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Er zij Licht
Door het spreken van God als Schepper ontstond licht, de levens-energie.
Hijzelf is het Ontoegankelijke licht. Het levenslicht is deswege een
afsplitsing van Hemzelf. Licht is energie, een stralenbundel, die een kleur
heeft, en een trillingsgetal (een vibratie die geluid geeft) en een vorm bezit.
Dat is het drievoud wat de Schepper in aanzijn riep. Hij als Schepper is de
Heilige, wat in het Hebreeuws Palmoni is, met een letterwaarde van 111.
Wij zien dat in Zijn schepping terug, in Licht, Tijd en Ruimte.
Tijd, dat maakt de klok met 12 uren in de dag en 12 uren in de nacht.
Wanneer wij 9x de klok ronddraaien en de uren optellen, komen wij aan
108 uren. Om aan de 111 uren te komen missen wij er dus drie, de drie van
de Schepper Zelf als 1 1 1.
Het cijfer 1 wijst naar éénheid, naar de Schepper als Eenheid, die Hij in
drie basisdelen onderverdeelde als 1 1 1.
Wij vinden die onderverdeling in Zijn schepping terug, o.a. in:
1e. het Goddelijke Licht. Licht is wit, heeft drie basiskleuren: Rood, Geel
en Blauw.
2e. het geschapene heeft drie basisvormen: de lijn, de hoek en de curve,
wat we terug kunnen vinden in de cirkel, driehoek en vierkant.
3e. het geluid, de resonantie welke drie simpele delen heeft: volume, toon
en ritme.
Bovengenoemde zaken zijn logisch, want toen het licht geschapen of
afgesplitst werd moest het zichtbaar zijn, dus een kleur hebben. Om een
kleur te kunnen zien moet er een vorm zijn, een ding dat zichtbaar is en een
kleur heeft. De basisvorm in de schepping is de cirkel, het symbool van de
eenheid aller dingen. Een cirkel heeft 360 graden, door drie gedeeld is dat
120 graden per deel.
Uit de Bron, het middelpunt, komen alle kleuren, vormen en geluiden
voort. Die Bron is het Ontoegankelijke Licht, maar daarbij ook de voor
ons donkere materie, de materie die niet reflecteert. Immers, elk geschapen
ding is ontstaan uit afgekoeld licht, licht is energie. Het kleinste van het
zichtbare van licht-energie is het atoom. In het atoom bevinden zich weer
drie dingen, namelijk het elektron, het proton en het neutron. Elektronen
zijn negatieve vrouwelijke energie die buiten de kern rondcirkelen.
Protonen zijn de positieve mannelijke energie in de kern. Neutronen zijn
neutraal.

Wanneer wij een lichtstraal door een prisma laten schijnen, breekt het licht
zich in 7 kleuren uiteen, het zogenaamde kleurenspectrum, waarbij elke
kleur een trillingsgetal heeft. De drie primaire kleuren zijn dus rood, geel
en blauw. De vier andere keuren zijn combinaties, gemengd uit de drie
basiskleuren. Het wetenschappelijk atoommodel heeft drie cirkels, en in
het midden de zeshoekige kern, identiek aan de Davidster, het hexagon.
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Het hexagon is een oud
vruchtbaarheidssymbool, wat door de
zionisten is overgenomen en ten
onrechte toegedicht wordt aan David.
Het levensei en de levensbloem zoals
deze ontstaat uit het maken van 6
cirkels op de omtrek van één cirkel,
heeft in het midden dus die ene
cirkel, als rustpunt, de 7e dag, en de
6 andere scheppingsdagen eromheen.
De levensbloem is een wereldwijd aloud symbool.

De Schepper had ooit lichtwezens geschapen, die engelen worden
genoemd. Er was een voorname engel des lichts, die men Lucifer noemt,
maar die zijn standplaats verliet, zoals te lezen is in Judas vers 6, Jesaja 14
en Ezechiël 28. Hij wordt ook de
vorst der duisternis genoemd.
Duister is niet niets, maar heeft
een doel en functie. Dark matter
of donkere materie is een
wezenlijk bestanddeel van de
schepping, ook al kennen wij niet
de exacte betekenis ervan. In het
atoommodel is het zwart
afgebeeld als hexagon. JHWH
woonde in donkerheid in de
tabernakel, het Heilige der
Heiligen. Dat wil zeggen:
afgezonderd. Heilig =
afgezonderd.
In de Schepper is geen duisternis,
maar door afsplitsing van Licht
ontstond er een schaduwzijde, de
duisternis. Niets is doelloos, ook
de duisternis niet.
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Zonder duisternis, zonder nachtelijke donkerte wordt
er in ons geen melatonine aangemaakt, waardoor wij
niet in slaap zouden vallen. Slaap hebben wij nodig.
Lucifer verviel als lichtdrager van zijn/haar staat en
werd Vorst der duisternis. Dat is de weg terug tot de
niet-reflecterende oermassa. Wij dienen de weg tot
het Licht te gaan, als kinderen des lichts, om ons te
verenigen met het volle licht en een lichtlichaam te
verkrijgen.
Begrijpelijk dat de illuminati en de zaadlijn van Nachash, alsook de
Anunnaki en Nefilim nieuwsgierig zijn of er voor hen ook nog een weg is
naar het volle licht, om lichtdragers te worden. Ze hebben dan ook een
miljarden verslindend onderzoek opgang gebracht in CERN, Fermilab,
Eiscat, HAARP Alaska, Gran
Sasso, etc. Om een antwoord te
vinden op de vraag die we in het
bijbelboek Job reeds lezen,
namelijk...............:
Job 38:19 Waar is de weg,
daar het licht woont? En de
duisternis, waar is haar
plaats?
............... hebben wij kennis van
de oorsprong nodig.
Adam en Eva, of lees het als
volgt: Atom en Eve(ning), dat is:
Licht en duisternis. Zal het
uiteindelijke atoom-"spel" wat
men "speelt" in voornoemde
instituten, en het gebruik van
nucleaire wapens (Nagasaki en
Hiroshima) en energiebronnen
(Tsjernobyl en Fukushima) ertoe leiden dat het volslagen duister zal
worden op aarde?
Zal onze Schepper God opnieuw Zijn machtswoord moeten uitspreken over
de wereldwijde ontstane chaos zoals deze er ook was ontstaan ten tijde van
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Genesis 1? In die voortijd hebben de techneuten van Lemuria en Atlantis
ook reeds gespeeld met het Goddelijke atomaire vuur, daar zijn
wetenschappelijke bewijzen van voorhanden. Toen was het nodig dat onze
Schepper God Zijn machtswoord uitsprak van: Er zij licht! En er was licht.
De aarde werd niet woest en ledig, maar was chaotisch geworden, en wel
door het ‘spel’ van de leviathan- en behemoth-krachten uit de voortijd.
Licht is levens-energie
Licht is met het leven verbonden, ja is er de bron van. Vandaar dat wij
spreken van het ‘levenslicht’.
Wanneer er een kind wordt
geboren of een dier ter wereld
komt, zeggen wij dat dit
nieuwe wezentje voor het eerst
het ‘levenslicht’ kreeg te zien.
Licht is de draagster van het
leven. Licht en leven horen dus
samen. Toch heeft duisternis
ook een grote functie, want
zonder duisternis wordt er geen
melatonine in onze
pijnappelklier aangemaakt, zie
brochures 407-409 en 609.
Hoe kunnen wij licht, hemels
Goddelijk licht in de duisternis
van ons bestaan verkrijgen?
Door in-zicht te verkrijgen, nl.
inzicht in ons bestaan, een
bestaan dat zonder innerlijk licht leeg is, grauw, betrekkelijk. Dat inzicht
zal psychologisch gezien leiden tot zelfovergave, afsterving van ons ego,
en oprichting van de nieuwe mens. Dat geeft ontwaking, bewustwording.
Wanneer men álles anders gaat zien dan voorheen, en dat de innerlijke
leegte wordt gevuld met Goddelijk licht, vervult ons dat met verwondering
en dank. Men noemt dit wel ‘wedergeboorte’ en het worden tot een
gezalfde (een christos is een gezalfde) waarbij men kracht ontvangt om
alles te overwinnen wat tot het verderf leidt. Door de materie, dat is wat we
zien, openbaart zich het geestelijke en het licht van het ware leven aan ons.
Dan wordt het ons duidelijk dat de materie niet uit de ziel zelf leeft, maar
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begeesterd wordt. Materie is de laagste vorm van afgekoeld licht. Materie
ontstaat vanuit lichtgolven uit de kosmos. En wij zijn weer gevormd uit die
materie, om verlicht te worden tot lichtwezens. Indien wij onszelf willen
leren kennen wat wij in werkelijkheid zijn, zullen wij het middelpunt van
ons bestaan binnen moeten treden, dat is ons hart, om in die ‘duistere’ kern
in alle rust onszelf te observeren. Binnen in ons zit de bron tot ontwaking,
niet buiten ons. De christelijke kerk is in gebreke gebleven om de mensen
de weg naar binnen te wijzen. Ze wees de mensen alleen de weg naar
buiten, naar boven, met de mededeling dat God het moet doen. Dat werkt
lijdelijkheid. De weg naar binnen is de weg naar het hart, om daar te zien
wat voor beestenbende (zoals de chaos uit Genesis 1) het is, en zich erover
te verfoeien, te schamen voor God, om van Hem vergeving en
wederoprichting te ontvangen.
Van onze Schepper wordt gezegd dat Hij Licht is en er gans geen duisternis
in Hem is, zie:
1 Johannes 1:5 En dit is de verkondiging, die wij van Hem gehoord hebben,
en wij u verkondigen, dat God (een) Licht is, en gans geen duisternis in Hem
is. (het voegwoordje een hoort er niet te staan)

Ons onmetelijke universum is door Hem geschapen als één groot
samenwerkingsverband, dus coöperatief. Alles in het gehele universum is
met elkaar verbonden als éénheid. Ook vibreert alles in het grote
universum. Deze vibraties blijken elektromagnetische golven te zijn, die
wij waarnemen als zijnde licht. Wanneer dit licht zich door de ruimte vrij
kan bewegen ervaren wij het als energie. Zodra echter het licht gebonden
wordt, ervaren wij het als materie. Vandaar dat
de oude Egyptenaren de materie ‘bevroren
licht’ noemden.
De kleur van licht is overwegend wit, dat alle
kleuren bevat. Wanneer wij een witte lichtstraal
op een prisma laten vallen wordt deze gebroken
in zeven kleuren (regenboog-effect, het
kleurenspectrum).
Licht beïnvloedt ons indirect, door de
pigmenten (dat zijn kleurstoffen) die in de moleculen van onze cellen het
licht opvangen en opslaan. Pigmenten zijn voor het grootste gedeelte
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vitaminen, dus levensdragers, of anders gezegd: ’lichtdragers’. Er zijn
zoals bekend verschillende soorten vitaminen als:
Vitamine A, een plantaardige, caroteen genoemd, oranjekleurig, zoals in
wortels. Deze gaat degeneratie tegen.
Vitamine C is roodkleurig, werkt versterkend.
Vitamine B is geelkleurig, bevordert de celgroei en brengt de levenskracht
in de cellen. Kurkuma van de geelwortel, is een goed middel om kanker te
bestrijden. En zo zijn er meerdere pigmenten in de natuur, die men nog niet
als vitaminen beschouwd, maar als zodanig wel dienstdoen.
Blauwgroene zeewieren zijn ontstekingsremmend. Kleuren mogen wij in
verband brengen met de genezende
eigenschappen van het licht. In de
natuur ontvangt een voorwerp straling
en absorbeert deze, waarna de straling
wordt teruggekaatst.
Door deze
terugkaatsing wordt de straling
zichtbaar. Het voorwerp neemt de kleur
aan van datgene van de straling wat het
niet absorbeert. Op die wijze kleurt
bloed rood, doordat hemoglobine het
groen en blauw ervan absorbeert.
Pigmenten dragen de levenskracht met
De brekingshoek bij rood is ongeveer 42
zich mee, omgevormd in fysieke
graden
energie. Rood, geel en oranje is de
helende en vernieuwende positieve levenskracht. Groen en blauw is de
ontstekingsremmende negatieve levenskracht.
Fysiek vuur is rijk aan infrarode stralen, en deze werken eveneens
ontsteking remmend. Naast het fysieke licht is er het psychische licht, wat
haar oorsprong heeft in de levenskracht. Dit licht als levenskracht bestuurt
álle lichamelijke functies. Het is beweging van het licht, dat een kracht is
van geestelijk karakter. Het wordt in de Bijbel ‘het zilveren koord’
genoemd. Tijdens de geboorte bij de eerste ademhaling daalt deze
levenskracht in ons en gaan wij ons spirituele licht via onze zintuigen
uitstralen.
Wij leven momenteel in een holografische ‘werkelijkheid’, wat in feite een
droomwereld is waarin alles écht lijkt te zijn, maar dat niet is. De
kwantumfysica toont dit duidelijk aan. Het lijkt dat wij leven in een wereld
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van dualiteiten. Wij rekenen ook met tijd en ruimte, doordat wij daarin als
het ware opgesloten zitten. Wij veronderstellen ook dat wij een zelfstandig
wezen zijn en over een vrije wil beschikken. Dat is ten dele waar, maar
blijkt in veel gevallen niet op te gaan. In werkelijkheid bestaan die
dualiteiten niet, want onze Schepper is één, mono, en wij zijn door Hem
gemaakt als éénheid. Dat zien wij pas in na een diepe crisis, om tot meer
bewustzijn te komen, waardoor meer inzichtelijkheid in ons bestaan. Dan
leren wij alles los te laten wat ballast is. Dat is het gevolg van zelfovergave
en verlichting. Je komt alsdan in een totaal andere wereld, en je bent
verlost van allerlei onbeduidendheden waar je je eerder mee bezighield.
Dan zien we ons bevrijd van de ego-gerichte zelfzucht, dat steeds meer ter
bevrediging wil verkrijgen. In de Odes van Salomo hoofdstuk 17 staat: Ik
ben bevrijd van nutteloze dingen, en ik ben geen veroordeelde man.
Hier kiezen wij bewust voor onze Schepper en het goede, om alles wat in
de weg staat op te ruimen. Tevoren
dachten wij te kunnen kiezen, maar
zien dat nu ook als een droom,
aangezien wij geleefd worden en niet
kiezen voor het wáre geluk en de
innerlijke vrede. Als dat wel zo was,
zou ieder mens op aarde uitermate
gelukkig zijn. De werkelijkheid toont
aan dat zulks anders is. Veel
superrijke mensen voelen zich soms
diep ongelukkig. Er zijn wel veel
middelen in ons welvarend Westen om de mensen een surrogaat geluk te
bieden. Wie al deze middelen heeft uitgetest, ervaart dat de ronde wereld
niet in ons asymmetrische hart past. Het geluk dat wij altijd maar weer
buiten ons zoeken, blijkt niet buiten ons te liggen, maar in ons, in ons hart.
Dat zien wij pas bij bewustwording. Dan zien we ook dat alles gaat zoals
het gaan moet in ons leven, en dat een Hogere Hand ons leidt. Waar wij
ons overbezorgd over maakten, daar schoten we tekort, want het leven gaat
als vanzelf. Wanneer wij met ons verstand te rade gaan, zouden we
radeloos worden, want met redeneren komen we er niet. Het gaat om ons
hart, de intuïtie, het hart-bewustzijn. Waar ons verstand het zwijgen wordt
opgelegd, volgt zelfovergave en bevrijding. Goed bezien is er dan geen
dualiteit. En er is ook geen drie, een triniteit. De Schepper is Eén, en álles
is één en zal één worden. Alles vormt één immens grote energie, lichtbron,

9

Het Levenslicht

No. 619

levensader, etc. Die energie nam wel zeer veel vormen aan, maar is en
blijft één en dezelfde energie.
Van die energie zijn wij een
verschijningsvorm. Vormen zijn betrekkelijk en wijzigen zich gedurig.
Energie in het Grieks is energeia, dat is werkzaamheid. In het midden van
die werkzaamheid is er echter een volkomen stilte, een volmaakte rust,
zoals het oog in een orkaan. Dat is ook zo in het atoom.
Onze ogen zijn organen om te zien, om het licht te ontvangen. De zon (Ra
= licht, de vuurkracht áchter de zon. De zon zelf werd in Egypte gehouden
voor Aton) maakt het licht op aarde, licht en warm, zodat wij de
verschillende dimensies kunnen waarnemen. Onze drie ogen (inclusief ons
derde oog, de pijnappelklier) zijn niet alleen om het licht te ontvangen,
maar zijn ook spiegels, min of meer gelijktijdig uitzenders van licht. Onze
ogen zijn de spiegels van onze ziel, ons innerlijk. Onze ogen hebben een
inkomende en uitgaande werking. Wij nemen er dingen door op, en
projecteren er ook iets van naar buiten. De mogelijkheid daarbij bestaat om
deze werking van onze ogen in positieve en of in negatieve zin te
gebruiken. In positieve zin spreekt de Bijbel over het ‘eenvoudige oog’, en
in negatieve zin spreekt de Bijbel over het ‘boze oog’. Zie Spreuken 23:6,
28:22.
De energie die wij van de zon ontvangen
via onze ogen wordt in ons lichaam
chemisch omgezet via klieren in stoffen
die van ons maken wat we zijn. Ons
lichaam is een soort chemische fabriek.
Onze klieren, ogen en andere organen
staan echter wel onder strenge controle
en kunnen niet doen wat ze maar willen.
Onze geest via ons denken is de
controleur, de bewaker. Men kan zich
ziek, en of gezond denken. Ons denken is heel belangrijk voor onze
gezondheid. Wij vormen een eenheid, en die eenheid geeft als totaalbeeld
aan ons lichaam én aan onze ogen een uitstraling, wat we ook onze
persoonlijkheid kunnen noemen. Wij kunnen die uitstraling wel enigszins
verbloemen, camoufleren, maar een kenner zal dat doorzien. Wij zien via
onze ogen anderen, maar onze ogen zelf zien wij niet. Alleen in een spiegel
kunnen we ons eigen gezicht zien, maar dan wel kruislings,
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tegenovergesteld als spiegelbeeld. Wie dus in een spiegel kijkt dient zich af
te vragen wie en wat hij nu ziet. Wie zit er achter het beeld wat we van
onszelf in een spiegel zien? Hoe zien anderen ons? En wie de zon en maan
aanschouwt, dient zich af te vragen welke krachtbron er achter de huidige
zichtbare bron zit. Er moet een veel grotere en onzienlijke krachtbron
áchter de zon zijn, want anders was er geen zon. Kunnen wij dat wel weten
wat er achter de zichtbare zon schuil gaat? Kunnen wij wel aan de weet
komen wie en wat er achter ons lichaam schuilt? Kunnen wij de bron
ontdekken die achter ons lichaam het leven geeft en voedt?
Ja, dat kan! Wij kunnen door middel van bewustwording daar kennis van
krijgen. Dat kan doordat er in ons lichaam óók een zon
aanwezig is, ons zogenaamde zonne-oog, de zonne
plexus. In oud-Egypte gaf men aan de zon áchter de
zon de naam Ra. Ra is de scheppende oerkracht. De
fysieke of zichtbare zon werd het oog van Ra
genoemd, maar was niet Ra zelf. Ons rechteroog
noemt men ook wel het oog van Ra, van de zon, terwijl
ons linkeroog het oog van de maan wordt genoemd.
Achter ons rechteroog zou Ra zelf schuilgaan als
onzichtbare energiebron, waarvan wij alleen de
manifestaties kunnen waarnemen. Duidelijk is dat
onze ogen slechts hulpmiddelen zijn om het licht door
te geven aan onze hersenen. Die informatie van de ogen wordt
doorgegeven aan onze hersenen. In feite zien wij de dingen ondersteboven,
op z’n kop, maar onze hersenen zijn daar al zo aan gewend, dat wij dat niet
meer in de gaten hebben. Bewustwording zit niet in onze ogen, maar in
onze hersenen, met name in ons derde oog, de pijnappelklier. Deze zit in
onze hersenen veilig opgeborgen. Ons rechteroog staat in een directe
verbinding met ons derde oog, en ons linkeroog staat in verbinding met
andere delen van onze hersenen. Ons derde oog is verschrompeld en
verkalkt en wordt door ons ego als het ware blind gehouden, zodat wij
ziendeblind zijn en horende doof.
Het Goddelijk Geesteslicht kan niet worden waargenomen door ons derde
oog zolang ons zelfgerichte ego er voor blijft staan, of het afschermt. Dan
overheerst ons verstand, ons denken en is ons hart gesloten, van steen. Dan
zijn we koud als de maan, met een weinig reflectie. De staat waarin wij
leven is in onze ogen af te lezen, hetzij stralend als de zon, warm, liefdevol,
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vertrouwend, òf als de maan, flets, koel, haatdragend, wantrouwend, etc.
Onze ogen weerspiegelen onze status van zijn, aangezien ze de barometer
van ons bewustzijn vormen. Wij kunnen veel verbergen van onze
persoonlijkheid, maar niet alles. Wij kunnen onze werkelijke identiteit -dat
is de zon áchter de zon, òf de maan achter de maan- camoufleren door een
schitterend front als masker aan te meten. Echter, daarachter schuilt een
ánder mens, een andere wereld die niet zo fraai is, die in werkelijkheid
door-en-door boos is, die het licht in de ogen van anderen niet gunt, die
puur ego-gericht is. Dat is in de ogen te zien, die spiegels zijn van de ziel,
die wij niet kunnen camoufleren. Wij kunnen wel een zonnebril opzetten,
zodat ze minder of niet zichtbaar zijn. Wanneer het van onze ogen niet is af
te lezen wie wij zijn, dan geeft onze stem het wel te kennen. Dat hopen wij
in brochure 608 te bespreken. Wij kunnen onze stem vervormen, niet
spreken zoals we echt zouden spreken zonder stemvervorming. Wij kunnen
toneelspelen, onoprecht zijn. Maar daarover in de andere brochure.
Er is wel een boek over deze materie verkrijgbaar dat de titel heeft:
Lichaamstaal van de liefde
Auteur(s): Allan Pease Barbara Pease, Meer van deze auteur
Categorie: Boeken > NLP / Psychologie ISBN:9789000310470
Unieboek | Het Spectrum | Paperback | 176 pagina's | juni 2012 i17.99
"Hoe maak je een verpletterende indruk op de man of vrouw van je dromen?
Hoe sla je iemand aan de haak? Welke signalen geven aan dat iemand
interesse in je heeft? Wat zijn de regels van het daten? Van een eerste indruk
tot een langdurige relatie; in dit boek leer je alles wat je nodig hebt om op te
vallen bij de andere sekse tijdens een feestje, bij internet-dating, op straat of
na 10 jaar huwelijk. Het succesvolle auteursduo Allan en Barbara Pease laat
je zien hoe belangrijk oogcontact is, wat het verschil is in lichaamstaal
tussen beide seksen en waarom vrouwen de regels schrijven en mannen ze
niet lezen."

Hierna volgt een citaat uit het boek ‘Op Weg naar het Vaderhuis’ van prof.
dr. A. J. Th. Jonker:
p.145. "Zoals onze ziel is, zo worden onze gedachten. Rondom onze
inwendige mens scheppen wij met ons denken een zekere sfeer, die
wij, gelijk een slak haar huisje, overal vanzelf meenemen.
p.147. "Stille uren vormen stille mensen. En stille mensen zijn sterke
mensen......... Luidruchtigheid voert tot zielsverblinding. Rustige ogen
van een rustig hart hebben wij nodig om deze werkelijkheid te kunnen
aanschouwen".

12

Het Levenslicht

No. 619

Er is een doorbraak nodig om de sluiers rond ons derde oog te verwijderen.
Er is een diepe levenscrisis nodig om tot zelfinzicht te komen, zoals bij de
verloren zoon in de gelijkenis. Wij dienen genezen te worden van ons boze
oog, en ons gesloten hart dient geopend te worden. Wij kunnen met onze
twee fysieke ogen niet verder kijken dan onze neus lang is, dan hetgeen ons
denken toelaat. En dat is heel beperkt, eigengericht en kortzichtig. Ons
denken moet vernieuwd worden, zodat wij in het licht van God het ware
licht over onszelf zien, zie Psalm.. 119: In Uw licht zien wij het licht.
Dan pas komen we er achter dat we ziende blind waren en horende doof.
Wanneer het Goddelijk licht in onze duistere harten schijnt, zien we
plotseling wat voor een stof erin rond dwarrelt, wat voor een beestenbende
het daar is. Dat hadden we nooit van onszelf verwacht, noch in kunnen
denken. Dan zien we met ons innerlijk oog, ons derde oog. Dat noemden
de oude Egyptenaren Horus, het nieuwe kind, de nieuwe geboorte
Dan zien wij de wereld van de Schepper, de natuurwetten en ordelijkheid.
Dat zien moet ons verheugen en verbazen, zodat wij stralende ogen
verkri j gen om ook
liefdevol naar andere
schepselen te zien. Het
is immers de ogen goed
de zon te aanschouwen,
volgens de Spreuken van
Salomo. En die de zon
aanschouwen trekken
voordeel ervan, denk
maar aan vitamine D.
Wij kunnen echter niet
het zonlicht direct
Het oog van Horus: geeft de zintuigen aan
o m z e t t e n
i n
levensenergie, wat planten wél kunnen via fotosynthese. Vandaar dat wij
aangewezen zijn op planten en het Goddelijk voorschrift aan ons meldt dat
wij op planten en zaden zijn gericht. Wij kunnen blijkbaar nog niet van
direct licht alleen leven, hoewel er op aarde toch wel een paar duizend
mensen zijn die zeggen op puur licht te leven. Het eten van dierlijk vlees
geeft ons ook geen directe levens-energie, aangezien de dieren -net als wijgeen licht kunnen omzetten zoals de planten.
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Leven van Licht
Hierna volgt een artikel uit het blad Ode als citaat. Men hoeft het niet met
Reiki eens te zijn om toch van dit wonderlijke fenomeen kennis te nemen:
Leven van licht
De Australische Jasmuheen (42) heeft al vijf jaar niets gegeten. Toch is ze stralend,
bruisend van energie en gezond als een vis. Haar dieet: licht, ofwel goddelijke
levensenergie. Zie: http://nl.odemagazine.com/doc/0026/leven-van-licht-ii/
Editors | 24 januari/februari 1999 issue
'Iedereen is ervan overtuigd, dat je doodgaat als je niet eet. Wel, kijk naar mij. Ik
ben het springlevende bewijs van het tegendeel. Ik heb geleerd af te stemmen op
mijn diepere zelf. Ik zou ook zonder vocht kunnen leven, maar af en toe drink ik
een slokje water of een kopje thee, puur voor de lekkere smaak. Dat is mijn
toegeven aan een sociaal leven, waarbij alles om eten en drinken draait.
Wereldwijd zijn er zo'n vijfduizend mensen die leven van het licht. Allemaal doen
ze het een beetje anders. Ik heb een vriend die nooit eet, maar wel iedere zondag
met zijn gezin luncht - voor de gezelligheid. Ik ken mensen die niet eten, maar wel
drinken. Ze zijn allemaal in perfecte gezondheid, net als ik. Ik slaap maar een paar
uur per nacht en heb een tomeloze energie. Dat moet ook wel, want ik reis de
wereld rond. Voedingssupplementen en vitaminen slik ik niet. Mijn gewicht blijft
constant, mijn lichaamsfuncties zijn uitstekend. Het is een kwestie van leren
afstemmen op hogere frequenties. Veel mensen vertrouwen het niet en zouden me
het liefst betrappen, terwijl ik stiekem op de wc koekjes zit te eten. Niet eten is zo
fascinerend en ongeloofwaardig voor mensen wier leven ervan is vervuld, dat ze
niet verder komen dan het feit op zich. Ze zien - nog niet - dat het eigenlijk gaat
om vrije keuzen maken en om een volledig vertrouwen in je innerlijke meester. Als
het idee meer is ingeburgerd, zal het tot hen doordringen dat je je hier zodanig op
kunt afstemmen, dat er voor alles wordt gezorgd, inclusief voedsel.'
Leven van licht II
Het artikel 'Leven van licht' in Ode 24 heeft nogal wat stof doen opwaaien. Dat
zien we graag, want Ode belicht nu eenmaal niet alledaagse - en soms
tegendraadse - ontwikkelingen. Om de lezer wat meer inzicht te bieden in hoe de
Australische vrouw Jasmuheen (42) het voor elkaar krijgt om al vijf jaar niet te
eten en vrijwel niet te drinken, volgt hier achtergrondinformatie.
Tijn Touber | 26 mei/juni 1999 issue
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In Australië leven ongeveer tweehonderd mensen zoals Jasmuheen, vrijwel zonder
eten en drinken. Hoeveel dat er wereldwijd zijn, is onbekend. Er zijn echter al
langer verhalen bekend van yogi's in India en in de Himalaya's, die zonder slaap en
eten kunnen en hun lichaamstemperatuur naar eigen believen kunnen reguleren.
Yogi's die zich weken lang onder de grond laten begraven, leven op wat zij prana
of chi noemen. Jasmuheen noemt het 'licht'. Ook in Autobiografie van een yogi van
Paramhansa Yogananda worden twee vrouwen - Giri Bala en Theresa Neumann genoemd, die vrijwel hun gehele leven niet aten en niet dronken. Jasmuheen en
tweeëntwintig anderen begonnen in 1993 met deze levensvorm te experimenteren.
Tijdens een eenentwintig dagen durend proces werden hun lichaamsfrequenties op
het 'goddelijke licht' afgestemd. Alle deelnemers waren goed voorbereid. Zij
hadden in verschillende stappen afgebouwd: eerst geen vlees meer, toen alleen nog
onbereide voeding en vervolgens alleen nog soepen en sappen. Na deze inwijding
konden de deelnemers kiezen of ze
wel of niet wilden eten. Jasmuheen
koos om verder 'van het licht te
leven', anderen gingen - vooral
onder druk van de sociale
omgeving - toch weer iets eten of
dronken alleen nog maar. Inmiddels
zijn we enkele jaren verder en blijkt
het dus mogelijk te zijn zo te leven.
Jasmuheen's bloed en
ver ter ingssysteem worden
regelmatig gecontroleerd en
verkeren in goede condititie. Zelfs
kinderen krijgen, blijkt met deze
levensstijl mogelijk te zijn. De
eerste gezonde baby heeft het licht
reeds gezien.
Jasmuheen schreef negen boeken over het onderwerp en reist de hele wereld over
om haar werk toe te lichten. Ze heeft hiermee een duidelijk doel voor ogen. Deels
is dit het demystificeren - door wetenschappelijk onderzoek - van de 'heiligheid'
rondom niet-eten, maar ook wil ze het taboe en natuurlijk het ongeloof rondom dit
fenomeen aanpakken. Verenigd in een organisatie, die zich Movement of an
Awakened Positive Society noemt, zien Jasmuheen en consorten zichzelf als
proefkonijnen om aan te tonen, dat de mens geen voedsel nodig heeft om in leven
te blijven. Hun plan van aanpak kent drie fasen. Fase een: zelf zonder voedsel
leven. Fase twee: hiermee naar buiten treden en geestverwanten vinden. Fase drie:
e e n gr o o t s c h a l i g h e r vo r mi n gs p r o gr a mma a a n r e g e r i n g e n e n
gezondheidsorganisaties aanbieden. Op dit moment verzamelen Jasmuheen en haar
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partners alle onderzoeksresultaten van de afgelopen jaren. Wetenschappers, artsen,
alsmede sociale en politieke deskundigen hebben zich - ieder vanuit hun eigen
discipline - over het fenomeen gebogen. Het boek, dat Ambassadors of Light,
Living on Light zal heten, verschijnt eind dit jaar. We houden u op de hoogte!
De vraag is natuurlijk hoe het mogelijk is om zonder eten en drinken in leven te
blijven. Er zijn wetenschappelijke verklaringen te vinden. Wanneer we ervan
uitgaan, dat ieder mens uit vier verschillende 'lichamen' bestaat - in rangorde van
hogere naar lagere frequenties: spiritueel, mentaal, emotioneel en stoffelijk - dan
leeft Jasmuheen geheel van de hoogste frequenties. Deze spirituele voeding wordt
via een proces, dat op fotosynthese lijkt
omgezet naar lagere frequenties, waardoor
de andere drie 'lichamen' worden gevoed.
De meeste wetenschappers erkennen
inmiddels dat lichaam en geest nauw met
elkaar zijn verbonden. Thans klinken
echter steeds meer geluiden van
wetenschappers die nadrukkelijk stellen,
dat de geest in feite de scheppende kracht
achter materie is (zie ook Ode 23, De
revanche van de geest). Onze moleculen
worden gerangschikt vanuit het door
onszelf gecreëerde informatieveld van
bewustzijn. Met andere woorden: ons
bewustzijn vormt, bestuurt en construeert onze materie. Mind over matter, dus.
Gedachten vormen moleculen, die neuropeptiden worden genoemd. De chemische
signalen die neuropeptiden via receptoren naar het hele lichaam sturen, bepalen
onze fysieke gezondheid. Hiernaar is onder andere aan de Amerikaanse universiteit
van Stanford veel onderzoek gedaan. We zijn dus in staat om op basis van ons
denken ons lichaam te transformeren, te helen, maar ook ziek te maken. De
kwaliteit van ons denken bepaalt - in ieder geval voor een groot deel - onze
mentale, emotionele en fysieke gezondheid. Op deze gedachtengang is
Jasmuheen's 'herprogrammering van het lichaam' gebaseerd. Wanneer we denken
dat we zonder eten niet overleven, overleven we niet. Als we zeker weten dat we
van het licht kunnen leven, kunnen we dat ook, maar onze cellen moeten dit ook
weten. Jasmuheen zegt dan ook: 'Geen één cel in mijn lichaam 'denkt' dat hij
voedsel nodig heeft om te overleven'. Cellen zijn dragers van informatie. Dat
deze informatie niet gekoppeld is aan materie, maar spiritueel - of desnoods
mentaal of emotioneel - is, is niet moeilijk in te zien. We ademen voortdurend tien
tot de macht tweeëntwintig atomen in en uit. Negenennegentig procent van onze
atomen worden jaarlijks vervangen. Onze materie - iedere cel - verandert dus
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constant, maar de programmering die in de cellen ligt opgeslagen, verandert niet.
Het is inmiddels afdoende bewezen, dat we die programmering - in ieder geval
voor een deel - zelf bepalen. Artsen zijn tegenwoordig voorzichtig met tegen een
patiënt te zeggen, dat hij nog drie weken heeft te leven. Velen gaan namelijk op de
klok af drie weken later dood. Andersom zijn er gevallen bekend van terminale
patiënten die eenvoudigweg weigerden te sterven en zichzelf genazen. Mind over
matter.
Veel - zo niet alles - hangt dus af van onze overtuigingen, de aannames die we over
onszelf en over het leven hebben geprogrammeerd. Tijdens de eenentwintig daagse
inwijding wordt het lichaam dan ook opnieuw geprogrammeerd: 'Ik geef je de
opdracht om vanaf nu alle vitaminen en voedingsstoffen die nodig zijn voor een
optimale gezondheid en vitaliteit van de prana te absorberen. Zo zij het. Zo zij het.
Zo zij het.' De gedachte is: als ik verwacht, dat ik zal worden gevoed door het licht,
dan word ik er ook door gevoed. Jasmuheen gaat wat betreft het vertrouwen in
haar geesteskracht verder dan de meesten, maar het principe is niet onbekend. Ook
ten aanzien van medicijnen weten we, dat 'de hand die de pil aanreikt belangrijker
is dan de pil zelf'. Het zijn vooral onze ideeën over 'de realiteit' die onze realiteit
bepalen. De wereld is zoals we hem zien. Wanneer we de moed hebben om met
andere ogen naar onszelf te kijken en onze horizon te verbreden, vallen zelf
gecreëerde grenzen weg. Natuurlijk zullen er altijd mensen zijn, die dit niet
geloven en het allemaal flauwekul vinden. Maar gelukkig liet Leonardo da Vinci
zich door zijn bekrompen tijdgenoten niet weerhouden om gewoon helikopters te
tekenen. En was het niet Jezus die zei: 'Alles wat ik heb gedaan, kunnen jullie ook,
en meer dan dat.' Alleen de ongelovige Thomas was er niet zo zeker van.

Als Bijbelse toevoeging zoals het in Exodus 34:28 staat:
En hij was aldaar met JHWH, veertig dagen en veertig nachten; hij at
geen brood, en hij dronk geen water; en Hij schreef op de tafelen de
woorden des verbonds, de tien woorden.

In totaal is Mozes 2 x 40 nachten en dagen op de berg geweest, dat hij niet
at en dronk, en eenmaal 40 nachten en dagen beneden de berg. Dat blijkt
uit het verslag van Mozes in Deuteronomium 9 en 10. Waar leefde Mozes
deze 120 nachten en dagen van? En Elia? Zie:
1 Koningen 19:8 Zo stond hij (Elia) op, en at (een speciale koek), en
dronk; en hij ging, door de kracht derzelver spijs, veertig dagen en veertig
nachten, tot aan den berg Gods, Horeb.

http://www.tarot-rota.net/number.html
http://www.tarot-rota.net/03.html
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De weg van het licht ................
Er bestaat in het heelal volgens sommigen een grote fotongordel, dat wil
zeggen een lichtgordel. Anderen
spreken het tegen dat er een
fotongordel zou bestaan. Die
fotongordel zou bestaan uit
super-geladen ionen en
atoomdeeltjes die in een grote
ring bij elkaar worden gehouden,
zie afbeelding. Via een goede
telescoop zou deze fotongordel
die ons zonnestelsel nadert te
zien zi j n.
T i j dens het
zogenaamde Galactische Kruis op
21-12-2012 zou onze aarde in
deze fotonbelt terechtkomen, De weg van het Licht wordt aangegeven door de
waardoor het ongeveer drie drie grote piramiden te Gizeh. De baan van de
nachten en dagen pikke-donker aarde, van Venus en Mercurius rond de zon.
wordt. Dan zal geen enkel elektrisch apparaat werken. De aarde zal de
fotongordel daarna weer verlaten, nadat de aarde daarin uit de 3e dimensie
naar de 4e is overgegaan, om tot de 5e dimensie te kunnen komen. Tijdens
die 4e dimensie-periode van ongeveer 72 uren vindt er een grote
metamorfose plaats, een herstructurering, hetwelk alleen tot stand kan
komen door Goddelijk Licht, om van carbon-12 over te gaan naar carbon7. Zie het uitgebreide verslag hierover in brochure 593 en 609.
De Hondsster Sirius heeft hiermee te maken. Momenteel staat Sirius
ongeveer 8,3 lichtjaren van ons verwijderd. Vanwege onze doorgang door
de fotongordel -dat is onze sterrenpoort- zal die afstand ongeveer drie
lichtjaren worden. Over sterrenpoorten kunt u in brochures 620, 621 en 623
meer lezen. Op 21-12-2012 bereikt onze aarde deze sterrenpoort, waarbij
in ons bewustzijn tegelijkertijd de duisternis wegvalt. Dan wordt de sluier
of het deksel weggenomen van de Israël-volkeren, zoals in Jesaja 25:7
staat:
En Hij zal op dezen berg verslinden het bewindsel des aangezichts,
waarmede alle volken bewonden zijn, en het deksel, waarmede alle
natiën bedekt zijn.
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Het volle licht breekt alsdan door, en in dat licht zullen wij ons verheugen
met zeer grote vreugde.
Jesaja 9:2 (9-1) Het volk, dat
in duisternis wandelt, zal een
groot licht zien; degenen, die
wonen in het land van de
schaduw des doods, over
dezelve zal een licht schijnen.
Jesaja 10:17 Want het Licht
van Israël zal tot een vuur
zijn, en zijn Heilige tot een
vlam, welke in brand steken
en verteren zal zijn doornen
en zijn distelen, op een dag.
Jesaja 30:26 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.
Jesaja 42:16 En Ik zal de blinden leiden door den weg, dien zij niet geweten
hebben, Ik zal ze doen treden door de paden, die zij niet geweten hebben; Ik zal de
duisternis voor hun aangezicht ten licht maken, en het kromme tot recht; deze
dingen zal Ik hun doen, en Ik zal hen niet verlaten.
Jesaja 51:4 Luistert naar Mij, Mijn volk! en Mijn lieden, neigt naar Mij het oor!
want een wet zal van Mij uitgaan, en Ik zal Mijn recht doen rusten tot een licht der
volken.
Jesaja 58:8 Dan zal uw licht voortbreken als de dageraad, en uw genezing zal
snellijk uitspruiten; en uw gerechtigheid zal voor uw aangezicht heengaan, en de
heerlijkheid van JHWH zal uw achtertocht wezen.
Jesaja 58:10 En zo gij uw ziel opent voor den hongerige, en de bedrukte ziel
verzadigt; dan zal uw licht in de duisternis opgaan, en uw donkerheid zal zijn als
de middag.
Jesaja 60:1 Maak u op, word verlicht, want uw Licht komt, en de heerlijkheid
van JHWH gaat over u op.
Jesaja 60:3 En de heidenen zullen tot uw licht gaan, en koningen tot den glans, die
u is opgegaan.
Jesaja 60:19 De zon zal u niet meer wezen tot een licht des daags, en tot een
glans zal u de maan niet lichten; maar JHWH zal u wezen tot een eeuwig
Licht, en uw God tot uw Sierlijkheid.
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Jesaja 60:20 Uw zon zal niet meer ondergaan, en uw maan zal haar licht niet
intrekken; want JHWH zal u tot een eeuwig licht wezen, en de dagen uwer
treuring zullen een einde nemen.
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heel veel informatie:
http://thehiddenlighthouse.blogspot.com/2008_03_23_archive.html
De kinderen des lichts

Die nieuwe tijd, aioon = tijdvak, is nabij. In brochures 593 en 615 kunt u
meer over deze nieuwe komende tijd lezen. Wij zien er reikhalzend naar
uit!
De fotongordel bevat volgens sommigen 12 gigantische vortexen. Een
vortex heeft de vorm van een conus-spiraal, zoals een dennen- en sparrenappel. Een vortex werkt vitaliserend. Wanneer men water wil vitaliseren
moet men het in beweging brengen, waarbij een spiraalvormige slurf te
zien is, wat een vortex is. In het Vaticaan weten zij al deze dingen
drommels goed, en vandaar dat zij in hun symbolen dat kenbaar maken. Er
staat een levensgrote dennenappel in het Vaticaan.

O
e

p

onderstaand
website staat

Johannes 12:36 Terwijl gij het Licht hebt, gelooft in het Licht, opdat gij
kinderen des Lichts moogt zijn. Deze dingen sprak Jezus; en weggaande
verborg Hij Zich van hen.
Efeziërs 5:8 Want gij waart eertijds duisternis, maar nu zijt gij licht in
JHWH; wandelt als kinderen des lichts.
1 Thessalonicen 5:5 Gij zijt allen kinderen des lichts, en kinderen des daags;
wij zijn niet des nachts, noch der duisternis.

Aan hun werken zullen de kinderen des lichts zich onderscheiden van de
kinderen der duisternis.
Romeinen 13:12 De nacht is voorbijgegaan, en de dag is nabij gekomen.
Laat ons dan afleggen de werken der duisternis, en aandoen de wapenen des
lichts.
Efeziërs 5:11 En hebt geen gemeenschap met de onvruchtbare werken der
duisternis, maar bestraft ze ook veeleer.

Licht geeft heelheid, heelheid in liefde en eenvoud, door volkomen jezelf te
zijn. Dat maakt ons wars van allerlei menselijke
vormen, titels, rangen en standen. De wáre mensheid
is immers één. Wij dienen genezen te worden van de
verdeeldheid en hokjesgeest waarin we ons zo veilig
voelen. Algemeen voelen mensen zich veilig en
geborgen in hun kerk, club, organisatie, en dergelijke
meer, waarbij ze zich hebben aangesloten. Ze denken
dat ze daarin groeien en beschermt worden, om hun
‘zuivere waarheid’ daar te handhaven. Hen lijkt het
eenzaam, koud en angstig om buiten hun groep te
treden, en vooral door niet te zoeken in je eigen binnenste kern, in je hart.
Men gelooft liever wat anderen voor hen hebben uitgedacht en vastgelegd
in belijdenissen en dogma’s. Maar, in die eenzaamheid -zoals men dat
noemt- leer je wel jezelf én God kennen, of liever, je leert God kennen en
daardoor jezelf, waardoor je in de ander ook jezelf ziet, waar je je nooit
bovenuit kunt steken. Wij zijn één, en er zijn geen meerderen in dat
opzicht. Opgelegde structuren maken van de mensen slaafse volgelingen.
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Zelfovergave en loslaten van alle ballast is nodig om meester over jezelf te
worden, en om in alle omstandigheden jezelf onder controle te hebben.
De waarheid te zoeken én deze onverbloemd ten toon te stellen kan voor
velen heel confronterend zijn. Dat zij zo. De diepste intensie om de
waarheid te verspreiden en aan het licht te brengen heeft nimmer de
bedoeling om daarmee anderen te kwetsen. Dat denkt men al gauw, dat
men hun oude vertrouwde beelden wil afpakken. Nee, echte
waarheidszoekers zijn er niet op uit om anderen onderuit te halen, maar
juist om hen op het goede spoor te brengen. Zoiets bereik je slechts door
geheel eerlijk en transparant te zijn.

De afbeeldingen in deze brochure waarin het atoomsymbool centraal staat,
kunt u vinden op de website van Bryan Kemila,
http://illuminatimatrix.wordpress.com/
Neem er rustig de tijd voor om deze afbeeldingen te bestuderen. Ze laten
een duidelijk licht vallen op de oorsprong van het licht en de duisternis.

Het kunstlicht wat de illuminati en consorten produceren is destructief en
zal gestopt worden door middel van Goddelijke interventie.
Alleen het Goddelijk licht is levensenergie, voor het volk van het Licht, in
en vanuit de Stad van het Licht. Dr. Wilhelm Reich zag Orgon-energie als
de drijvende kracht achter alle leven. Deze blauwgrijze enegie kan
kankercellen doden, en nog veel meer goeds doen. via een orgon-generator
trok Reich deze gezondmakende energie aan. Reich werd beschuldigd van
kwakzalverij en belandde in 1956 voor 2 jaar in de gevangenis, waar hij na
1 jaar stierf aan een hartaanval. Zijn boeken moesten worden verbrand, en
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overblijfsel van Israël ...... el = elektra = licht-energie. We zien uit de
beschrijving van het Nieuwe Jeruzalem dat Water en Licht zeer belangrijke
dragers zijn van de levens-energie.
God Zelf zal bij ons wonen op de vernieuwde aarde, Openbaring 21:3.
3 En ik hoorde een grote stem uit den hemel, zeggende: Ziet, de tabernakel
Gods is bij de mensen, en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn,
en God Zelf zal bij hen en hun God zijn.
4 En God zal alle tranen van hun ogen afwissen; en de dood zal niet meer
zijn; noch rouw, noch gekrijt, noch moeite zal meer zijn; want de eerste
dingen zijn weggegaan.

Het nieuwe Jeruzalem wordt een stad genoemd, die uit de hemel neerdaalt,
een Lichtstad, zoals ook Eindhoven de lichtstad van ons land wordt
genoemd, vanwege Philips en de lampenindustrie. In de stad zal er geen
nacht meer zijn, want JHWH Zelf is er het Licht.
22:5 En aldaar zal geen nacht zijn, en zij zullen geen kaars noch licht der
zon van node hebben; want JHWH God verlicht hen; en zij zullen als
koningen heersen in alle eeuwigheid.

Het criterium en vereiste om in de stad te mogen binnengaan is, het doen
van Gods geboden. Wie dat niet doet wordt gerangschikt onder hen die
buiten de stad zullen zijn, zie:
14 Zalig zijn zij, die Zijn geboden doen, opdat hun macht zij aan den
boom des levens, en zij door de poorten mogen ingaan in de stad.
15 Maar buiten zullen zijn de honden, en de tovenaars, en de
hoereerders, en de doodslagers, en de afgodendienaars, en een iegelijk,
die de leugen liefheeft, en doet.

zijn apparaten vernietigd. Gelukkig hebben wetenschappers zijn werk nu
weer opgepakt.
Het volk en de stad van het Licht
De Bijbel begint met het licht, en eindigt met het licht. In het begin is er
op aarde nog licht en donker, maar in het einde is er een stad waarin het
geen nacht meer zal zijn. Daarin woont het volk van het Licht, het

Al met al beloofd het een zeer mooie toekomst te worden!
Voor Gods volk zal het Licht zijn, zoals bij Israël in Egypte/Gosen, maar
bij de Egyptenaren was het duisternis. Wij verkiezen verre boven de
duisternis het Licht, namelijk God die Licht is, en gans geen duisternis is in
Hem! Wij zijn het licht der wereld, zie Mattheus 5:14, en de opdracht aan
ons luidt als volgt: 16 Laat uw licht alzo schijnen voor de mensen, dat zij
uw goede werken mogen zien, en uw Vader, Die in de hemelen is,
verheerlijken.

