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Zie tevens onze brochures 407, 408 en 409 over ons 3e oog.
De Pijnappelklier
De pijnappelklier (epifyse) produceert o.a. melatonine bij het donker
worden, wat voor het hele lichaam van belang is. Het symbool hiervan is
de Caduceus, de cobra-slang. In Mattheus 6:22 wordt naar de
pijnappelklier verwezen, zie
22 De kaars des lichaams is het oog; indien dan uw oog eenvoudig is, zo
zal uw gehele lichaam verlicht wezen;
23 Maar indien uw oog boos is, zo zal geheel uw lichaam duister zijn.
Indien dan het licht, dat in u is, duisternis is, hoe groot zal de duisternis
zelve zijn!

Donkerheid is een Goddelijk principe in het universum. Donkerheid werkt
als een soort trafo, conductor (super geleider) voor alle vormen van licht
en energie, zoals Ultraviolet-stralen,
microgolven, infrarood, zichtbare stralen
zoals het licht van de zon, gammastralen,
etc. In brochure 593 is reeds over de
‘donkerheid’ of ‘dark matter’ gesproken.
De meeste elektrische apparaten werken
momenteel op 50-60 Hertz. Dat niveau is
ziekmakend. Een gezond niveau begint
bij 70 tot 100 Hertz. Beneden de 25
Hertz is de dood. Ons lichaam heeft een
chemisch/elektrisch bestaan. In onze
lichaamscellen is licht heel belangrijk.
Licht voedt de levenskracht. Cellen zijn
levend en spreken ook een taal. Daarmee
communiceren ze met elkaar via
lichtdeeltjes (fotonen). Levende cellen
verspreiden ook fotonen, die met een
Kirlian-fototoestel zijn vast te leggen. De
eerste levende cellen na de mitosis worden de Blastula Pores genoemd,
ook wel Leyden-cellen, die geboorte geven aan het Goddelijke zelf van de
mens, het levenslicht in ons. Wij moeten zo bezien streven naar een
gezonde cellulaire structuur, die in ieder geval boven de 60 Hertz ligt,
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liefst boven de 85 Hertz. Veel soorten kanker ontstaan door een te lage
frequentie. Goede licht-therapieën werken tussen de 70 en 100 Hertz.
Onze pijnappelklier is nauw verbonden met de lichtmeter in ons lichaam
om melatonine aan te maken. Deze pijnappelklier is de poort naar het
volledige bewustzijn, het centrale punt voor de levensenergie. Licht is
deswege heel belangrijk voor onze gezondheid. Velen zijn levend aan het
afsterven door in gebouwen te werken met kunstlicht. Vooral wanneer
men daar ook nog eens achter computers en machines moet werken, met
trafo’s en mobiele telefoons en andere elektrische apparaten. Het
Ultraviolette licht van de zon -ook wel zwart licht genaamd- maakt
melatonine tot een super conductor (geleider) in ons lichaam.
Door middel van diepgaand zelf onderzoek -wat wel in de Bijbel gezien
wordt als overtuiging van zonden- ontvangen wij lichtpartikels (fotonen)
via ons haar en de huid en pijnappelklier, die van de zon afkomen als
omgevormde kosmische energie. Dat zorgt voor meer bewustwording, en
is van invloed op ons DNA. Een DNA-cel in ons lichaam bevat álle info
van alle andere lichaamscellen, zodat men uit één DNA-cel iemand kan
klonen. Dat werd vroeger reeds door de Anunnaki’s gedaan. DNA bevat
elke bouwsteen van ons lichaam, hetwelk bij geen enkel mens op aarde
precies hetzelfde is. Dat is uniek. DNA is de drager van ons erfelijk
materiaal. Het DNA is een soort lange tekst, waarvan de inhoud wordt
bepaald door de genen. De genen maken eiwitten aan. Van ons DNA zou
nog ongeveer 95-98% junk zijn, ongebruikt. Men beweert dat er een
geheime DNA-code bestaat die alle ziekten geneest.
Sirius A en B hebben exact dezelfde vorm als ons DNA en de levensenergie, die op en neer spiraalt. De energie die van de sterren afkomstig
is reist in speciale richtingen op en neer door de Galaxy. Dat zag Jakob te
Bethel, waar hij in zijn droom de engelen Gods op en neer zag dalen. Wij
bevinden ons momenteel op aarde in de neergaande stroom van energie
uit het Sirius sterrenstelsel. Sirius zendt energie uit naar ons zonnestelsel
via magnetische lijnen, dat zijn hoog geladen fotonen lichtdeeltjes. Elke
50 jaar -en 50 jaar wijst naar een jubeljaar- komen Sirius A en B het
dichtst tot elkaar in hun banen, waardoor ze een hoge magnetische stroom
opwekken. Hierdoor wordt Sirius het meest positief geladen punt in onze
Galaxy. Vandaar dat het Vaticaan zich richt op Sirius. Deze energie
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ontlaadt zich richting de zon, die deze energie weer verder zendt als door
een lens zoals bij een vergrootglas. Daardoor worden de stralen gebundeld
en gericht zoals bij een laser. Die gerichte lichtbundels zendt de zon op
zijn beurt uit naar alle planeten. Dat kunnen wij zien op de afbeeldingen
van Akhenaton.
De planeten nemen deze
energie in zich op en zenden
op hun beurt alleen die
energie door naar de aarde die
ze kunnen omzetten. Elke
planeet heeft dus zijn eigen
energievorm, die weer van
belang is voor ons mensen als
wij worden verwekt en ter
wereld komen. Wij worden
erdoor gepolariseerd,
voorzien van levensenergie.
Het moment van conceptie en
geboorte is hierbij van groot
belang. Dan wordt ons DNA geladen, voorzien van deze levensenergie
die op dát moment aanwezig is. Daarna wordt onze levensenergie gevoed
door wit-licht (het zichtbare spectrum) én door zwart-licht (het
onzichtbare spectrum zoals van UV-stralen). Daardoor kunnen wij gezond
blijven, mits wij ons houden aan de juiste voeding, aan levend water, aan
positief denken, aan goede ademhaling voor zuurstof, etc. Deze
levenskracht vanuit de kosmos naar de aarde wordt wel ‘centripetal’
genoemd (neerdalend), en ‘centrifugal’ wordt de kracht genoemd die uit
de kern van de aarde zelf voortkomt (opkomend). Deze krachten hebben
regelrecht effect op ons lichaam.
Wij zien in deze kosmische
energieladingen datgene wat in Jesaja 32:15 aangekondigd is, zie:
15 Totdat over ons uitgegoten worde de Geest uit de hoogte; dan zal de
woestijn tot een vruchtbaar veld worden, en het vruchtbare veld zal voor een
woud geacht worden.

Onderstaande teksten wijzen naar de donkerheid, het ‘zwarte-licht’, wat
ook z’n waardevolle betekenis voor ons heeft:
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Exodus 20:21 En het volk stond van verre; maar Mozes naderde tot de
donkerheid, alwaar God was.
Deuteronomium 5:22 Deze woorden sprak JHWH tot uw ganse gemeente, op
den berg, uit het midden des vuurs, der wolk en der donkerheid, met een grote
stem, en deed daar niets toe; en Hij schreef ze op twee stenen tafelen, en gaf ze
mij.
2 Samuël 22:10 En Hij boog den hemel, en daalde neder; en donkerheid was
onder Zijn voeten.
1 Koningen 8:12 Toen zeide Salomo: JHWH heeft gezegd, dat Hij in
donkerheid zou wonen.
Psalmen 97:2 Rondom Hem zijn wolken en donkerheid, gerechtigheid en
gericht zijn de vastigheid Zijns troons.

Zwarte- en witte zwanen
Symbolisch wijst de zwarte zwaan naar de zwarte materie (dark matter),
en de witte zwaan naar het witte levenslicht. Momenteel voltrekt zich in
de natuur een transformatie. De rups is hiervan een
voorbeeld, die schijnbaar tegen alle wetten van de
fysica in zich tot een pop maakt en in een cocon
wikkelt, afsterft, om zich in een later stadium te
ontpoppen door de warmte van de zon tot een
schitterende vlinder. In de donkerte, in de donkere
brei binnen de cocon, voltrekt zich het wonder van
gedaantewisseling, metamorfose genaamd.
De aarde en al wat erop leeft ondergaat eenzelfde
metamorfose. Dat kan voor een mens tweeërlei
uitpakken, afhankelijk van ons DNA. Een rups die in zijn rupsbestaan ooit
gestoken werd door een wesp, ondergaat ook de metamorfose, maar
ontpopt zich als een steekwesp, en niet als een vlinder. Dat maakt hét
grote verschil. Van wélke zaadlijn zijn wij afkomstig, en welk DNA
bezitten wij? In Genesis 3:15 is er sprake van tweeërlei zaadlijn, één
kwade en één goede. Er is op aarde een zeer groot aantal nakomelingen
van de kwade zaadlijn, o.a. de Kaïn-Edomieten, de reptilians, de
Merovingers en blauwbloed-lijnen. In het boek van Robin de Ruiter
worden 13 satanische bloedlijnen opgesomd. Zij bezitten in hun DNA niet
de juiste info om op positieve wijze uit het metamorfose-proces te
voorschijn te komen als nieuwe rechtvaardige mensen, als Mel-chi-
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sedeks. Zij zijn besmet met het ‘giftige virus’ van de wesp en blijken zich
te ontpoppen als steekwespen, vernietigers, oorlogzuchtige lieden,
verdervers, liefdeloos, zonder empathie, etc.
Zij kunnen de omvorming van Carbon-12 tot Carbon-7 niet positief
doorstaan, en zullen geen deel kunnen nemen in de komende nieuwe
Gouden Tijd. Zij worden naar de buitenste duisternis verwezen. Zij
proberen wel als een haas die dans te ontspringen, door in hun
onderaardse miljarden kostende laboratoria -die betaald zijn van ons
belastinggeld- als CERN, Fermilab, Eiscat, HAARP, en dergelijke het
‘Goddeeltje’ te pakken te krijgen, wat ze nodig hebben om niet straks als
steekwespen uit de metamorfose te voorschijn te zullen komen.
Zoals gezegd is het metamorfoseproces gaande. De 72 nodes
(energiepunten) van de aard-energielijnen (grids’) zijn bezig opnieuw
opgeladen te worden. Steve Quale wijst naar deze 72 punten wat hij
ionenspherische heaters noemt, net zoals HAARP in Alaska deze
gebruikt. In de kosmos werkt het sterrenbeeld Cygnus (zwaan) volgens
de oude culturen als een soort kosmische deeltjesversneller, net als in
CERN, die hoog geladen kosmische energiedeeltjes produceert. Deze
energiedeeltjes kunnen zelfs dodelijk zijn, kunnen kanker verwekken en
mutaties in ons DNA aanbrengen. Deze dienen dan ook met wijs beleid
tot ons te worden toegelaten door een Hogere Macht.
De nog slapende donkere dualiteit in de natuur -Yin en Yang- zal
ontwaken. Hiervan is de Zwarte- en Witte Zwaan het symbool. De
illuminati misbruiken de zwarte zwaan voor hun Black-Sun operaties.
http://www.aton432hz.info/NUWinds.html
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6. En wat ons te wachten staat in de nabije toekomst ? (mensenoffers?)
De 5e zonspassage
Op aarde zijn 72 grote pentadepunten (nodes), die onderling met
energielijnen verbonden zijn. Zij vormen een netwerk of raster rond en in
de aarde. Dat raster heeft de vorm van een dodecaëder (pentakubus). De
hoeken van zo’n kubus zijn 36, 72 , 108, 144, 180 ... tot 360 graden.
Onze aarde heeft reeds verschillende poolwisselingen gehad, en bij de
komende poolwisseling zal de aarde weer 1/5e deel opschuiven, om weer
verder te kunnen ‘groeien’. Op hiërogliefen hebben de oude Maya’s de
vorige zonspassages vastgelegd. De Maya’s wijzen naar 21-12-2012 voor
de komende 5e zonspassage. Dat gaat gepaard met grote natuurrampen.
De factor herstel die de Schepper in Zijn schepping heeft ingebouwd
maakt gebruik van deze rampen om er de aarde door te vernieuwen. De
aarde wordt als ‘rups’ in een cocon gewikkeld, wordt tot een
ogenschijnlijke chaotische massa, waarin zich het wonder van
metamorfose voltrekt. De aarde gaat zich vernieuwen door de gerichten
heen, zoals na een vulkaanuitbarsting de omgeving bijzonder vruchtbaar
wordt. Daarna zal de aarde opbloeien als nooit tevoren. De goede
zaadlijn die de natuurrampen en crisis zal overleven, krijgt een
schitterende aarde ervoor terug. In Jesaja 4 wordt die crisis omschreven
en de wijze waarop JHWH Zijn heilige zaadlijn beschermt. In Jesaja 65
en 66 wordt die nieuwe aarde omschreven.

Een "zwarte zwaan gebeurtenis" is een onverwachte verrassing die een
grote impact op de samenleving heeft.
Enkele voorbeelden van huidige "zwarte zwaan" gebeurtenissen?
1. De oprichting van het internet.
2. De aardbeving in Japan.
3. De val van de muur en Sovjet Unie.
4. 9/11, valse vlag-operaties.
5. De financiële ineenstorting van 2008.
Europa aard-energielijnen
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Skull & Bones symboliek
Richard Cassaro heeft op zijn website de symboliek van Skull & Bones
uitgelegd wat ermee wordt beoogd. Het heeft betrekking op ons 3e oog. U
kunt op zijn website er zelf meer over vinden:
http://www.deepertruth.com/
http://www.richardcassaro.com/
http://www.richardcassaro.com/occult-symbolism-behind-pine-cone-art-arch
itecture
Het symbool van S&B is een oer-oud symbool hetwelk een verborgen
betekenis bevat. Het symbool wordt tegenwoordig gebruikt op flessen en
dozen waarin vergif zit. De werkelijkheid van het symbool bij S&B is, dat
het een instrument is dat door heksen wordt gebruikt om geestelijke krachten
te verkrijgen. Het getal 13 geldt algemeen als ongeluksgetal, maar bij de
illuminati is het juist een geluksgetal. Het S&B symbool is geen symbool
om er de dood mee aan te duiden, maar juist het leven.
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In oude natuurreligies werd het daar als zodanig gebruikt. In de
Middeleeuwen gebruikte men het symbool, met als onderschrift de spreuk
‘Memento Mori’, dat is: Gedenk dat je sterfelijk bent. Dat wijst naar onze
vergankelijkheid en de onontkoombaarheid van de dood. Gedachten aan
de dood doen ons de wáre aard van het leven onder ogen zien, hetwelk in
ons een wezenlijke verandering
teweeg kan brengen. Het kan in ons
de begeerte wekken naar ‘eeuwig
leven’. De mens kan, door diep na te
denken over de dood, tot het besef
komen van zijn eindigheid, wat weer
kan leiden tot geestelijke
bewustwording. Het kan een reflectie veroorzaken, en om deze reden
heeft S&B dit symbool verkozen, het symbool van onze vergankelijkheid.
S&B meent dat door genoemde reflectie de pijnappelklier geactiveerd
wordt. De illuminati van S&B denken dan ook dat zij in wezen niet langer
sterfelijk zijn, maar zien zich vervolgens als goden. De mens zou reeds
eerder God geweest zijn, maar was dat vergeten. Door middel van
genoemde reflectie zou de mens zich weer
bewust worden dat hij God is. Dat geluid
horen we ook in allerlei andere kringen.
Men meent daarbij dat de geestelijke natuur
ons bevrijding geeft na een filosofische
dood te zijn gestorven, wanneer het
menselijk eigengerichte ego sterft, en er een
op God-gericht ego opstaat. De mens zou
zijn eigen schepper-God zijn, die zijn eigen sterfelijke lichaam schiep,
vervolgens een poosje droomt dat hij leeft, om daarna opnieuw te
ontwaken als een God. Zij lezen in het woord Shechinah dat God in de
mens woont. Alzo wordt het symbool van S&B van een teken van een
heen wijzing naar de dood, tot een teken van opstanding en eeuwig leven.
Dat zou onze ware Godsnatuur zijn. De illuminati zien zich aldus als
sterfelijk mens én tegelijk als onsterfelijke Goden. Zij leven op aarde met
de spreuk Carpe Diem (pluk de dag), eet, drink en weest vrolijk, want
morgen sterf je en word je tot God. Het S&B-symbool wijst dus naar het
voorbijgaan van onze sterfelijkheid. Het herinnert de mens eraan hoe snel
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de tijd gaat, en dat we de dag moeten
waarnemen, plukken, Carpe Diem.
Het
symbool roept op om van het leven te
genieten, want het vliegt voorbij, en voor je
het weet is of kan het afgelopen zijn. Het
leven is een droom, en de enige realiteit
daarin is dat de mens zelf God zou zijn, aldus
S&B. In het boek ‘Written in Stone’ van
Richard Cassaro staat hierover uitgebreide informatie.
Vervolgens gebruiken de illuminati en vrijmetselaren het Alziend Oog in
een driehoek als symbool. Dat symbool staat ook voor de opening van ons
3e oog. Dat 3e oog is momenteel zo goed als gesloten in alle mensen. Het
3e oog zou een restant zijn van een orgaan dat een hoge spirituele kennis
omvat, de zetel van de ziel. Door middel van de opening van ons 3e oog
verenigen wij ons met het Goddelijke. Dat is reeds eeuwenlang door de
christelijke kerk als een Godslastering (blasfemie) opgevat, waarop
tijdens de Inquisitie de doodstraf stond. De christelijke kerk leerde -en
leert nog steeds- in navolging van de oude Egyptenaren en Grieken dat de
mens een aparte onsterfelijke ziel heeft. Zie brochure 268 en 539.
Door de opening van
ons 3e oog leren wij
daarentegen inzien dat
w i j
g e e n
aparte ziel bezitten,
maar zelf een levende
ziel zijn, een eenheid of
totaliteit. Bij de
illuminati geeft het 3e Het 3e oog wordt aangegeven door een stip, en heet Ajna
oog hen wel een zekere
verlichting en andere kijk op zichzelf, maar niet zoals dat bij het
vrouwenzaad het geval is. Bij de illuminati is de verlichting van hun 3e
oog een zaak waardoor zij zich als God-gelijke gaan beschouwen, zoals
ook uit Genesis 2 en 3 blijkt. Het zit letterlijk in hun bol, en daarom zal
hun kop worden vermorzeld door het vrouwenzaad, Genesis 3:15. Hun
‘wijsheid’ zal te niet worden gemaakt.
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De dennenappel is symbool voor de pijnappelklier, wat de hoogste graad
van geestelijke verlichting aangeeft. In veel oude culturen kom je de
dennen-appel of dadelpalm-appel tegen in hun symbolen. De dennenappel wordt wel pigna genoemd. De opening van ons 3e oog geeft ons een
hogere zelfkennis, en schenkt daarbij een creatieve gave. De levenskracht
die in elk levend mens aanwezig is wordt wel kundalini genoemd. Die
energie ligt dus aan de basis van onze ruggengraat.
Zie brochure 592.
Wanneer ons derde oog ontwaakt, komt dit doordat de
levenskracht door de twee strengen rond de ruggengraat
wordt gezonden van beneden naar boven. De
ruggengraat wordt wel ‘sushumna’ genoemd, en de twee
strengen, de rechtse Ida en linkse Pingala. Ons derde
oog wordt wel urna of trimetra genoemd. Wie z’n ogen
sluit en dan ‘kijkt’ naar een object waarvan men weet
dat het dichtbij is, ziet met z’n derde oog! Om ons derde
oog te activeren is geesteskracht nodig, zowel van onszelf als vanuit de
kosmos. Daardoor krijgen wij een diepere kijk op onszelf, op het leven en
de dood, waardoor we een liefdevol hart ontvangen, met rust,
belangstelling voor al wat geschapen is, en zicht op de eenheid aller
dingen. In de christelijke religies bestaat nog grote argwaan tegen de idee
van het openen van ons 3e oog. Dat
beschouwt men als occult. Het strijdt
tegen de christelijke dogma’s dat een mens
een derde oog heeft wat ontwaken kan. De
dogma’s zijn exterior gericht, dat wil
zeggen naar hetgeen buiten de mens is.
Men wil de mensen dom en onwetend
houden, daar zij anders de kerken zullen
verlaten en het kerkelijk ‘bedrijf’ in elkaar
zal storten. De kennis van het ontwaken
van ons derde oog is met de komst van de
christelijke godsdienst zo goed als
verdwenen, en vertrokken naar het Oosten.
Geheime genootschappen en andere buitenkerkelijke groeperingen wisten
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hier nog wel van. Zij beschermden deze kennis aangaande ons derde oog.
Een ontwaakte bevolking werd en wordt nog steeds als een bedreiging
gezien van de instituten en leidende stelsels. Die ontwaking is echter niet
tegen te houden. We hebben de afgelopen jaren de zogenaamde Arabische
Lente gezien, waarbij verschillende dictators die jarenlang aan de macht
waren, het veld moesten ruimen. We hebben ook de mensen van Occupy
gezien die de straten op gingen om tegen de banken en politieke systemen
te demonstreren.
Onderstaande website gaat over DNA:
http://www.crystalinks.com/journeyofourdna.html
http://www.youtube.com/watch?v=KIbRo5z3Py4&feature=youtube_gdata_player

Wat is een blastocyst? Lijkt op een dennenappel.

Wanneer u het 3e oog van
uw kinderen gesloten wil
houden, laat ze dan veel tvkijken, light-frisdranken
drinken met aspartaam, en
laat ze hun tanden met fluor
tandpasta poetsen, dat helpt
zeer goed!

Na de bevruchting begint de zygote zich te delen, die eerste
delingen zijn klievingen. Na drie dagen bestaat de celklomp uit acht niet-gedifferentieerde
cellen; het morulastadium. Deze cellen delen echter verder : wanneer ze het 32-cellig
morulastadium bereikt, wijken de cellen uiteen waardoor een holte ontstaat, de blastula. De
buitenste cellaag rondom de blastulaholte noemt men de trofoblast. Het geheel noemen we
de blastocyst. De trofoblast ontwikkelt zich later tot de ondersteunde weefsels zoals de
placenta. Later kunnen we in die celmassa de kiemschijf met het ectoderm, mesoderm en
het endoderm kiemlaag onderscheiden, hier start de orgaanvorming of de organogenese.
Cellen ontstaan uit de eerste klievingen van de zygote, differentiëren en eens ze het
blastula stadium bereikt hebben, zijn ze hun totipotent karakter verloren.
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MUST SEE! Fluoride: The Illuminati Conspiracy
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=D_Mkf66J
tfM
Bron http://eindtijdnieuws.blogspot.com/
Fluor en het 3e oog
Fluoride maakt de mensen mak, gedwee en onderdanig.
Dat is net wat dictatoriale systemen nodig hebben, makke
mensen. Fluor stuurt ook ons immuunsysteem in de war
en onderdrukt de goede werking van de schildklier. Dat
veroorzaakt weer vroegtijdige
veroudering, tast de
pijnappelklier aan en versterkt de
groei van kanker. Onze pijnappelklier heeft een
multifunctionele rol, en is van het allergrootste
belang om gezond te blijven. Dit orgaan is juist
heel gevoelig voor de opname van fluor,
aangezien ze zelf reeds de hoogste fluorconcentratie bezit. De pijnappelklier is een
endocrien regelorgaan. Het is het centrale punt van de psychosomatische
controle. Het is een biologische klok in onze hersenen. Bij mystieke
ervaringen speelt de pijnappelklier een belangrijke rol vanwege de
aanmaak van DMT (dymethyltryptamine).
Door het teveel aan fluor treedt in de pijnappelklier verkalking op. De
micro-calciet-kristallen in de pijnappelklier
kunnen alsdan niet goed functioneren, waarbij
ze hun piëzo-elektrische eigenschap verliezen.
Het gevolg hiervan is dat wij op die wijze niet
meer door kunnen dringen tot hogere
dimensies, en de toegang blokkeren tot de
poort van het hoogste Goddelijk bewustzijn in
ons.
Epifyse-werking
Onze epifyse -dat is dus onze pijnappelkliermaakt een stof aan die ook in sommige planten
voorkomt, nl. in de Soma plant, ook wel Soma plant
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Peganum Harmula genaamd. Die stof werkt regenerend voor onze
lichaamscellen. Naast deze stof maakt de epifyse de meest bekende stof
melatonine aan. Ook wordt er in de epifyse pinoline
aangemaakt en bêta carbolines. De Sjamanen en
alchemisten zochten naar onsterfelijkheid en daartoe
gebruikten zij de Soma-plant. Pinoline is een stof die
verslaving tegengaat. Pinoline en melatonine zijn
sterke anti-oxidanten die giftige stoffen uit onze
hersenen verwijderen en de hersenen beschermen.
Melatonine speelt ook een heel belangrijke rol bij
onze celdeling. Melatonine stuurt een klein
stroompje langs de dubbele helix van ons DNA, wat
een 7,8 Hertz protonsignaal opwekt. Dat opent op z’n beurt
waterstofverbindingen, wat de dubbele helix opent, zodat het DNA zich
kan vermeerderen. Zodra in de epifyse melatonine wordt aangemaakt,
wordt de cel (worden de cellen) tot deling aangezet door middel van de
7,8 Hertz resonantie. Ook pinoline wordt door de 7,8 Hertz resonantie
aangezet tot het maken van stoffen die beschadigd
DNA herstellen. De stoffen uit planten die van
levensenergie vol zijn, zorgen inderdaad voor
verjonging, regeneratie. Zo is de epifyse de bio-klok
in ons lichaam, een heel klein multifunctioneel
orgaantje waarin veel calciet micro-kristallen
aanwezig zijn. Calciet heeft een piëzo-elektrische
eigenschap, ter ontsteking en opwekking van
elektriciteit. Een van buitenaf magnetisch veld kan
op onze hersenen een grote invloed uitoefenen, zoals
mobieltjes, zendmasten, allerlei elektrische machines
en apparaten, etc., wat zeer nadelige gevolgen kan hebben. Wanneer men
de frequentie van 7,8 Hertz verlaagt tot 4 Hertz, wordt een mens ziek,
psychotisch en geestelijk gestoord. Er is rond de aarde een
elektromagnetisch veld aanwezig, dat de naam draagt van Schumann, en
een frequentie heeft, de Schumann-frequentie genaamd. Deze frequentie
kan toe- en of afnemen, wat van invloed is op ons lichaam. Sommigen
stellen dat deze frequentie niet toe- of afneemt, maar dat wel de intensiteit
waarmee deze tot ons komt toe- of af kan nemen. Zo lezen wij in de
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Bijbel dat Jakob te Pniël kwam. Daar moet de intensiteit sterk
toegenomen zijn op dat moment, zodat hij verbaasd uitriep dat hij Gods
aangezicht had waargenomen. Er staat letterlijk in Genesis 32:30: Ik heb
Gods aangezicht gezien, en mijn leven is erdoor verhoogd.
Ons leven is eindig en betrekkelijk, wat komt door een verstoorde
geprogrammeerde celdood, ook wel apoptose genaamd. Dat moet het
gevolg zijn geweest van Eva’s gemeenschap met Nachash, die van een
andere genetische samenstelling was. Doordat het sperma van Nachash in
Eva’s bloedbanen kwam, heeft dat schadelijke reacties bewerkstelligd,
waardoor haar pijnappelklier is verschrompeld en de cellen gemuteerd
werden tot wat in de Bijbel wordt genoemd ... het stervende sterven. Dat
de Soma-planten stoffen maken die regenerend werken is niet
verwonderlijk. In de Bijbel wordt ook naar bomen of planten verwezen,
die eeuwig leven geven.
http://www.experienceproject.com/stories/Love-Elementals-And-NatureSpirits/1427226
http://www.wanttoknow.nl/overige/jouw-unieke-sterrenpoort-je-pijnappel
klier/
In heel oude culturen bouwde men tempels, piramiden en heiligdommen
waarin het getal drie werd uitgebeeld. Men geeft dit wel de naam
Triptych. In het christendom, de
vrijmetselarij en andere religies is deze
drie-vorm overgenomen van die oude
culturen. Meestal heeft een tempel, een
kathedraal, een graf of ander religieus
bouwwerk drie portalen of ingangen,
waarvan de middelste
groter is dan de twee
buitenste. Het wijst
naar de drie ogen die
een mens bezit. De
twee normale ogen in
het aangezicht, en het
derde oog midden in de
hersenen, waarop de
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grootste poort wijst in die bouwwerken. Dat wordt de zonnepoort
genoemd, ons derde oog ter verlichting, om onze inwendige zon te
ontsteken. In het christendom spreekt men van geloof, hoop en liefde, en
ook wel van ellende, verlossing en dankbaarheid. Een goede
calvinistische preek bestaat ook uit een driedeling. Met onze twee
zichtbare ogen in ons aangezicht kunnen wij alleen naar buiten kijken,
maar met ons derde oog kunnen wij zowel naar buiten als naar binnen
kijken, naar ons hart, naar ons diepste zelf. Ons derde oog kan spirituele
dingen zien, binnen en buiten. Ons hart is dan ook een heel bijzonder
orgaan, en niet slechts een spier-pomp die bloed door ons lichaam pompt.
Ons hart is de bron van onze intelligentie, van onze intuïtie, en ze geeft
een heel sterk elektro-magnetisch veld, wat pulseert in de vorm van een
torus.. Elke cel van ons hart communiceert met andere hartcellen, en elke
cel zendt een elektromagnetisch signaal uit en pulseert met andere cellen.
Evenwel zijn onze twee ogen in ons gezicht méér dan vensters naar
buiten. Ze vormen ook vensters naar ons innerlijk. Dat innerlijke kan
slechts via onze twee ogen worden gevoed, en wel door de zonne-energie.
Ons oog -onze ogen- is zéér complex en bestaat uit ongeveer vijfmiljard
onderdelen. Onze hersenen worden erdoor gevoed. En via onze huid
voedt de zon ons tevens met vitamine A en D. Via onze ogen komt de
licht-energie naar binnen. Wij kunnen echter niet lang in de zon kijken,
dat zou ons oog blijvend beschadigen. Momenteel doen sommige mensen
aan sungazen, dat is een methode om regelrecht in de zon te kijken, ‘s
morgens en of ’s avonds, wanneer de zon nog niet op z’n scherpst is. Dat
doen deze mensen op het strand van de zee, op blote voeten en kijken dan
enige seconden regelrecht in de zon, waarbij men het steeds langer
probeert uit te houden. Men ontvangt dan het zonlicht direct in de ogen. In
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de Hatha-Yogatechniek paste men deze techniek ook reeds toe, om het
lichaam minder te belasten met eten en drinken. Daardoor leefde men
langer, puur van licht en lucht, etc.
In het Sanskriet wordt het 3e oog Ajna genoemd, dat zoveel betekent als
inzicht, opdracht, bevel, besturen, waarnemen, aanwijzing en gebod.
Wanneer ons 3e oog volkomen harmonisch vibreert met ons hart, worden
deze twee tot één, wat leidt tot het hoogst mogelijke bewustzijn. Vanuit
ons 3e oog kunnen wij ons ontwikkelen tot rechtvaardigen,
rechtvaardigheid, door een liefdevol
en onzelfzuchtig karakter te tonen.
Daarbij leven wij alsdan meer op onze
intuïtie dan op ons verstand. Ons
verstand kan met ons op de loop gaan,
maar onze intuïtie niet wanneer deze
vanuit oprechte gevoelens is ingesteld.
Wij tonen alsdan in ons dagelijks
leven dat wij leven vanuit een hogere
v o e d i n gs b r o n . D a n zi j n w e
persoonlijkheden die uit één stuk
bestaan, dat wijst naar heelheid. De pijnappelklier is in de hersenen de
enige zichtbare structuur die er niet in tweevoud voorkomt. Mogelijk
wijst dit naar die heelheid! Het gaat hier om innerlijke adeldom, zoals ook
Petrus aanhaalt, dat wij een hoge komaf hebben, nl.. een koninklijk
priesterdom, zie:
1 Petrus 2:9 Maar gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk
priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk; opdat gij zoudt
verkondigen de deugden Desgenen, Die u uit de duisternis geroepen heeft
tot Zijn wonderbaar licht;

Wij lezen hiervan meer in o.a. Jesaja 60, waar het gaat over het komen tot
het ware Licht van Boven, waardoor wij recht van aard worden, dat wil
zeggen ... vaardig in het recht. Zie:
21 En uw volk zullen allen te zamen rechtvaardigen zijn, zij zullen in
eeuwigheid de aarde erfelijk bezitten; zij zullen zijn een spruit Mijner
plantingen, een werk Mijner handen, opdat Ik verheerlijkt worde.
22 De kleinste zal tot duizend worden, en de minste tot een machtig volk;
Ik, JHWH, zal zulks te zijner tijd snellijk doen komen.
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Duidelijk is -na al hetgeen wij over het derde oog hebben geschreven- dat
dit orgaantje de hoogste vorm van energie bezit van alle organen. In die
pijnappelklier zit álle kennis over de werkelijkheid en de wijze waarop
alles is ontstaan. Dat heeft met geometrie, mathematica en andere
wetenschappen te maken. Het derde oog is verbonden met ons hart,
waarin een fenomenaal geheugen zit van ongeveer 40.000 cellen, waarin
álle kennis van het Goddelijke, spirituele en materiele opgeslagen zit, en
die twee vormen een onlosmakelijke eenheid. Door ineen schrompeling
van ons derde oog ontstond polariteitsbewustzijn, het kennen of keuren
tussen goed en kwaad. Dat zal t.z.t. weer worden opgeheven na volledig
herstel van ons
3e oog.
De chemische
huishouding van
ons derde oog
zal volledig
worden hersteld.
Niet alles is
door Nachash
stukgemaakt.
Melatonine
komt ook voor
in onze ogen.
Daarop werd
gewezen door
Nachash om Eva
te laten zien dat
de vrucht van de
v e r b o d e n
‘boom’ begeerlijk was. En zij zag -dus zien met de ogen- én zij at!. De
pijnappelklier regelt niet alleen de melatonine, maar ook de huidskleur via
melanine, een pigment, wat ook voor de haarkleur is. Wij zijn als
Adamieten blank gebleven en niet donker geworden. Wij zijn apart
gebleven, en in Izaak weer hersteld. Ezau, Amalek dat zijn de ánders
blanken, met verhoerd bloed... Ameleukos. Voor ons is voeding heel
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belangrijk. Vandaar het voorschrift uit Generis 1-3, dat al het
zaadzaaiende en vruchtdragende ons tot spijs is gegeven. Uit onze
voeding halen wij de stoffen die door onze organen omgezet worden in
chemische stoffen waardoor ons lichaam wordt gevoed, waardoor wij
zuiver kunnen denken en tot rechtvaardigen kunnen worden, òf tot
onrechtvaardigen. De chemie in ons lichaam, met name in onze hersenen,
waar ons derde oog veilig opgeborgen zit, beïnvloedt heel ons leven en
denken. In ons voedsel zitten de bouwstenen voor ons lichaam, en ons
lichaam voedt onze geest. De naam Melchizedek wijst naar: Mel =
melatonine, Chi = geest, en Zedek = rechtvaardigheid. Wij dienen dát
soort voedsel tot ons te nemen waardoor wij een rechtvaardig mens
worden en blijven. De keuze van ons voedsel is wel degelijk van het
allergrootste belang, want dát maakt in het diepste wezen wie wij zijn, of
wie wij willen worden, namelijk rechtvaardigen. Uit ons gedrag, uit onze
levensstijl, uit onze eetgewoonten, kan men opmaken of ons derde oog
geopend is, ja dan nee. Uit ons voedsel haalt ons lichaam serotonine, wat
in hogemate in de epifyse wordt opgeslagen, waaruit dit orgaantje de
melatonine aanmaakt. Serotonine is heel belangrijk en beïnvloedt onze
stemming, en ook heel ons gedrag. Wie dierlijk voedsel tot zich neemt,
loopt het risico om dierlijk gedrag te gaan vertonen!
Controle-maatschappij
Dat wij in een controle-samenleving leven is geen nieuwtje. De banden
worden steeds strakker aangehaald, totdat wij
bijna zouden stikken en ons gedwee door de
machthebbers van het ‘bevoegd gezag’ laten
gezeggen wat we doen moeten en wat we dienen
te laten. Vanaf oude tijden is er een elite-groep die
niet werkt maar ons overheerst en uitbuit. Zij
beweren af te stammen van de oude goden. Zij
controleren de mensheid, omdat zij daartoe de
gaven zouden bezitten, daar wij anders tot chaos
zouden vervallen. Het zijn de 13 satanische
bloedlijnen, de illuminati en de West Europese
Vorstenhuizen die ons via politieke systemen,
regelgevingen, religie, gezondheid, en dergelijke controleren en in het
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gareel denken te houden. Het volk -althans de meerderheid der
kuddedieren- heeft het gaarne alzo en aanbidden deze dictatoriale geesten.
Alle religies, politieke systemen en maatschappelijke instellingen hebben
een gemeenschappelijke deler, dat ze allen veel op hebben met onze
pijnappelklier. In het Vaticaan vereren ze deze klier hemelhoog, zoals

eerder gezegd. Ook in New Age-kringen staat de epifyse hoog
aangeschreven. En bij de illuminati en vrijmetselaren draait eveneens hun
gehele symboliek en ‘geloof’ om de pijnappelklier. En waarom?
Het antwoord luidt dat de pijnappelklier hét enige kleine orgaan is in onze
hersenen waarmee men ons kan controleren! Vandaar dat de
machthebbers en elitairen er via mind-control op uit zijn ons volledig aan
banden te leggen via onze pijnappelklier. De moderne elektronica en
chips helpen hen hierbij. Immers, een ontwaakte bevolking betekent de
ondergang van de bestaande heersende elite. Wij zien vandaag de dag
steeds meer aversie tegen de bankiers, tegen de vorstenhuizen, tegen de
politici, en noem maar op. Deze elitairen kunnen niet verder komen dan
de 4e dimensie, om over te gaan naar de komende 5e dimensie. Zij willen
verhinderen dat wij de komende 5e dimensie zullen ingaan, waarbij wij
hun overheersing van ons af zullen schudden. Vandaar dat zij op allerlei
wijze trachten onze pijnappelklier te beïnvloeden, o.a. met fluor. Door
fluor wordt de spirituele groei geremd en tot stilstand gebracht. Wanneer
het hen lukt om ons massaal uit te sluiten van onze mogelijkheid om via
onze pijnappelklier interdimensionale reizen te kunnen maken, is hun
actie geslaagd. Zij willen ons de sleutel van onze innerlijke sterrenpoort
ontnemen. Hoe is hun actie om ons te bestelen begonnen?
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Nachash waarover in Gensis 3 sprake is, was geen slang of reptiel, maar
een zeer listig rechtopstaand wezen met spraak en denkvermogen. De
machthebbers achter hem behoren tot de gevallen engelen. Zij hebben
gezien dat ze bij Eva de grootste kans van slagen hadden, waardoor zij
haar in hun val lokten. De aanval was gericht op het 3e oog van Eva, en
daarna Adam. Dat 3e oog was hun persoonlijke sterrenpoort, hun enige
middel om met hun Schepper te communiceren. Via de twee fysieke ogen
in Eva’s aangezicht trachtte Nachash naar binnen te komen. Via onze
ogen wordt immers het zonlicht als levensenergie naar binnen gelaten.
De Elohim-goden hadden Adam, en uit Adam Eva gemaakt naar hun
beeld en gelijkenis, Genesis 1:26. Adam en Eva zijn als procreatieve
wezens geschapen, dat wil zeggen dat zij zichzelf konden voortplanten.
Beiden waren nog vrij onnozel, in afwachting op de voorlichting van de
natuurwet inzake voortplanting van een zuiver nageslacht.
Nachash was een door de gevallen goden ingewijde, die een vraag aan
Eva richtte, om ingang bij haar te verkrijgen. De vraag had betrekking op
de vruchten van een bepaalde boom in het midden van de hof van Eden.
De Schepper had een gebod gegeven aan Adam van die boom niet te eten.
Eva had het gebod van Adam vernomen, dus van horen-zeggen. Haar
antwoord aan Nachash is dan ook niet correct, aangezien zij erbij maakte
dat zij de boom en vrucht ook niet mocht aanraken.
Het gaat hierbij niet om een fysieke boomvrucht, een verboden appel.
Hier is sprake van een verbloemde spreekwijze, wat duidelijk wordt
wanneer wij op de gevolgen letten van Eva’s misstap.
Nachash antwoordde Eva als volgt: Genesis 3:4-7
4 Toen zeide Nachash tot de vrouw: Gijlieden zult den dood niet sterven;
5 Maar God weet, dat, ten dage als gij daarvan eet, zo zullen uw ogen
geopend worden, en gij zult als God wezen, kennende het goed en het
kwaad.
6 En de vrouw zag, dat die boom goed was tot spijze, en dat hij een lust
was voor de ogen, ja, een boom, die begeerlijk was om verstandig te
maken; en zij nam van zijn vrucht en at; en zij gaf ook haar man met haar,
en hij at.
7 Toen werden hun beider ogen geopend, en zij werden gewaar, dat zij
naakt waren; en zij hechtten vijgenboombladeren samen, en maakten zich
schorten.

21

Ons 3e oog, deel 4

No. 609

Nachash wees erop dat hun ogen zouden opengaan wanneer ze van de
boomvrucht zouden nemen. Duidelijk is dat Adam en Eva niet fysiek
blind waren. Zij konden zien met hun twee ogen. Nachash wijst dus naar
een ánder oog, een ánder zien, nl. hun 3e oog in het midden van hun
hersenen. Als dat oog volledig geactiveerd zou worden, zouden ze als
God zijn, stelde Nachash Eva voor. Eva zag wel
in dat die boomvrucht een lust was om van te
eten, begeerlijk om inzicht te verkrijgen. Welke
vrouw wil nu niet heel graag kinderen krijgen?
Dáár draaide het om!
Eva nam en at en gaf direct ook Adam ervan te
eten. Daardoor ging hun beider derde oog open.
Ineens werden ze gewaar dat ze naakt waren. Het
lichtkleed viel van hen af. De chemische reacties
door deze vorm van soort-vermenging werden hun fataal. Nachash zou
weleens even demonstreren hoe procreatie tot stand moest komen. De
uitwerking ervan was van directe invloed op hun pijnappelklier die
ineenschrompelde tot de grootte van een erwt. Nachash, als product van
de gevallen lichtwezens die konden reflecteren vanwege fluoresentie,
bezat chemische stoffen die schadelijk voor de nieuwe mensen zouden
zijn. Adam is ook middels de vagina van Eva met deze stoffen in
aanraking gekomen, wat ook bij hem zijn derde oog aantastte. Er vond
toen een dubbele bevruchting plaats van twee verschillende vaders. Dat is
mogelijk en komt wel vaker voor. Zie onze brochure over tweelingen
no.64 en 554.
De tweeling Kaïn en Abel werd geboren, waarna Kaïn van Nachash
afkomstig bleek te zijn en Abel van Adam. Duidelijk is dat er chemische
reacties hebben plaatsgehad in het lichaam van Eva en Adam, waardoor er
mutaties plaatsvonden in hun genen en DNA, wat op hun nageslacht werd
overgebracht. Hun blauwdruk was gewijzigd en bleef zich in gewijzigde
vorm voortplanten. Echter, herstel bleef mogelijk! Nachash slaagde er
niet in om het 3e oog van Eva en Adam totaal te vernietigen. Eva en
Adam zijn verleid, van de rechte weg afgebracht, en zijn niet uit eigener
beweging moedwillig van God afgeweken, zoals de gevallen engelen.
Vandaar dat terugkeer mogelijk is, zoals blijkt uit Genesis 3:15.
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Ons derde oog bezit een onstoffelijk zintuig, waardoor het frequenties van
het geesteslicht kan opvangen, wat op ons een bezielende invloed heeft.
Via ons 3e oog kunnen wij met ons ware zélf communiceren. Een schone
pijnappelklier en een sterke
mentale gezondheid gaan samen
op. Ons 3e oog ligt dan ook in een
perfect geometrisch centrum in
onze hersenen, wat overeenkomt
met de locatie van de Grote
Piramide te Gizeh, die in het
centrum van deze aarde ligt.
Ziekten en afwijkingen worden in
verband gebracht met de epifyse,
zoals kanker, seksuele disfunctie,
hypertensie, epilepsie, etc. De epifyse is als 3e oog het centrum voor
navigatie en oriëntatie, ons richtingsgevoel. Wetenschappers denken dat
de epifyse een receptor is die magnetische velden kan detecteren. EMF,
dat zijn eletro-magnetische velden, onderdrukken de werking van de
epifyse.
In het Reformatorische Dagblad stondonderstaand artikel:
Goed huwelijk 24-07-2012 | 09:12 | Alice Middelkoop
"Misschien ben je er deze vakantie heerlijk tussenuit met wat vrienden. Genieten
van de rust en goede contacten. En als je bij zo’n kampvuur zit, ontstaan er als
vanzelf romantische gedachten. Wie droomt er stiekem niet van een lang en
gelukkig huwelijk?
Maar als je daarop meer kans wilt maken, wacht dan even met verliefd worden.
Binnenkort zijn er namelijk nieuwe MRI-technieken die een grote voorspellende
waarde hebben voor een lang en hecht huwelijk. Het zit namelijk zo: wij mensen
hebben een soort hechtingscentrum in ons hoofd. Dat is ons vermogen om ons
levenslang aan iemand te ver binden. En dat kun je met een MRI scannen.
Geleerden hebben dat gedaan bij stellen, van jong tot oud, getrouwd en
ongetrouwd. Van alles werd onderzocht: van naar elkaar kijken of zoenen tot
gemeenschap hebben. ’n Beetje bijzonder onderzoek, maar van de resultaten valt
iets te leren.
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Want, wat blijkt? Dat je hersencellen een positieve kick krijgen van elke
liefdesuiting. Spontaan wordt er dan een bruggetje gebouwd tussen de
hersencellen om een goede verbinding te
maken.
Tegelijkertijd vragen je hersens om een
herhaling van deze kick, liefst nog iets
intenser. Het is een soort verslaving. Binnen
een monogaam huwelijk is dat goed voor de
band. Maar buiten het huwelijk is het
daarom bijna niet mogelijk om een stapje
terug te gaan in lichamelijk contact.
Bovendien zijn die verbindingen slechts
geschikt voor één persoon. Zodra je een
korter of langer contact verbreekt, gaat de brug er ook aan. En als dit een keer of
vijf in je tienerjaren plaatsvindt, is je hechtings vermogen tamelijk afgenomen.
Dus als je je droom wilt verwezenlijken: wees trouw en zoek een trouwe partner.
Geloof je niet in deze moderniteiten? Verlaat je dan op een eeuwenoud Woord,
wat een even duurzame relatie oplevert."

Reageren op deze column of meer lezen van Alice? >>puntuit.nl/alice
Onze reactie:
Het artikel in het RD 24-07-2012 ‘Goed Huwelijk’ is heel interessant.
Je vraag je wel af waar wij naar toe gaan op technologisch gebied. De
moderne techniek staat schijnbaar voor niets, en waar is het einde?
Moeten alle vrijgezellen eerst door een MRI-scan alvorens een huwelijk
te sluiten? Moet de techniek uitsluitsel geven over onze toekomst en een
lang en goed huwelijk?
Men kan ook met een moderne leugendetector (polygraaf) onze gedachten
lezen.. De Amerikaanse professor Daniël Langleben gebruikt ook de
MRI-scan, met als resultaat dat men bij de leugen dieper moet nadenken
dan bij de waarheid, waardoor in de hersenen een bepaald deel oplicht.
Een andere hypermoderne leugendetector is de Mermer, die hersengolven
meet, 99,9% betrouwbaar.
Bekend is dat Prins Bernhard handleesters raadpleegde. In de Bijbel
lezen wij van waarzegsters, waarop een absoluut verbod stond. Op
voorspellen of waarzeggen, ook al geschiedt het door een apparaat, zal
voor ons toch hetzelfde Goddelijk verbod gelden?
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Het ‘hechtingscentrum’ in ons hoofd, wijst naar onze epifyse, ook wel
pijnappelklier of derde oog genaamd. Daarin zetelt het vermogen om ons
levenslang te hechten aan onze wederhelft (tweelingziel). Hersencellen
maken verbindingen tijdens liefdesuitingen en bouwen een brug, wat
slechts bij één persoon kan. Begrijpelijk, aangezien ons hart zich slechts
opent voor onze wederhelft, en ons hart in directe verbinding staat met
onze epifyse, waarin de hechting
plaatsheeft. Vandaar dat het
hechtingsvermogen afneemt bij het vrije
liefdesleven. Jongelui denken vaak dat
verkering een experimenteel stadium is.
Men verbreekt gemakkelijk de ontloken
eerste liefde, om zich vervolgens op een
tweede of derde te werpen. Hierdoor zal
inderdaad het hechtingsvermogen afnemen,
zoals in het artikel stond te lezen. Wijst die
eerste liefde naar wat in Jesaja 54:6 de ‘huisvrouw der jeugd’ wordt
genoemd?
Epifyse sterrenpoort
De epifyse of pijnappelklier is onze innerlijke sterrenpoort, dat is een
vortex waardoor wij interdimensionaal kunnen reizen. Jakob heeft een
dergelijke spirituele ervaring gehad in Bethel en Pniël, en Paulus spreekt
erover dat hij opgetrokken is geweest in de derde hemel. Ons derde oog
zorgt voor een verticale verbinding met de wereld van de Geest, terwijl
onze twee ogen in ons gezicht zorgen voor de horizontale verbinding met
de wereld van de materie. Alleen door middel van zelfovergave wordt de
(sterren)poort in ons geopend, werkzaam en treedt het Goddelijk licht
naar binnen, wat wij reflecteren naar buiten. Het is een delen in de liefde
Gods, die alle verstand te boven gaat. Door deze hemelse energie wordt
de resonantie in onze hersengolven verhoogd en wijzigen zich onze
denkpatronen conform de Goddelijke natuurwetten. Door deze
veranderingen neemt ons leven een keer, bekering, van de duisternis naar
het licht. Totdat eenmaal alle schaduwen verdwijnen en wij in het volle
Goddelijke Licht zullen leven op de vernieuwde aarde!

