hele

verslag op Internet:

  http://www.theosofie.net/sunrise/sunrise1992/novdec1992/sheldrake1.html

De Honderdste Aap is een metafoor voor de manier waarop

morfogenetische velden werken.  De bioloog Lyall Watson publiceerde in

1979 een boek over een Japanse apenkolonie. In dat boek schrijft Watson

over een aap op het eiland Koshima, die in 1953 ontdekte hoe zij

aardappels moest wassen. Geleidelijk kopieerden andere apen dit gedrag.

Maar toen op een dag in 1958 de Honderdste Aap het kunstje had geleerd,

gebeurde er iets wonderlijks. Nog voor zonsondergang konden opeens alle

apen op Koshima aardappels wassen. Sterker nog: ook alle apen op

naburige eilanden namen het gedrag over. Er was een Kritieke Massa

bereikt in de evolutie van die soort en dat beïnvloedde de collectieve

bewustzijnsvelden van die soort.
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