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Inleiding
Op dit moment hebben duistere machten en machthebbers de mensheid
een economische crisis aangesmeerd. De duistere machten regeren van
achter de schermen over deze wereld en houden ons in slavernij. Veel
groter echter dan deze financiële-crisis is de crisis in het godsdienstige
denken der mensen. Reeds duizenden jaren geleden is het religieuze
denken der mensen over God, over een godheid en het dienen van die
godheid op een foutief spoor gezet. Sindsdien dendert deze denk-tank, als
gevaarte dat velerlei religieuze vormen vertoont, in de verkeerde richting
voort. Er zijn altijd wel enkelingen geweest -en die zijn er nog- die op het
spoor gaan staan om te trachten het gevaarte tot stoppen te dwingen.
Helaas, ze worden allemaal
platgewalst. De meerderheid gelooft
in de wereldlijke religies en het
dienen der godheden. Je vraagt je af
waar religie vandaan komt, en wat
de miljarden mensen bezielt om één
of andere religie te bedrijven? Hoe
komen mensen aan de idee dat zij
verloren zouden zijn en behouden
dienen te worden door in een godheid te geloven die hen zou redden?
Hoe kwamen ze ertoe om een god te aanbidden die hen nooit een
antwoord geeft, noch een levensteken laat zien?
Bij nader onderzoek is religie opgezet door afvallige geesten om ons
bewustzijn gevangen te houden. Men houdt ons in een illusie-wereld, die
niet echt is. Wij nemen hier ter plaats een stukje over uit brochure 685
"De Geometrie van het leven", aangezien dit ons verhelderd :
Vanwege onze beperkingen als mensen kunnen wij slechts 1% van het gehele
elektromagnetische spectrum zien, en ook horen wij minder dan 1% van het
akoestische spectrum. Zo klein zijn wij, en zo groot is onze Schepper. Door onze
beperkingen denken wij dat we op aarde stilstaan en rustig leven. In
werkelijkheid reizen wij met de enorme snelheid van 220 km/seconde door onze
Galaxie. De optische illusies waarin wij leven kunt u bekijken op Youtube video’s
van Dr. Beau Lotto van het Lottolab.
https://www.youtube.com/watch?v=mf5otGNbkuc
Ook is slechts 10% van ons DNA van onszelf, en 90% van onze lichaamscellen
dragen hun eigen DNA. De atomen in ons lichaam zijn voor 99,9999% leeg, en
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niet één ervan is tijdens ons leven nog hetzelfde als toen we werden geboren. Wij
veranderen geduriglijk. Onze atomen zouden hun oorsprong in de sterren
hebben. Dat wij de regenboog kunnen zien komt doordat er in onze ogen
conische foto-waarnemers zitten, wat dieren niet hebben. Al de mooie kleuren die
wij kunnen zien, vertegenwoordigen slechts 1% van het gehele
elektromagnetische spectrum.
Alles is energie. God is de Bron van energie, van Licht, en al wat Hij schiep is
niets anders dan energie. Of die energie nu vormloos is als ether, of vaste vorm
heeft als materie maakt niet uit. Wij leven in de dualiteiten-wereld, en die bestaat
in wezen niet, is leeg, is illusie. Wij leven in de illusie van een opgeblazen en lege
atomen-wereld. Ether is de enige fundamentele eigenschap van het universum en
materie niet. Materie is slechts een vorm van ether. Alles is dus één, daar God
Eén is. De enige vorm in de natuur die een volmaakte stromingsvorm heeft is de
torus, om entiteiten die schijnbaar van elkaar gescheiden zijn in de ether als met
elkaar verbonden te tonen. De torus is in de hydrodynamica een unieke
stromingsvorm, waarbij het vloeistoffen toestaat om zowel binnenwaarts als
buitenwaarts tegelijk te spiraliseren op hetzelfde oppervlak. Er is dan ook maar
één principe dat aan alles vorm geeft, namelijk het holografische principe. Wat
in het groot bestaat in het universum, bestaat ook in dezelfde vorm in het klein als
fractals. Een fractal is een fractie van het geheel, wat groter of kleiner kan zijn.
In de Melkweg, in orkanen, en waterstromingen kunnen wij de pentagonale en
hexagonale structuur terugvinden in het midden. Dat midden ziet er uit als een
oog. Ook ons hart heeft een elektromagnetisch veld in de vorm van een torus,
waarin de patronen van de geometrie voor komen. Ons hart bestaat uit 7
gelaagde spieren. Ook in ons DNA komen patronen voor, waarvan de pentakubus
de basis geometrie is. In de ether heerst een nulpuntveld, dat tegelijk rust én zeer
snelle beweging is. Stilte of leegte én tegelijk hoge werkzaamheid. Het Griekse
woord energeia betekent werkzaamheid.

Is 3-D werkelijkheid of illusie?
Wij leven momenteel in de 3-D-wereld
(lengte, breedte en hoogte) die een illusie
blijkt te zijn. Energie is verdeeld en
afgekoeld licht, zoals wij dat terugzien in
de regenboog.
Energie is een
gedachtevorm die wijsheid buitensluit.
Wijsheid daarentegen kenmerkt zich door
de afwezigheid van energie. Verdeelt
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licht, energie, de regenboog, het atoom, de 3-D-ruimte, het berust alles op
illusie, luchtbespiegeling. Onze oorspronkelijke staat van bewustzijn
kende geen gedachten, en dus geen energie. Wijsheid is kennis door
middel van bewustzijn, het bewustzijn van ons hart en de pijnappelklier,
ons 3e oog. Dit bewustzijn wordt uitgedrukt door het heelheidsgetal
144.000. In onze pijnappelklier (epifyse) bevinden zich 144.000
magnetische kristalletjes. Als symbool van de pijnappelklier en
bewustzijn fungeerde de Grote Piramide die oorspronkelijk met 144.000
wit glimmende (marmeren) dekstenen was bekleed.
De zogenaamde ‘zondeval’ zoals in Genesis 2 en 3 omschreven, was
gericht op de pijnappelklier, het oorspronkelijk bewustzijn, de wijsheid
vanuit het hart. Doordat er vreemd DNA in de bloedbanen van Eva en
Adam kwam, verschrompelde als gevolg van chemische reacties hun
pijnappelklier, zodat zij verduisterd werden en niet meer de wijsheid van
hun hart bezaten. Wat voor hen overbleef was hun brein, de rede, het
gedachtenproces. Hun gedachtewereld heeft een loopje met hen genomen,
waardoor ze de werkelijkheid niet meer zagen. Dat bleek al direct na hun
‘val’ dat ze gewaar werden dat ze naakt waren en van
vijgenboombladeren schorten maakten om hun geslachtsorganen te
bedekken. Gedachten trekken ons weg van de realiteit, waardoor we in
een 3-D-wereld belanden waarin geen werkelijke waarheid noch wijsheid
aanwezig is. Het is ook zeer moeilijk -bijna onmogelijk- om onze
gedachtestroom even te stoppen en te luisteren naar ons hart. Gedachten
zijn tolvrij en dwalen overal heen.
Wijsheid zetelt in het oorspronkelijke maagdelijke hart, waardoor wij
weten wat we doen moeten op elk willekeurig tijdstip en in elke
willekeurige omstandigheid de juiste keus maken. Dan weet een mens
exact hoe hij in elk moeilijk voorval moet handelen om een goede
uitkomst te behalen. Wijsheid handelt spontaan, zonder overleg en zonder
gedachten, zonder nadenken. Door gedachten en nadenken over wie God
is, is godsdienst ontstaan, dat een poging is om zich daardoor weer te
kunnen verbinden aan God. Dat lukt op die wijze nooit. Wijsheid denkt
niet, zoekt zich niet te verbinden met God of godheden, daar het weet dat
God zich met ons verbonden heeft, en vertrouwt op Zijn barmhartigheden
en leiding. Al ons denken en wat daardoor tot stand komt is derhalve een
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vorm van dwaasheid. In de oorspronkelijke bewustzijnsstaat leeft men
niet in de 3-D-wereld van gescheidenheid en polariteit, maar in de
heelheid, in het nu, bij het moment. Dan heeft men geen gedachten over
goed en kwaad, verleden en toekomst, god-dienen en god tevreden zien te
stellen, of god om te kopen met offers. Wijsheid is te leven in het nu, in
het heden, want wat morgen is weet niemand. Het nu of heden kent geen
dualiteit, is niet gespleten of schizofreen.
Wij leven momenteel een bestaan wat te vergelijken is met de
vraatzuchtige rupsen. Wij leven bij voorstellingen over God, over ons
leven, over onze zonden en schuld en verlossing ervan, waarbij allerlei
menselijke denkbeelden de afgelopen duizenden jaren de religie hebben
gevormd (liever: misvormd). Het bewijs
dat onze gedachtewereld ons misleid is
aantoonbaar op eenvoudige wijze. Wij
leven immers bij voorstellingen over
datgene wat wij niet zien. God is een
Geest, onzienlijk, dus mogen wij ons van
Hem geen enkele voorstelling maken.
Maar aangezien wij slechts te rade kunnen
gaan met vlees en bloed, dat wil zeggen
met ons brein en niet met ons hart en 3e
oog, misleiden wij onszelf en anderen.
Wij maken voorstellingen van al het onzienlijke, en daarmee zitten wij er
áltijd naast, naast de werkelijkheid. Wanneer ons iemand belt die wij
tevoren nooit gezien hebben, maken we ons een voorstelling van de
persoon aan de andere kant van de telefoonlijn. Wanneer wij de persoon
in levende lijve daarna ontmoeten, klopt onze voorstelling nooit met de
werkelijkheid. De werkelijkheid is áltijd anders dan onze voorstelling! Dit
geldt onze twee fysieke ogen in ons gezicht, maar nog meer voor ons 3e
oog in onze hersenen, de pijnappelklier, zie onze brochures 407, 408, 409
en 609.
Door de moderne technieken kan reeds veel van het onzienlijke worden
gezien, denk daarbij aan de Kirlian-fotografie waarmee men aura’‘s kan
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vastleggen.
Momenteel is men het
zogenaamde ‘zwarte licht’ (gamma straling),
waaraan vliegtuigpassagiers zijn blootgesteld
wanneer op grote hoogte wordt gevlogen, op
het spoor. Zie hiernaast een afbeelding die
door een artiest gemaakt is.
De Religie-gevangenis
Religie is opgezet door afvallige geesten om ons bewustzijn gevangen te
houden. Er is ons een gemeenschappelijke schuld aangepraat, die afbetaalt
zou moeten worden aan God, die erg boos is over onze zonden. Geld is de
enige schepping van de mens, een illusie, een gedachtenvoortbrengsel,
een misleiding, een luchtkasteel. Juist via het geld-denken is men over
God en schulddelging gaan nadenken. Met geld kun je immers kopen en
verkopen, handelen en overtredingen afkopen. Denk aan bekeuringen,
boetes, beschikkingen, en dergelijke meer. Geld maakt recht wat krom is,
en op die wijze meent men dat God een groothandelaar is in schulden en
Zichzelf laat afkopen. Het geld-denken is ons van jongs af aan met de
paplepel ingegoten, want zonder geld ben je niets in deze wereld. Je kunt
met geld geluk hebben en jezelf
verrijken, of bij ongeluk maakt het je
schuldenaar. Geld is een gedachteschepping, een systeem waarin mensen
geloven zolang ze het niet doorzien dat
het een luchtkasteel gelijk is. De huidige
bankiers die de financiële crisis hebben
opgezet om het volk blind te houden
voor het bedrog, hebben de plank
misgeslagen, aangezien de
wereldbevolking aan het wakkerworden is. Het machtsspel der
grootbankiers loopt ten einde. Hen rest nog om met geweld hun Nieuwe
Wereld Orde en kasloze samenleving de mensheid op te leggen. Verdeel
en heers, dat is hun werkwijze. Lees a.u.b. de inzichtgevende uitgave
no.114 van "Strijd tegen het Internationalisme" over banken en schulden,
zie de website: www.stichtingnederlandsisrael.nl.
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Mythen
Wij zijn eraan gewend mythen te zien als oude verhalen over ons bestaan
- maar niet als betrouwbare beschrijvingen van de werkelijkheid. Wat dat
betreft vertrouwen wij in de moderne tijd meer op de wetenschap, die ons
beschaving en vooruitgang heeft gebracht. En welke vooruitgang? Wij
zijn verder van ons levensdoel afgeweken dan we denken.
In "De stilte van dieren" betoogt filosoof John Gray dat ook de moderne
mens mythen nodig heeft. Lees onze brochures over Mythen, o.a. no. 649.
En wetenschap is zelf zo'n mythe - namelijk de humanistische mythe dat
kennis verlossing brengt. Gray wil laten zien dat het mogelijk is de wereld
door andere ogen te bekijken dan via onze eigen 'menselijke' ogen. We
denken de wereld wel te kennen, maar in werkelijkheid is zij veel rijker
dan wat wij kúnnen, en tot nog toe ervan kunnen bevatten.
Doordat in religies -met name de christelijke godsdienst- de verhalen van
de mythen voor historische geschiedenis worden genomen, is er een
wereld van verwarring ontstaan. Religie die ons met God en elkaar dient
te verbinden, heeft als een splijtzwam gewerkt, zodat het christendom
verdeeld is in 1001 vakjes en gelederen. Daarbij kwam en komt de
religieuze intolerantie, wat u kunt lezen in de geschiedenis van de
Inquisitie, waar andersdenkenden tot meerdere eer van God (Auto-da-fé)
naar de brandstapel werden gevoerd. En nog gaat de verdeling door. In
families, in kerkgenootschappen, in landen, overal heerst verdeeldheid.
Het goddelijke boek dat voor eenheid in geloof moest dienen -de Bijbelis een bron van onrust en verdeeldheid geworden.
Leven in het NU
Dan heb je het niet over hel en hemel, maar over het moment, het wonder
van het zijn in het heden. Wij leven immers in de onzekerheid van onze
herkomst en toekomst. In het NU vertrouwen wij ons aan onze Schepper
toe, hoe die toekomst er ook zal uit gaan zien. We zien in de natuur wel
het voorbeeld van regeneratie, zoals bij de rups die tot vlinder regenereert.
Maar voor onszelf zal het pas duidelijk worden als wij dat
vernieuwingsproces geheel hebben doorlopen.
Vrede met God, dat kan, in het leven in het NU, wanneer men zijn oude
ego loslaat. Zelfovergave is de sleutel tot de poort des hemels. Dan is men
oprecht en tevreden (te-vrede), wat een enorme rust in ons geeft te
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midden van een wereld vol onrust. Dat is het wandelen met God, het
heilig onbezorgd zijn. Dat is de leer van de Bergrede, een levenswijze, in
onbezorgdhei d en vol komen
overgave aan onze Schepper. Dan is
JHWH onze enige Herder, Verlosser
en Koning.
Dan kunnen we genieten, even nieter-zijn in de onrust gevende
gedachtewereld. Dan hoeven wij niet
terug te zien op alle ellenden die in
de wereld plaatsvonden, en hoeven
wij ook niet bezorgd of bang te zijn Wanneer u altijd snel naar het volgende
voor de toekomst. Wij kunnen die moment gaat, wat vindt er dan plaats in het
levens-genietende houding lezen in moment waarin u zich nu bevind?
het boek Prediker:
Prediker 7:14 Geniet het goede ten dage des voorspoeds, maar ten dage
des tegenspoeds, zie toe; want God maakt ook den een tegenover den
ander, ter oorzake dat de mens niet zou vinden iets, dat na hem zal zijn.
Prediker 9:9 Geniet het leven met de vrouw, die gij liefhebt, al de dagen
uws ijdelen levens, welke God u gegeven heeft onder de zon, al uw ijdele
dagen; want dit is uw deel in dit leven, en van uw arbeid, dien gij arbeidt
onder de zon.
Prediker 3:12 Ik heb gemerkt, dat er niets beters voor henlieden is, dan
zich te verblijden, en goed te doen in zijn leven.
Prediker 3:22 Dies heb ik gezien, dat er niets beters is, dan dat de mens
zich verblijde in zijn werken, want dat is zijn deel; want wie zal hem
daarhenen brengen, dat hij ziet, hetgeen na hem geschieden zal?
Prediker 8:15 Daarom prees ik de blijdschap, dewijl de mens niets beters
heeft onder de zon, dan te eten, en te drinken, en blijde te zijn; want dat zal
hem aankleven van zijn arbeid, de dagen zijns levens, die hem God geeft
onder de zon.

Wat is er te lezen over een toekomstige hemel en of hel? De doden weten
immers niet met al volgens Prediker 9, en in het graf is geen bewustzijn.
Psalmen 6:5 Want in den dood is Uwer geen gedachtenis; wie zal U loven
in het graf?
Psalmen 88:11 Zal Uw goedertierenheid in het graf verteld worden, Uw
getrouwheid in het verderf?
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Prediker 9:10 Alles, wat uw hand vindt om te doen, doe dat met uw macht;
want er is geen werk, noch verzinning, noch wetenschap, noch wijsheid
in het graf, daar gij heengaat.

Welnu, daar hebben de kerkvaders wat op verzonnen. Zij wilden de
mensen een hemel voor ogen houden na dit leven. Dat leverde veel geld
op, en dat had men nodig om het kerkelijk instituut draaiende te houden.
Al die niet-werkende en niets producerende geestelijken moesten immers
wel dagelijks eten en drinken, en er lekker van leven. Moet u eens kijken

Kijkje in het vaticaanse theater waar god-dienen de dienst is aan zichzelf

naar al die kardinalen, bisschoppen en priesters, maar ook naar de
protestantse clerus, die er allen dik en vet en prachtig gekleed uitzien, in
peperdure auto’s rijden en (parasi)teren op de onkunde en
goedgelovigheid der mensen.
Zij -de kerkvaders- gingen te rade bij de oude Egyptenaren en Grieken, en
vonden daar de heidense denkbeelden over de mens, die een onsterfelijke
ziel zou bezitten. Deze ziel zou na het sterven direct naar de hemel, en of
naar de hel worden verwezen, om tenslotte bij een opstanding in het
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hiernamaals verenigd te worden met een nieuw lichaam. In Ezechiël staat
het volgende, dat een ziel wel degelijk sterfelijk is:
Ezechiël 18:4 en 18:20 De ziel, die zondigt, die zal sterven; de zoon zal niet
dragen de ongerechtigheid des vaders, en de vader zal niet dragen de
ongerechtigheid des zoons; de gerechtigheid des rechtvaardigen zal op hem
zijn, en de goddeloosheid des goddelozen zal op hem zijn.

Wijsheid die van Boven is
Goddelijke of hogere wijsheid zetelt niet in ons brein, maar in ons hart,
indien wij in staat zijn deze oerbron te gebruiken. Ons hart staat in
verbinding met onze pijnappelklier, ons derde oog. Doordat de ‘deuren’
van ons hart gesloten werden, kunnen wij niet meer over deze Goddelijke
wijsheid beschikken. Dat wil zeggen dat onze pijnappelklier
verschrompeld werd, zodat de toegang tot de wijsheid van ons hart werd
geblokkeerd. Vandaar zoveel dwaasheid in ons mensen. Wij vertoeven in
duisternis. Maar wat bleef er dan nog in ons over? Er rest ons niets anders
dan ons brein, het denkproces, de gedachtewereld. Die is manipuleerbaar!
De bron van ons denken lijkt neutraal, wat te vergelijken is met een
neutron in het atoom. Er wordt wel gezegd dat onze gedachten een ‘vader’
hebben, een oorsprong. (De wens is de vader der gedachten). De vader als
proton (patroon) in het atoom heeft
zonen verwekt, het neutron. Die zoon
van de vader is het begin van het
denkproces, het denkproces dat opgang
kwam nadat ons hart voor God gesloten
werd door toedoen van de gevallen
geesten. Via het denken willen de
nazaten van de Nefilim -de illuminations in hun dwangsysteem zien te
houden.
In het atoom zijn echter geen twee, maar
drie elementen aanwezig om actief te
zijn, namelijk het neutron, proton én elektron. Dus de ‘vader’ en de ‘zoon’
zijn inactief indien er niet een derde aan toegevoegd wordt, wat de
‘heilige Geest’ wordt genoemd, de uitgaande kracht. Het elektron is nodig
om werkzaamheid te doen ontstaan, dat is energie, in het Grieks energeia,
dat is werkzaamheid. De heilige Geest is onzijdig, maar wordt als
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vrouwelijk genomen, als baarmoeder, als matrix of materie. Materie
neemt ruimte in. Het moeder-elektron is een gedachtevorm, draait rond de
kern, wat wijst naar de snelheid van ons denken. De kern van het
atoommodel vormt een hexagon, twee elkaar overlappende driehoeken.
Uit de leegte van het niets (vacuüm en of het hexagram) ontstaan
gedachten. Gedachten vormen de energie, en energie gloeit als een
elektrisch geladen atoom, dat is licht. Afgekoeld licht is materie. Door
het proton (vader) en elektron (moeder) en neutron (zoon) wordt de
materie gevormd. Op deze
wijze is de schepping
ontstaan, daar van God
gezegd wordt dat Hij de
werelden dacht én zij
waren er. Dus de
Goddel i j ke gedachte
vormde de energie, het
licht, dat afkoelde tot
materie. Licht bevat de 7
kleuren van de regenboog
wanneer het door een
prisma wordt gesplitst.
Een lichtstraal bevat 3
hoofdkleuren en 4 mengkleuren. In Egypte was Ra de god van het licht.
Thoth was de god der gedachte, het scheppen van de werkzaamheid
(energie, en de god van het schrift (taal). Thoth wordt verantwoordelijk
gehouden voor het alfabet, voor de spraak, voor de wetenschap, voor de
religie, magie, mathematica, geometrie, etc. De vader van alle goden was
EL, als el-ectra. El wordt door de uitverkoren vrouw geproduceerd, als
elektron in het atoom, en zij baart zonen, waarvan Israël de eerstgeborene
is.
Het verbond nu tussen God en deze zonen der mensen werd op twee
stenen tabletten geschreven door JHWH en in de Ark van het Verbond
gelegd. Een Arc is een elektrische vlamboog. De Ark was een soort
condensator, waarbij aanraking dodelijk was vanwege elektrische
ontladingen. El wordt gezien als de Schepper van het universum, het
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Grote Licht of ontoegankelijke Licht, de Groot Architect. Het wijst naar
de cirkelgang der gedachten, naar de 3-D-wereld, de vormen der
gedachten, die een soort hologram scheppen. De god die de schepping
afmaakte was volgens de Egyptenaren Atum. Atum wijst naar atoom, en
naar Adam, de androgene man/vrouw, waar Eva van af is gesplitst. Adam
en Eva staan alzo voor de twee reproductieve eigenschappen van het
atoom, de gedachtevorm. Eva wijst naar het licht van het atoom. Eva is
het begin én einde van het licht (evening = avond). Adam en Eva zijn
hierbij dus namen die het elektrisch geladen atoom symboliseren.
Geometrisch gezien vormt het atoom een schitterende morgenster. Adam
en Eva, hier dus de beide reproductieve krachten van het atoom en van het
licht, scheppen beide de illusie waarin wij leven (het hologram), en wij
denken dat het werkelijkheid is wat we zien. Het is echter de 3-D-wereld
van de leugen waarin wij leven en waarvan wij deel uitmaken. Het leven
in deze leugen zorgt er wel voor dat er een innerlijk oog wordt gevormd,
een oog van verlichting tot hoger bewustzijn. Dat hogere bewustzijn zorgt
ervoor dat wij uit de 3-D-illusie worden bevrijd en overgaan naar de
wereld van éénheid, liefde en heelheid. Dat innerlijke oog is onze
pijnappelklier, ons alziend oog.
Eva staat symbool voor het daglicht
waardoor wij de dingen rondom ons
kunnen zien. De mogelijkheid dat wij
kunnen zien wordt door de elektriciteit in
het atoom voortgebracht. In de Egyptische
mythe geeft de god Thoth geboorte aan
Nefertum. Nefertum wijst naar de schitterende zonsopgang, en dat wijst
weer naar de morgenster Lucifer, die de weg opent voor de opkomst van
de zon. In Egypte waren er talrijke zonnegoden. Wanneer de zon eenmaal
scheen met haar stralen, noemde men hem RA (ray = straal), ook wel
Amen-Ra. Alle namen van de Egyptische goden zijn op het atoommodel
gebaseerd. Dit is een zeshoekig model en is het oudste sex-symbool op
aarde. Het is de ster van Lucifer, ook wel ten onrechte Davidster
genoemd. Ruimtelijk gezien is het een Merkabah, en in 2-D wordt het
Metatron genoemd.
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Alles in het universum is te herleiden tot gedachten, zoals alles uit de
gedachte van de Schepper is
voort gekomen. Door de
dualiteit lijken zaken,
dingen en woorden op
elkaar, die toch wezenlijk
verschillen van elkaar. Ze
zijn tegengesteld zoals de
twee driehoeken in de
zespuntster. Daardoor is
manipulatie mogelijk. Zo
kan er een boodschap via een woord of beeld tot ons onderbewustzijn
komen, waardoor wij aan het denken worden gezet, zelfs wanneer wij ons
geheel onbewust zijn van de boodschap. Reclamespots via de tv
verbergen soms boodschappen tussen de beelden door. Wij zien dat met
onze ogen, maar het dringt niet tot ons bewustzijn door, wel tot ons
onderbewustzijn. Op deze basis bewerken de illuminati het mensdom. Een
heel geschikt middel hierbij is godsdienst.
Wij mogen van hen best religieus zijn. Zij zorgen wel voor één Nieuwe
Wereldreligie, een smeltkroes van alle godsdiensten. Daarmee kunnen zij
ons onder controle houden. Zij willen echter voorkomen dat wij
verbonden worden met de wáre realiteit, die tot vrijheid leidt, en tot volle
bewustwording. Wij mogen van hen niet vrij worden, niet zelfstandig
denken, niet luisteren naar ons hart. De elite wil over ons blijven regeren
als goden bij de gratie gods. Zij zien zichzelf als goden die over ons
mogen heersen (op ons parasiteren). Zij zijn in staat de materie te
manipuleren, waardoor ze ons in hypnose houden, waardoor angst en
vrees. Het is de kabbalistische werkwijze die zij hanteren. Zij spreken
wel met dezelfde woorden als wij, maar zij hebben er een andere inhoud
aan gegeven. Onze denkwereld willen ze onderwerpen aan hun
machtswellust. Een ontwaakte mensheid kunnen zij niet gebruiken voor
hun doelen. Internet is voor hen een doorn in het oog, want daardoor zijn
al veel mensen aan het ontwaken. Met alle middelen en technieken
probeert men ons slapende te houden, o.a. via fluoridatie, vaccinatie,
genetische manipulatie, chemtrails, straling via HAARP en GSM, etc. Dit
alles nu berust op de manipulatie van het Licht. Alle materie is afgekoeld
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licht. Wanneer men materie weer opwarmt en terugvoert naar de
frequentie van licht, wordt het energie. Alles wat bestaat is immers een
vorm van licht-energie.
Mensen willen graag weten waar ze vandaan kwamen en waarheen ze op
reis zijn. In de meer orthodox gereformeerde kringen weten ze daar een
antwoord op. De mensen zouden
ongeveer 6000 jaar geleden door
God zijn geschapen, en op weg zijn
naar een ‘nimmer-eindigende
eeuwigheid’. Wat men zich daarbij
moet voorstellen is echter vaag.
Wij zijn echter voortgekomen uit
licht-ener gi e, aangezi en de
Schepper Licht is. Ervoor was er
leegte, het ontbreken van licht, wat
ook wel duisternis wordt genoemd of donkere materie. Deze leegte
bevatte alles voor de blijvende eeuwige onveranderlijke staat waarheen
wij reizen. Wij kunnen dat enigszins bevatten door ons bestaan op aarde
als mens. Wij zijn overdag wakker en bewust, maar ‘s nachts slapen we
en zijn meer onbewust. Bijna éénderde van onze levenstijd slapen wij, dus
gaat het leven ons onbewust voorbij zonder dat we van het leven kunnen
genieten. Dat lijkt verloren tijd. Maar de slaap is nodig om energie op te
laden, om ons lichaam en onze geest te sterken. Het huidige leven in de 3D-staat is te vergelijken met onze slaap, waar we tijdelijk leven in een
onderbewustzijn. Het volle bewustzijn komt nog en zou veel langer
dienen te duren dan het onbewuste. In die onderbewuste levensstaat zijn
wij vervallen door toedoen van de gevallen geesten, die zich voordoen als
goden. Zij schiepen op aarde systemen die er nu nog zijn, waarin
tegenstellingen heersen van goed en kwaad. Deze gevallen geesten spelen
hierin de rol van een goede god-vader en een slechte duivel. Zij zijn
denkende wezens, die met hun gedachten weliswaar scheppend bezig zijn,
maar hun hart is afgesloten van de Levensbron, van de Liefde.
De Schepper schiep op andere wijze, door te spreken dat er licht diende te
komen. Aan dat spreken ging een gedachte vooraf, zoals aan elk spreken
een denken voorafgaat. Spreken maakt geluid, trilling, en trilling is
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energie, en energie gloeit, en gloeiing geeft licht. Ergo, gedachten zijn
licht, en dat zien we aan onze aura.
De gedachtevormen van de illuminati zijn niet om leven en liefde te
scheppen, maar dood, slavernij, angst en vrees. Hun licht is in wezen
duisternis, hetgeen chaos veroorzaakt, waaruit zij denken nieuwe orde te
kunnen scheppen. Hun denken heeft de wereld reeds duizenden oorlogen
opgeleverd, miljarden zieken, moorden en onlusten.
Er is ons altijd voorgehouden
dat wij de aardse dingen zien in
de 3-D-vorm via onze ogen,
die via zenuwen in verbinding
staan met onze hersenen. Dat
blijkt onjuist te zijn. Wij
hebben hiervoor gezien dat
licht gedachte is, en datgene
wat wij denken te zien komt
naar binnen en bestaat in de
vloeibare kristalvorm in onze hersenen. Wij denken dat wij iets zien, en
deze suggestie reist door onze vloeibare kristallen in onze hersenen, net
als een lichtstraal die een waterstraal passeert, waarbij een regenboog
ontstaat. Wij zien het aan voor echt, maar de regenboog is en blijft
ongrijpbaar, dus in feite onecht, een illusie. Wij vertrouwen op onze
zintuigen, maar die misleiden ons wel. Op deze wijze houden de gevallen
boze geesten ons slapend, onwetend, voor de gek waar we zelf bij staan.
Dat is een kracht der dwaling. Het licht gaat niet alleen in, maar ook uit
onze ogen, waardoor we zien, licht als gedachten-energie, dat zich voor
ons ontvouwt in een 3-D-regenboog van vormen, die net echt lijken, maar
dat niet zijn. Hierdoor veronderstellen wij dat we leven in tijd en ruimte.
Wanneer wij in staat zijn in het heden te leven, valt tijd en ruimte weg.
Dan zijn we ook niet bezig met verleden en toekomst, want onze
oorspronkelijke geluksstaat is te leven in het heden in relatie met onze
Schepper. Wij moeten beseffen dat alléén het moment van het nu écht
bestaat, want wat voorbij is bestaat niet meer, en wat komt bestaat nog
niet. Te leven in het heden verbindt ons met onze ware bewustzijnsstaat.
Dan leven wij vanuit ons hart, uit de wijsheid en liefde die van Boven
komt. Deze staat van niet-zijn of ge-nieten verschaft vrede, vreugde,
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vrijheid, wat energie is, en juist déze energie missen de illuminati, welke
zij van ons proberen te stelen.
Het Heden
Het heden is het nu, het moment waarin wij leven. Wanneer wij gedurig
in het heden zouden leven, zouden we tevreden, gelukkig en in harmonie
zijn met het oneindige. Wij leven echter in een gedachten-beeld, een
voorstelling, een hologram, waarbij het niet mogelijk is om gedurig in het
heden te leven. De tijdsdruk stuwt ons voort. Gedachten nemen een
loopje met onze werkelijke staat van bewustzijn, vandaar dat wij ons
veelal in deze staat zo leeg en ongelukkig gevoelen. Er zijn zoveel
ontevreden mensen, die zich in allerlei
vermaak en verslavingen op de been
trachten te houden. Alleen in het heden is
het ware geluk aanwezig. Dan valt de tijd
even weg, zoals bij verliefden die in elkaar
opgaan, en het lijkt of er geen tijdsduur
meer is. Tijdens die geluksstaat piekert een
mens niet over verleden en toekomst. In het
heden ligt het geluksmoment, waar alle zorgen ons ontvallen. Dat
geluksmoment ontstaat ook tijdens het orgasme. Dat is blijkbaar ook
nodig om een goede bevruchting tot stand te brengen voor een
harmonieus nageslacht.
Gedachten over de toekomst zijn net zo grillig als een kansspel, want de
meeste zaken waar wij ons beangst over maken komen nooit opdagen.
Onze gedachten kunnen ons horendol maken, depressief. Zulke gedachten
putten een mens uit en leveren spanningen op, die ons ziek maken.
Loslaten is de enige gezonde oplossing. Positief denken in zelfovergave,
genieten van je arbeid en de dingen rondom je heen. Niet luisteren naar je
hersenen die keuzes maken, maar volg de intuïtie van je hart. Gebruik al
je zintuigen, kijk om je heen naar de mooie schepping, luister naar de
vogels, snuif de frisse lucht op, proef de gezonde etenswaren, voel de
lekkere zonnewarmte, etc. Besef wel dat het allemaal illusies zijn, maar
dat erachter de ware werkelijkheid ligt en komt. De rups kan zijn
vraatzuchtige bestaan niet verloochenen, maar wel verlaten en afleggen,
door zich in een cocon te wikkelen en zijn leven los te laten. Wie zijn
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leven verliest zal het behouden, staat in de Bergrede. Om het nieuwe
bestaan van vlinder te verkrijgen zal men al het oude achter zich dienen te
laten. Wij leven nu nog bij het moment, hoewel we dat maar moeilijk
beseffen. Het heden is per seconde verleden tijd, en de toekomst is per
seconde onzeker. Alleen wat we in het
moment beleven is echt. Gedachten over
het verleden dat er niet meer is, behoren
niet tot de werkelijkheid en kunnen geen
volle vrede en vreugde verschaffen. Het
verleden is als een schaduw. Onze
gedachten voeren ons dagelijks, of per
seconde, weg van het moment, doordat
onze gedachten vrij zijn en daar gretig
gebruik van maken. Onze gedachten
voeren ons altijd naar plaatsen die achter
of voorbij het heden liggen. Het blijkt dat wij nog niet in ons huidige
bestaan blijvend in het heden kunnen ophouden. Slechts enkele
ogenblikken in ons leven worden gekenmerkt door het moment. Ons brein
is niet te stoppen, tot bedaren te brengen, maar raadpleegt altijd
ervaringen uit het verleden, en verbindt deze aan de toekomst, zowel
goede als slechte ervaringen. Doordat de meeste mensen geen goed
zelfbeeld bezitten, denken ze meestal te hoog en of te laag van zichzelf.
Dat geeft enerzijds hoogmoed, anderzijds onzekerheid en
minderwaardigheid. Het denken is voor velen een doolhof waarin ze hun
leven lang ronddwalen. Ze komen er niet uit en worden nooit zelfbewust.
Denken maakt niet zelfbewust. Pas wanneer wij onze eigen dwaasheid
gaan inzien en er afstand van nemen, leidt dat ons op de weg naar
bewustwording. Het staat vast dat wij alleen door bewustzijn het verschil
kunnen waarnemen tussen feit (werkelijkheid) en mening (geloofaannamen). Via ons denken kunnen wij dat onderscheid nooit maken.
Wanneer een mens zelfbewust wordt gaat hij zijn ego zien in z’n ware
gedaante, waardoor men er afstand van neemt en de keus maakt om in een
nieuwe levensstaat over te gaan. Dat oude ego wordt de ‘oude mens’
genoemd, en de nieuwe staat, wordt de ‘nieuwe mens’ genoemd. Een
ontwaakt mens gaat zoeken, net zolang zoeken tot hij vindt. Dan wordt
men een bouwer aan de hemel op aarde.
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Hierna twee afbeeldingen van Bryan Kamile waarin hij het atoommodel
toelicht
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Rooms Katholieken hielden zich met de Inquisitie bezig, zelfs de
protestanten lieten de brandstapel roken. Calvijn zorgde ervoor dat
Michael Servet uitgeleverd werd aan de Inquisitie en Raad van Genève,
waar uiteindelijk Servet werd verbrand.
De waarheid maakt weliswaar vrij van de geloofsdwang van religieuze
systemen, maar dat kost veelal wel bloed, zweet en tranen.

https://www.youtube.com/watch?v=vCeD1M-JH8g
Bekijk deze video over de mythe van Osiris-Isis-Horus
Geloofsdwang
Zoals wij weten werd de Inquisitie ingesteld om afwijkingen van het ware
geloof, waarvan de kenmerken werden vastgelegd in dogma’s en
belijdenissen, op te sporen en te bestraffen. Deze straffen moesten bij de
burgers de schrik aanjagen, zodat deze zich niet zouden bezighouden met
‘ketterij’ en het onderzoeken van de deugdelijkheid en waarheidsgehalte
der kerkelijke leer. Wie ondanks de dreigingen der kerk evenwel de
waarheid zocht en er anders over ging denken, kon rekenen op zware
straffen, zelfs pijnigingen, folteringen en de brandstapel. Niet alleen de

God-dienen is zo lezen wij in Ezechiël 33 een levenshouding, niet als een
geloof dat zweeft op dogma’s en belijdenissen, maar als een levenswijze.
Ook de Bergrede geeft een leefwijze te kennen, en Psalm 15 eveneens.
Daarbij heeft de mens zijn vrije keus, en ook zijn eigen
verantwoordelijkheid te nemen hoe of wat hij kiest en wil doen. Tenslotte
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zal volgens Maleachi 3 het onderscheid gezien worden tussen hen die God
dienen in waarheid, en hen die dat niet doen:
Maleachi 3:18

Dan zult gijlieden wederom zien, het onderscheid
tussen den rechtvaardige en den goddeloze, tussen dien, die God dient,
en dien, die Hem niet dient.
Ezechiël 33:10 Daarom, gij mensenkind! zeg tot het huis Israels: Gijlieden
spreekt aldus, zeggende: Dewijl onze overtredingen en onze zonden op ons zijn,
en wij in dezelve versmachten, hoe zouden wij dan leven?
11 Zeg tot hen: Zo waarachtig als Ik leef, spreekt JHWH, zo Ik lust heb in den
dood des goddelozen! maar daarin heb Ik lust, dat de goddeloze zich bekere van
zijn weg en leve. Bekeert u, bekeert u van uw boze wegen, want waarom zoudt
gij sterven, o huis Israels?
12 Gij dan, o mensenkind! zeg tot de kinderen uws volks: De gerechtigheid des
rechtvaardigen zal hem niet redden ten dage zijner overtreding; en aangaande de
goddeloosheid des goddelozen, hij zal om dezelve niet vallen, ten dage als hij
zich van zijn goddeloosheid bekeert; en de rechtvaardige zal niet kunnen leven
door dezelve zijn gerechtigheid, ten dage als hij zondigt.
13 Als Ik tot den rechtvaardige zeg, dat hij zekerlijk leven zal, en hij op zijn
gerechtigheid vertrouwt, en onrecht doet, zo zullen al zijn gerechtigheden niet
gedacht worden, maar in zijn onrecht, dat hij doet, daarin zal hij sterven.
14 Als Ik ook tot den goddeloze zeg: Gij zult den dood sterven! en hij zich van
zijn zonde bekeert, en recht en gerechtigheid doet;
15 Geeft de goddeloze het pand weder, betaalt hij het geroofde, wandelt hij in de
inzettingen des levens, zodat hij geen onrecht doet; hij zal zekerlijk leven, hij zal
niet sterven.
16 Al zijn zonden, die hij gezondigd heeft, zullen hem niet gedacht worden; hij
heeft recht en gerechtigheid gedaan, hij zal zekerlijk leven.
17 Nog zeggen de kinderen uws volks: De weg van JHWH is niet recht; daar
toch hun eigen weg niet recht is.
18 Als de rechtvaardige afkeert van zijn gerechtigheid, en doet onrecht, zo zal hij
daarin sterven.
19 En als de goddeloze zich bekeert van zijn goddeloosheid, en doet recht en
gerechtigheid, zo zal hij daarin leven.
20 Nog zegt gij: De weg van JHWH is niet recht; Ik zal ulieden richten, een ieder
naar zijn wegen, o huis Israels!
Psalm 15 Een psalm van David. JHWH, wie zal verkeren in Uw tent? Wie zal
wonen op den berg Uwer heiligheid?
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2 Die oprecht wandelt, en gerechtigheid werkt, en die met zijn hart de waarheid
spreekt; 3 Die met zijn tong niet achterklapt, zijn metgezellen geen kwaad doet,
en geen smaadrede opneemt tegen zijn naaste; 4 In wiens ogen de verworpene
veracht is, maar hij eert degenen, die JHWH vrezen; heeft hij gezworen tot zijn
schade, evenwel verandert hij niet; 5 Die zijn geld niet geeft op woeker, en geen
geschenk neemt tegen den onschuldige. Die deze dingen doet, zal niet wankelen
in eeuwigheid.

Godsdienst is in veel gevallen net een slagveld, zoals ook voetbal in feite
oorlog is. Wie het niet met je eens is, wordt gezien als vijand die een
kopje kleiner gemaakt dient te worden. Men beseft niet waar men mee
bezig is. Men weet ook niet waar nagenoeg alle religies vandaan komen
en hoe ze ontstaan zijn. Nagenoeg alle religies zijn afkomstig van de
zonne diensten, de zon die aan de horizon (Horus) verrijst 12 uren per
dag, en als Set (het engelse sun-set) de god van 12 uren duisternis, de
tegenstander (satan) van het licht. Set als zon zakt achter de horizon weg
en sterft als een Osiris. De vader en zoon vormen een eenheid. De zonzoon sterft jaarlijk op 21 december en gaat drie nachten en drie dagen in
het graf, om op 25 december weer op te staan.
In het heden (het nu) is rust (sabbat), een symbool van de nieuwe tijd die
komt, welke door Jeremia in hoofdstuk 31 is aangekondigd. JHWH
hersteld het door ons geschonden verbond, echter niet op nationale voet,
maar individueel, door Zijn Wet in ieders hart te schrijven, Jeremia 31:3134. Hieruit blijkt dat de ware gods-dienst bestaat uit individuele omgang
met God, die van God zelf uitgaat en die wij mensen zelf dienen uit te
bouwen, waarna een nationaal herstel van álle 12 stammen Israëls volgt.
Het ware God-dienen is een levenswijze, die men bewust volbrengt, en is
geen geloof in iets dat niet te bewijzen valt. God-dienen doet men uit
liefde vanuit de keus van het hart, vrijwillig zonder enige dwang.
Zie Psalm 18:1 Voor den opperzangmeester, een psalm van David,
Hij zeide dan: Ik zal U hartelijk liefhebben, JHWH, mijn Sterkte!

