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Moord
Een gebeurtenis op ons kleine erf is mede aanleiding tot het nadenken
over het leven en wat daaraan ten grondslag ligt. Er waren een paar dagen
terug twee jonge hertjes geboren, en dat is een hele gebeurtenis, waarnaar
je een jaar lang zit uit te kijken. Doordat één van onze honden de herten
liet schrikken is blijkbaar één jong hertje door de mazen van het gaas
geworsteld en liep buiten de wei. De hond heeft hem daar gebeten, maar
dat scheen mee te vallen. Het hertje werd echter kalm en ging liggen, en
was 's avonds dood. Daar sta je dan, machteloos
en verslagen! Wat heeft het nu voor zin van zo'n
hond om zo'n mooi jong leven dood te maken? En
wat voor zin heeft het dat er op deze aarde nog
zoveel méér wordt gemoord, oorlog wordt gevoed,
vernietigend wordt gehandeld, etc.? Wij zullen
daarover proberen na te denken!
In de schepping gelden wetten en wetmatigheden.
Sommigen komen bij ons vreemd over, ja,
schijnen tegenstrijdig te zijn met het doel der schepping.
Al het geschapene (de materie) heeft dualistische eigenschappen. De
tegenhanger van de materie is n.l. de antimaterie.
Dat zoiets moest bestaan vermoedde men, maar sinds de ontdekking van
het electron wist men het zeker; daarna zijn de anti-atomen ontdekt, en
daarna zijn in CERN (Genève) de antiwaterstofatomen ontdekt.
Wanneer deeltjes antimaterie hun materiële evenbeeld tegenkomen,
heffen zij elkaar in één flits op! Antimaterie heft de materie op, en dat is
moord én zelfmoord! In al het geschapene zien wij dit soort moord en
doodslag. Micro-organismen belagen elkaar, en deze schijnen géén
ander doel of bestanddeel te hebben, dan elkanders vernietiging. Dat is
nu een 'stofwisselingsproces'!
Uit die stof zijn wij gemaakt en wij keren tot die stof terug. Ons sterven,
doodzijn en ontbinden is eveneens een vorm van moord. De wormen eten
ons lichaam op, en er blijft schijnbaar niets van over. Kan het ook
anders? Wij leven thans in een ‘derde dialectische dimensie’ die bestaat
uit moord, zelfmoord, dreiging en oorlog, waarvan de overste (van deze
wereld) de gevallen hoofdengel is!
Naar het toeschijnt kan het leven slechts in stand worden gehouden door
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middel van moord en doodslag. Denk slechts aan het eten van vlees,
waarvoor dieren moeten worden vermoord. En, hoeveel wormen en
insekten eten vogels niet op alvorens een ei te produceren? Hoeveel
duizenden beestjes zijn er wel nodig om jonge vogeltjes groot te
brengen?
Wij zien dat het in de natuur één grote slachtpartij is. Alles draait om het
recht van de sterkste. Het wezen van de materie schijnt niets anders te
zijn dan moord. In Kaïn werd dat onder de mensen al spoedig zichtbaar,
die zijn broer Abel vermoordde.
Ook ons lichaam en hart is één grote moordspelonk. Wanneer wij een
wond hebben, worden tienduizenden bloedlichaampjes er op af gestuurd
als kamikazen, om daar te zorgen voor herstel! Ook worden dagelijks
onze cellen belaagd door vreemde indringers, die geen ander oogmerk
hebben dan moord! Dus .... oorlogen in het klein, én
in het groot...., en nóg is het einde daarvan niet in
zicht! De één zijn dood is de ánder zijn brood! In de
dierenwereld wordt op grote schaal gemoord en eet
men elkaar op, en in de mensenwereld vindt precies
hetzelfde plaats.
Bezie maar eens de zelfzuchtige concurrentiestrijd
in de samenleving, in de politiek en handel, de
banken, verzekeraars en financierders, de supermarkten en grote
bedrijven. De kleintjes worden allemaal opgegeten (kannibalisme) en de
groten worden steeds groter. Moord en doodslag is en schijnt de
grondslag te zijn voor een 'gezond' bedrijfsleven en een 'gezonde'
economie. Wanneer er weer eens iemand, of een bedrijf, failliet gaat is
men er als de kippen bij om toch vooral maar een 'graantje' mee te
kunnen pikken. En laat uw gedachten maar eens verder gaan......., en u
zult nog méér gruwelen vinden. Kijk naar het hele belastingstelsel, dat
een roofmoord-systeem gelijkt.
De Phoenix verbrandt zichzelf en staat uit eigen as weer op. De rups
wikkelt zichzelf in een lijkgewaad om vlinder te worden. Die gedachte
van metamorfose en gedaantewisseling zit er in gebakken. En dat
fascineert ons mensen wel. Vandaar dat de Phoenix en vlinder nog al
eens in de symboliek worden gebruikt.
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Wereldrijken eten elkaar op, en daaruit komt weer een nieuw rijk voort.
In de Bijbel zien wij dezelfde opmerkelijke zaken. David laat Uria
vermoorden, en daaruit komt later zelfs een Salomo voort, die enerzijds
symbool is van de vrede, maar anderszijds van verdrukking!
Om het volk Israël uit Egypte te laten gaan moest er eerst een moord aan
te pas komen op alle eerstgeboornen, en toen Israël Kanaän binnen mocht
gaan, moesten eerst vele volkeren uitgeroeid worden.
Hoe is dit alles te rijmen met
het gebod: Gij zult niet dooden
(moorden)! JHWH heeft toch
geen lust aan de dood des
goddelozen? Zie Ez.33:11. En
toch zijn moord en doodslag
niet weg te denken. Ze zijn
overal zichtbaar, en leggen een
smet op ons doen en laten.
Achter die moord en doodslag
zit evenwel een geweldig doel.
Dat schijnt tegenstrijdig te zijn
in zichzelf.
Denk eens in dat het bloed der martelaren het zaad der kerk werd.
Het is toch wel het toppunt van dwaasheid en onwijsheid onschuldigen
willens en wetens de dood in te jagen! En dat is gebeurd, o.a. tijdens de
Inquisitie, de moord op de Katharen en tijdens de bartholomeusnacht. En
hoevele getrouwe christenen zijn als martelaren vermoord, terwijl zij
niemand iets hadden gedaan? Zouden de oude Egyptenaars ons een
weinigje kunnen zeggen over dit grote mysterie van leven en dood?
Zie daarvoor onze brochures, serie Leven en Dood @@@.
Denk ook eens aan abortus, de moord op het ongeboren leven, dat
veelvuldig wordt toegepast. Alle materie draagt alzo het teken van de
dood, en uit de antimaterie zal de nieuwe wereld moeten ontspruiten. De
materie zoals zij nu is, moet worden omgevormd. De elementen zullen
branden en overgaan in andere dimensie, volgens Petrus.
Het sterfelijke, moorddadige, de dood, die allen moeten verdwijnen, en er
moet iets nieuws komen!
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Uit het rijk van de antimaterie, van de Geest, zal onze omvorming
worden gerealiseerd, daar het onmogelijk is dat wijzelf, of dat de materie
uit zichzelf zich zou kunnen veranderen. De materie moet 'begeesterd'
worden, zoals de Geest broedde op de wateren bij de schepping.
Het wezen van de stof bestaat nu nog in de 3e dimensie uit dood en
destructie, zoals wij dat zien in de micro- en macrowereld.
Alles moet omgevormd worden, en dat komt. Wij lezen dat de leeuw niet
meer zal verscheuren, en er geen leed of kwaad meer zal zijn, en zelfs de
dood uitgebannen wordt!
De stof is dus een doodsnatuur, die veranderd zal worden in een
levensnatuur, en daartoe is de Geest van JHWH. De moordende werking
van de stof, van de natuur, zal verdwijnen. Dus geen aardbevingen,
hongersnoden, pestilentiën, vulkaanuitbarstingen, overstromingen, etc.
meer. Alles wordt nieuw!
Roofmoord vindt ook plaats op de bodem, gewassen, bodemschatten, etc.
Roofmoord op de bossen, 80% van de oerbossen op aarde zijn reeds
gekapt in deze eeuw, d.w.z. dat wij de zuurstofproducenten aan het
vernietigen zijn. Roofmoord op de zee, overbevissing. Roofmoord op de
mens, exploitatie, lopende bandwerk, etc.
Via de ‘hel’naar de ‘hemel’
Volmaaktheid is in geen enkel tijdvak der geschiedenis zó hartstochtelijk
nagestreefd als in de middeleeuwen.
Die volmaaktheid zag men als bestaande in de vereniging met 'God' door
middel van een mystieke ervaring, extase of openbaring.
De grote leiders van de kerk die zulk een ervaring zouden kennen,
werden mystici genoemd. Deze mystici ontmoedigden de grote schare
door hen voor te houden dat een gewoon mens nooit uit zichzelf tot zulk
een fel begeerde volmaaktheid zou kunnen komen. Slechts enkelingen
werden tot zulk een hoogte uitgekozen en bevoorrecht, o.a. Bernhard de
Clairvaux, Dionysius, etc.
Ignatius van Loyola, de oprichter van de orde der Jezuïeten, kwam met
zijn volgelingen met een totaal nieuwe leer, die een blijde boodschap
bevatte voor die ontmoedigde grote schare. Zijn boodschap bestond
daarin dat ook gewone mensen met hun natuurlijke vermogens tot die
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bovennatuurlijke verrukking konden geraken. De mens behoefde niet
lijdelijk af te wachten op een hemels wonder of men ooit begenadigd zou
worden met de 'visio Dei', een openbaring 'Gods', ja dan nee.
Ignatius zei dat hij God ten allen tijde kon vinden wanneer hij dat maar
wilde, indien dat maar op de juiste wijze werd gedaan.
Door deze nieuwe visie hebben de Jezuïeten een totale omwenteling in de
R.K.kerk veroorzaakt. Zij stelden dat op de nieuwe manier de
volmaaktheid op nog een veel zekerder wijze kon worden verkregen dan
via de mystiek. Dat er een bijzondere roeping en uitverkiezing zou zijn
van enkelen (zoals Augustinus en de kerk
leerde) werd door de Jezuïeten helemaal opzij
geschoven.
De weg naar de volmaaktheid loopt volgens
Ignatius via de wil van de mens, en de mens
dient daarbij vooral gebruik te maken van zijn
verbeeldingskracht. Men moet een heel scala
geestelijke oefeningen afleggen, op zulk een
wijze dat men zintuiglijk als het ware de helse
Ignatius de Loyola
pijnen én de hemelse vreugde kan smaken,
alvorens dé grote keus van het leven te maken.
Ignatius geeft aan welke oefeningen men dagelijks moet maken. Uit deze
voorlichting blijkt wél dat men in die dagen reeds een grote
zielkundige/psychologische kennis bezat.
Om zich het kwaad in te denken, diende men zich te oefenen in het
gruwelijke van de hel. De hel wordt in alle denkbeeldige
verschrikkingen, en op allerlei toonaarden voorgesteld, zijnde gevuld met
grote aantallen verdoemden. De leerling die de oefeningen van Ign. volgt,
moet in zijn verbeelding de hel in al zijn grootte kunnen uitmeten. Alle
zintuigen moeten wakker worden geschud, en met de ogen van zijn
verbeelding moet de leerling zich een enorme vuurgloed indenken,
waarin zielen worden gepijnigd.
Met zijn oren moet de leerling zich inbeelden dat hij het geween,
tandengekners en gevloek der verdoemden hoort.
Met zijn reuk moet hij zich inbeelden dat hij de zwavel, rook en brand
der hel zou ruiken.
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Met de smaak moet hij zich inbeelden dat hij de bitterheid van het
geweten zou proeven.
Tenslotte moet hij zich inbeelden dat hij de hitte in de hel gevoelt.
Dit geweldige inferno van de hel moet in de leerling de angst voor de
hemelse Rechter opwekken, zodat hij er van gaat rillen.
De oude mystici daar-en-tegen hadden geleerd dat deze slaafse vrees,
want dat is het, een voorwaarde vormde voor de kinderlijke vrees. Er
schuilde in de vrees voor 'God' volgens hen een louterende werking, en
daarop heeft Ignatius handig ingespeeld.
Zo kon Garcia de Cisneros, een Spaanse abt, zeggen: "Stel u de straffen
der hel en de hel zelve voor door middel van enige gelijkenissen, dat het
een diep oord is onder de grond, gelijk een vurige krater, in
verschrikkelijke duisternis, laaiend in afschuwelijke vlammen. DAAR
HOORT MEN DE AFSCHUWELIJKE SCHREEUWEN
en
weeklachten....etc." Ook Thomas à Kempis beschrijft op soortgelijke
wijze dit inferno (Over de navolging van Christus, p.31).
In het begin der 16e eeuw had de afschildering
van de dood, de hel en het vagevuur haar
hoogtepunt bereikt. De gehele tendens van die
tijd was er één van 'hel en verdoemenis'.
Op sieraden graveerde men geraamten.
Rozenkranskralen gaf men de vorm van
doodskoppen. Vanaf de kansel predikten de
geestelijken met grote nadruk over de hel en eeuwige verdoemenis (ars
bene moriendi).
Ignatius vond dus in zijn tijd voldoende stof voor zijn dramatiek. Hij was
echter de eerste die dit stelselmatig ging gebruiken om er een zekere
psychologische uitwerking door te bereiken, zodat de leerling in zijn
denken tot een besluit en keuze kon komen voor het leven, of voor de
dood. En zodra de leerling kiest voor het leven, zal hij zich in het leven
van de Heiland moeten verdiepen, waarbij hij eveneens al zijn zintuigen
moet inschakelen, volgens Ignatius. Men moet via de meditatie zich het
leven, de dood en de opstanding van de Heiland diep indenken. Dit alles
is echter zeer suggestief en mensgericht.
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De kosmische wet van harmonie
Alles op aarde en in de kosmos heeft een doel. Alles zal medewerken tot
verwezenlijking van dat doel, n.l. de vervolmaking van heel de kosmos.
De mens is de microkosmos van de macrokosmos, en heeft in zichzelf
alle centrums die een antwoord geven op elke vibratie en beweging van
onze aarde, indien wij het nog maar konden verstaan en horen. Door
herstel komt deze uniciteit van de mens weer terug.Ps.8:7. Wanneer wij
inwendig maar in balans zijn, zijn wij onverslaanbaar. Wij moeten
onszelf sterken en kunnen durven zeggen: Ik ben in balans, dus ben ik
onoverwinnelijk. Als de WET vóór mij is, wie zal dan tegen mij zijn.
Alle leven is immers wetmatig! Wet is liefde en beoogt bescherming,
welzijn en orde. Dat is de Schepper!
Alles wat leeft beweegt zich, vibreert, en al dat wet is is dus in vibratie.
De wet is abstract én concreet én dynamisch.
De wet van de liefde der Schepper manifesteert zich door vibratie, soms
in donder en bliksem, soms in het suizen van een zachte wind, en spreekt
van vrede door JHWH. JHWH is het Licht, en bevat alle levensvibraties.
De WET manifesteert zich in
zeven hoofdaspecten:
1. orde; 2. vergelding; 3.
gevolg en effect van het
levenslot; 4. vibratie; 5. cycli
afwisseling; 6. polariteit; 7.
balans of rust.
1. De orde of regelmaat
Elk ding in dit leven komt in
gezette volgorde. Dit wordt
door geestelij ken wel
'voorzienigheid' genoemd, of
wat de gewone man typeert als
zijnde een samenloop van omstandigheden. Elk ding komt op de juiste
tijd en juiste plaats, zodat wij weer verder kunnen gaan. Noem dit
'Goddelijke leiding'.
2. De vergelding
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Ter vervolmaking van ons in- en uiterlijk moeten wij soms door moeite
en zorg gaan, maar dat heeft iets heiligends met een goede beloning
(zoals de Grieken dit katharsis noemden). Er is niemand die verlaten
heeft ........ huizen, akkers, vrouw, vader of moeder ... om Mijnentwil, of
hij ontvangt het dubbel weer in de toekomst, etc. zie Marc.10:29,30.
3. Gevolg en effect (karma)
Dat is ons levenslot. Dat wat voor ons bestemd is komt, en toch is er ook
de weg om zichzelf te ontplooien, hoewel daarin de Goddelijke hand Zijn
leiding heeft.
4. Vibratie
Alle opeenvolgende gebeurtenissen in ons leven gaan volgens het
principe van oorzaak en gevolg, zijnde het effect van de wet der
afwisseling of vibratie. Wij moeten ons afstellen op dit Goddelijk ritme
in dit leven.
5. Cycli
Alle vibratie is cyclisch. Elk ding manifesteert zich in tijdcycli, zoals
seizoenen, dagen, etc. Elke gebeurtenis wordt beheerst door cycli,
perioden van activiteit en rust, in- en uitademing, op en neer, zoals de
golfbeweging van het water. Alle leven wordt weer beheerst door cycli in
cycli, concentrisch, in- en uitgaand.
6. Polariteit
Wet van tegenstellingen, goed en kwaad, licht en duister, etc.
Een magneet behoudt zijn polen als men deze doormidden breekt. Ook al
wordt ons leven schijnbaar gebroken, de polariteit kan niet gebroken
worden. Het is de liefde van JHWH om onze polariteit in perfecte
harmonie te brengen. Wij breken door ongehoorzaamheid de wet, d.w.z.
wij breken in feite onszelf! Gehoorzaamheid is immers het leven!
7. Balans en rust
Wij moeten alle negatieve polen weten te gebruiken om het positieve te
laten overheersen, zoland als wij in de 3e dimensie vertoeven. Wij
moeten evenwichtige mensen worden, en ons niet uit het veld laten slaan
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door allerlei omstandigheden, maar moeten in álles stand houden voor
het goede en de waarheid, inzover deze ons bekend is.
De positieve pool kan zich niet waarmaken zonder de negatieve. Er zal
dus een behoorlijk stuk negatieve kracht op ons moeten afkomen willen
wij nieuwe positieve krachten kunnen ontwikkelen. Wij zien dikwijls dat
grote en uitnemende persoonlijkheden gevormd zijn onder zware druk, en
dat zij in hun naaste omgeving dikwijls geplaagd werden door
psychopaten en duivels.
Hoe zullen wij één worden met de grote Wetgever Zelf?
Door niet overbezorgd te zijn, want JHWH weet wat wij
nodig hebben. Wij mogen ons niet laten verdrinken in de
zorgen voor de tijd, maar moeten Zijn vrede in ons hart
heiligen en respecteren. Wij moeten openlijk demonstreren dat wij Zijn
vrede in ons hart hebben, zelfs temidden van de grootste druk en zorg.
Dat is het resultaat van Zijn liefde in ons. Dat komt niet als vergelding,
maar als vibratie van liefde tot de Wet. Onze taak is om de manier te
vinden hoe en op welke wijze wij al het negatieve dat op ons pad komt,
om kunnen buigen (ompolariseren) in het positieve.
Dit klinkt optimistisch, en dat is het ook. Op deze wijze werkt de
Schepper in levens, door ze om te vormen van het negatieve tot het
dienstbaar maken voor het positieve.
Alles is WET, en WET is LIEFDE.
Alle afwijking van de wet is zonde, en zonde werkt de dood.Kies dan het
leven, door gehoorzaamheid en liefde. Dit leven is uw proeftijd!
Bouwstenen van het heelal
Wij delen de mening van hen die niet zoveel op hebben met de
uitspraken van de ‘grote’ geleerden als Hawking, Einstein, Hubbles,
Penrose, etc. (Jes.29:14). Toch laten wij even iets zien van hun stellingen
en uitspraken.
In zijn boek "Het Heelal" beschrijft S. Hawking ruimte en tijd, en geeft
het voorbeeld van een steen die in het water valt, waarbij de rimpels
steeds groter worden.
Wij mensen leven in het heden (midden), het kruispunt in het getal 8,
tussen konkave en konvexe.
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Het heelal dijt met een zekere snelheid uit
omdat de zwaartekrachten die werken
anders het heelal zouden doen inkrimpen
(dit ontdekte Hubbles). Een raket moet
immers ook een snelheid hebben van
meer dan 11 m/sec, anders valt deze weer
naar beneden.
Penrose zei dat ieder lichaam dat onder
zijn eigen zwaartekracht instort een
singulariteit gaat vormen (enkelvoudigheid). Er zal echter alléén een
volkomen éénheid gevormd worden als het heelal snel genoeg blijft
uitdijen, en ineenstorting wordt voorkomen. Deze eenheid komt er,
ondanks alle pogingen der illuminati dit te verijdelen. IHWH zet echt wel
vaart achter Zijn plannen!
Atoom = het kleinst ondeelbare van materie. De kern van het atoom is
opgebouwd uit electronen, protonen en neutronen. Door deze in botsing
met elkaar te brengen zien wij dat ze in feite uit nog kleinere elementaire
deeltjes bestaan, de z.g.n. quarks. Zo bevat een protoon 2 up-quarks en 1
down-quark. Een neutron bevat 2 down- en 1 up. Atomen, neutronen,
protonen, zijn ondeelbaar ..... en de vraag blijft: Wat zijn de werkelijke
elementaire bouwstenen van het heelal?
Alles in het heelal kan worden beschreven als een "deeltjesverschijnsel"
(ook het licht).
Elk deeltje heeft een anti-deeltje. Er zijn deeltjes die krachten
overbrengen, of wisselwerkingen. Er schijnen echter meer deeltjes te zijn
dan antideeltjes. De deeltjes hebben een spin (=intrinsieke eigenschap die
lijkt op het draaien van een tol) van 0,1 of 2. Een materiedeeltje (elektron
of quark) zendt daarbij een krachtoverbrengend deeltje uit, hetwelk met
een ander deeltje botst en daardoor wordt opgenomen. Deze botsing
verandert de snelheid van het 2e deeltje alsof er een wisselwerking tussen
die twee deeltjes bestond. Die krachtoverbrengende deeltjes worden
virtuele deeltjes genoemd, omdat ze niet rechtstreeks door een detector
worden waargenomen. Ze worden in vier categorieën aangegeven = de
vier verschillende aspecten van één kracht. De 1e categorie = de
ZWAARTEKRACHT = universeel, is de zwakste en werkt over grote
afstand, en blijft altijd aantrekkend. De andere drie hebben of een korte
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reikwijdte, of ze
h e b b e n
aantrekkende
en/of afstotende
werkingen, zodat
ze
elkaars
werkingen
opheffen.
D
e
w i s s e l w e r ki n g
tussen twee
materiedeeltjes wordt overgebracht door een deeltje met spin 2 = het
GRAVITON. Deze zorgen ervoor dat de aarde in een baan rond de zon
draait.
De 2e categorie = ELEKTROMAGNETISCHE KRACHT, gaat een
wisselwerking aan met elektromagnetische deeltjes als elektronen en
quarks, doch niet met ongeladen deeltjes als gravitonen. Er zijn twee
soorten elektro magnetische ladingen n.l. positief en negatief. Positief is
afstotend, negatief is aantrekking.
De electro magnetische aantrekkingskracht wordt veroorzaakt door de
uitwisseling van fotonen, massaloze deeltjes met spin 1.
De 3e categorie = ZWAKKE KERNKRACHT-/wisselwerking, en is
verantwoordelijk voor de radioactiviteit. Deze oefent invloed uit op alle
materie-deeltjes met een spin van 1/2, doch niet op 0,1,2, zoals fotonen
en gravitonen.
De 4e categorie = STERKE KERNKRACHT, die de quarks in het proton
en neutron bijeenhoudt. Deze wisselwerking wordt overgebracht door het
gluon, dat uitsluitend wisselwerkingen aangaat met zichzelf (zoals
Lucifer, egocentrisch). De eigenschap van deze sterke wisselwerking =
opsluiting, deze bindt deeltjes altijd in combinatie die geen kleur hebben,
kleurloos grijs.
Een opzichzelfstaande quark is onmogelijk, want die zou een kleur
hebben (rood, groen en blauw).
Een rode quark MOET echter altijd via een streng gluonen verbonden
zijn met een groene of blauwe: ROOD + GROEN + BLAUW = WIT.
Een triplet een neutron of proton.
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Nog een mogelijkheid is: een quark/rood (of groen, of blauw) en een
antiquark/antirood-groen-blauw) = WIT.
Zulke combinaties vormen deeltjes die wij Mesonen noemen, instabiele
deeltjes. De quark en antiquark kunnen elkaar
vernietigen. De eigenschap van opsluiting voorkomt
het bestaan van opzichzelfstaande gluonen, want ook
deze hebben kleur. Een verzameling gluonen heeft de
kleur wit. Zo'n verzameling vormt een instabiel
deeltje, een gluonbal.
De sterke wisselwerking heeft nog een eigenschap n.l.
de asymptotische vrijheid, die de notie van quarks en
Keppler
gluonen meer zekerheid geeft.
Natuurwetenschap en religie
Op onze aarde zijn uitvinders en onderzoekers schaars te vinden, maar
dezen hebben wél het wereldbeeld bepaald!
Kooplieden, arbeiders en vakwerkers zijn er veel meer te vinden. Wij
moeten begrijpen en het op ons in laten werken dat aan elk produkt een
groot stuk denkwerk ten grondslag ligt. Daaraan gaan wij maar al te
gemakkelijk voorbij.
In de fysica berust alles op metingen, waar men op zoek is naar de
hoogste macht en kracht die
deze wereld regeert en beheerst.
Kunnen wij de wereldordening
der natuurwetenschap (voortaan
afgekort tot NW) identificeren
met de Schepper en de ware
religie? In de religie staat de
Schepper voorop in het denken;
in de NW staat de Schepper
helemaal achteraan.
Een experimenteel of een
mathematisch bewijs voor het
bestaan van de Schepper is er
niet, en behoort ook niet tot de
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opdracht der NW.
Dat wil niet zeggen dat NW atheïsten zijn; Keppler, Newton, Leibnitz,
etc. waren diep religieus, en ook Max Planck, hoewel deze niet in een
persoonlijke God geloofde.
De NW gebruikt niet het begrip 'duivel' daar dit 'door-een-menger'
betekent; dit principe vindt men n.l. in de natuur niet terug, en er is geen
kracht in de natuur die daarheen wijst. De natuur is bewonderenswaard,
en is niet goed en slecht tegelijk, zegt men. Zelfs een waterstofbom is op
zich geen duivel, daar zich in de zon dagelijks dezelfde processen
afspelen, waardoor wij licht en warmte ontvangen om voort te leven. De
duivel heeft oorzakelijk met de natuur niets te maken, is niet zichtbaar,
noch meetbaar en is geen personage.
De NW kunnen wij vergelijken of identificeren met
de 'Wijzen uit het Oosten', die in werkelijkheid
westerlingen waren, afkomstig van de twaalf
verloren stammen. Wanneer U een ster in het Oosten
ziet, staat U zelf westelijk. De opvatting dat de
wijzen Zijn ster in het Oosten zagen, toen zij zélf in
het Oosten waren, is eveneens acceptabel. Zij, de
wijzen, worden 'magiërs' genoemd, dat wil zeggen
'onderzoekers, navorsers, wetenschappers,
Faraday
astronomen, etc. In Chaldea waar Abram woonde
waren er ook zulke navorsers.
Copernicus zei dat wij juist door het naspeuren der natuur geleid worden
tot de hoogste God. Na zijn dood, toen zijn werk algemeen bekend werd,
heeft niemand zich meer tegen zijn werk verzet, maar heeft men zich
gebogen voor de waarheid van de Schepper, die door Copernicus was
bewezen.
Keppler zei ook dat hij eens een goddelijke spreuk had gelezen, n.l.
'Mens wees vernuftig deze dingen te begrijpen'!
Pascal schreef als groot mathematicus aan het einde van zijn leven een
beroemd boek over religie. Hij schreef dat God Zich verborgen heeft
voor alle geleerden die het onwaard achten Hem te erkennen, en God
alleen in Christus is te kennen. Newton, de schepper van de hogere
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mathematica (differentiaal en integraal-rekening) schrijft: 'De hoogste
God is een oneindig en volkomen wezen. Wij hebben wel een
voorstelling van Hem, maar géén bestanddelen'. Newton erkende dat hij
een groot zondaar was, en dat Christus een nóg grotere Heiland was.
Ook Faraday was diep gelovig.
Het is op basis van het onderzoek en de resultaten van deze 'gelovige'
natuurwetenschappers dat uiteindelijk de machine werd ontwikkeld.
Bracht dit de mensheid zegen?
De mensheid staarde zich blind op de machine. Dat ding maakte de
ondernemer rijker en rijker, maar versteende wel zijn hart. De
werkeloosheid deed haar intrede, en kleine oorlogen groeiden uit tot
wereldoorlogen! Wat deed de kerk hier tegen?
Zij bekommerde zich niet om de mensen die door de machine werden
gemangeld. De kerk leverde geen enkele kritiek! De mensheid ging
gewoon door, ook de techniek, waardoor wij geacht worden bezig te zijn
om ons eigen graf te delven. De machine lachte ons als een weldoener
toe, maar blijkt uiteindelijk onze moordenaar te zijn!.
Aan alle technische ontwikkelingen en uitvindingen kleven grote
nadelen, die niet opwegen tegen de voordelen. Men kan b.v. met
röntgenstralen dingen doorlichten, maar aan deze stralen kleven ernstige
nadelen. Steeds zien wij dat de menselijke geest de enige factor in het
geheel is waardoor misbruik en destructie optreedt.
De machine is een wonderwerk van technisch vernuft, maar brengt en
bracht ons geen waar geluk, rust en vrede, doordat wij haar niet goed
wisten te gebruiken. Wij mogen de resultaten van de NW niet verfoeien,
en het is een groot gebrek dat geestelijken zo bitter weinig van de NW
afweten. De geestelijken kijken liever naar de t.v. of luieren liever in de
zon, dan dat zij zouden kijken naar een conjunctie der planeten.
De geestelijken houden zich liever vast aan het geloof van de
overlevering. Zij zien niets, onderzoeken niets, doen niets, maar geloven
slechts wat onze oude voorvaderen beleden, en dan nog kennen zij niet
eens goed meer wát hun voorvaderen beleden.
De NW zoeken naar bewijzen, zij zoeken naar waarheid. De geestelijken
zoeken niet naar bewijzen, zij menen de bewijzen reeds te hebben, en
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men zegt de waarheid te bezitten.
De wereldse politici zijn zoals Herodes en nemen de NW wél serieus.
Herodes geloofde hen volkomen! Hij zag dat deze lieden
onbevooroordeeld waren...... en, de kindermoord was het bittere gevolg!
Niet de kerk wees de Wijzen de weg naar Bethlehem, maar Herodes
raadpleegde de kerk, en zij wezen hém de weg via de profeet Micha.
Herodes wees de Wijzen naar die richting. Duivelse mensen worden
gebruikt en ingeschakeld, en in de NW zullen
er zeer velen zijn die via deze exacte
wetenschap de waarheid aantonen, welke een
deel is van Elohims grote schepperingsorde,
waar de kerk in gebreke bleef.
De politici misbruikten weliswaar de gegevens
der NW, zodat het tot de kindermoord kwam;
en ditzelfde zien wij vandaag de dag, hoe de
kindermoord zich via abortus voortzet, en hoe
men via de A-bom de hele wereld in de as kan
leggen.
De theologen en geestelijken weten geen raad met al de gegevens der
NW, en zijn de Bijbel gaan ontmythologiseren en vergeestelijken, dat wil
zeggen dat zij teruggekeerd zijn tot het heidendom.
Zullen de astronomen en andere wetenschappers binnenkort het hemelse
geschenk ontvangen dat zij de aankomst van de 10e planeet mogen
ontdekken, met in het kielzog het Nieuwe Jerusalem?
Wat politici met de resultaten der NW doen is hún verantwoording. De
drie Wijzen hadden hun doel gevonden, en dáár ging het hen om.
Wij mogen dagelijks bezig zijn op aarde, de één
dit en de ander dat, zoekend om JHWH als de
WEG, de WAARHEID en het LEVEN te
vinden. Dat kan soms een hele lange reis voor
ons zijn, maar het is de moeite waard! Zoek de
waarheid, en dezelve zal door u gevonden
worden!
Het onaantastbare Licht
De geur van iets is de drager der energie.
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De bron van de energie is het licht.
De bloemen, in hun pracht en praal, richten zich op het licht, en
verspreiden de heerlijkste geuren.
Duisternis is het ontbreken van licht, en het afbreken van datgene wat
door het licht werd opgebouwd. Dit afbraakproces noemen wij 'rotten', en
ook dát verspreid een geur, en die geur noemen wij 'stank'.
In de huidige orde van de cosmos zijn deze twee krachten of factoren
werkzaam, en voeren een 'eeuwige' strijd.
Het licht is onoverwinnelijk, en de geur van het leven blijft onvervalst
bestaan.
De St.Vert. heeft in Johannes 1: 'en de duisternis heeft hetzelve niet
begrepen'. In het Grieks staat katalambano, en dat is vertaald door
'begrijpen'. Zie Strongs
2638, vurig, grijpen,
beslagleggen,
verkrijgen, verwerven.
Het licht schijnt dus in
de donkerte (dimness,
obscurity, komt van het
Griekse 'skotia'), en de
duisternis heeft géén
beslag kunnen leggen
op het licht. De
donkerte heeft het licht
niet kunnen uitblussen, of, de duisternis is door beschijning van het licht
niet vurig geworden.
Het licht is onaantastbaar, evenals de witte zwaan niet zwart wordt in het
vuile water.
Het christendom zou als spiegelbeeld van de door haar voorgestelde
Heiland het ware licht moeten uitstralen, maar heeft door alle eeuwen
heen nauwelijks enig licht in de donkere wereldruimte laten schijnen. Zij
zag de aarde als tranendal, als doorgangshuis waar men maar gauw
doorheen moest, om in de hemel te geraken. Men trok zich terug, o.a. in
kloosters, uit deze 'zondige' wereld, om maar niet besmet te raken.
Het christendom heeft totaal niets begrepen van de prediking van het Rijk
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der hemelen óp deze aarde. Met de mond zingt men nog wel dat de
rechtvaardigen het 'gezegend aardrijk zullen beërven', maar ..... met het
hart projecteert men zulks naar een hiernamaals in de hemel. Zie Psalm
37. Toch zal ook déze duisternis worden verdreven door het licht dat al
helderder zal gaan schijnen en het onmogelijke waar zal maken, en uit de
dorre aarde nieuw leven zal doen ontwaken. De overgang van de 3e naar
de nieuwe dimensie is nabij.
Framerwerk van de schepping
Bewustzijn is ..... weten dat je bestaat
Uit elkaar gehaald is het BE ...... WUST....... ZIJN.
Frappant is dat in het engelse 'to be' in het Nederlands ‘zijn’ betekend,
en in het Duits 'wissen' weten is, en in het Nederlands 'zijn' bestaan
betekent.
Alleen het ongemanifesteerde IS, en is de bron van álles; en hoewel
dat ongemanifesteerde nu nog niet zichtbaar is, is dat wél de enige
realiteit.
Dat wij nu slechts met het zienlijke rekening houden als de enige realiteit
bevat risico's.
En de wetenschap accepteert deze risico's; vandaar alle onderzoek en
research naar het zichtbare, hoe klein en ver verwijderd dat ook moge
zijn.
Het ongemanifesteerde is echter de énige éénheid.
Manifestatie begint immers pas dáár, waar dualiteit plaatsvindt in ruimte
en beweging. Wanneer ruimte beweegt werken er twee krachten:
1e. de kracht die de beweging veroorzaakt (de begeerte tot ontplooiing)
2e. de kracht die tot op dat moment verhinderde dat de ruimte in
beweging kwam.
Als de kracht tot beweging groter is dan de aantrekkingskracht, ontstaat
een langzame beweging, áltijd spiraalvormig, daar rechte lijnen in de
kosmos niet bestaan.
De vier meet- en zichtbare natuurkrachten zijn:
1. Zwaartekracht
2. Elektromagnetische kracht
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3. Sterke kernkracht
4. Zwakke kernkracht
Deze vier krachten wilde men in CERN via L.E.P in Genève onder één
noemer brengen.
Als de spiraal nu de eerste cirkel heeft gemaakt, kunnen wij van de
bovenste zijden zeggen: 'dat is positief'; en van het begin: 'dat is negatief'.
Evil is het Engelse woord voor 'kwaad', en veil voor 'sluier'. Veel is
verborgen onder een sluier, en het kwaad schuilt als adders in het gras,
ook in natuurkrachten wanneer deze foutief worden aangewend en
gebruikt. Adam moest de aarde in cultuur brengen; nee, zei Kaïn, ik ga de
aarde technologisch bewerken, en dát is fout.
De spiraal toont als 1e activiteit: beweging
als 2e: licht; en als 3e: geluid.
De opbouw van de schepping is pentagonaal (vijfvoudig) n.l.:
1e. beweging van de ringen of cirkels van de spiraal. Dit wijst naar het
ABSOLUTE.
2e. beweging van de ringen in concentrische cirkels. Dit wijst naar de
MANIFESTATIE.
3e. beweging van de tangentialen in
segmenten. Dit wijst naar EVOLUTIE.
4e. beweging van de draaiing of torsies. Dit
wijst naar de VORMGEVING.
5e. beweging der samengestelde atomen.
Dit wijst naar het LEVEN, het
BEWUSTZIJN of BESTAAN.
Het oeratoom bestaat uit twee tegengestelde CERN LEP
bewegingen, simpele draaiingen die zich bewegen door de ruimte. Er zijn
ook atomen die zich bewegen binnen een driehoek, vierkant, penta en
hexa.
Hier gaat mathematica een rol spelen, in de toepassing der cosmische
wetten. Het systeem der ringen (drie) is het absolute, en het systeem van
stralen en cirkels in de kosmos draagt het getal twaalf (= cirkel x
vierkant).
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Hier ontstaan de numerieke series van de Fibonaccireeks.
De bewegingen van de kosmos geven één octaaf van de zeven te zien, n.l.
op de eerste hoogste waarbij het atoom een driehoekige eenheid heeft.
Het simpelste atoom heeft drie aspecten, en
het meest gecompliceerde atoom is een
samenstelling van drie.
De atomen op de 2e hoogte van het octaaf
dragen het getal vier, en de atomen op de 3e
hoogte .....het getal vijf, tot en met de atomen
op de 7e hoogte, die het getal negen dragen.
De eerste tertiair (drietal) is 10 (is nummer van evolutie, omdat dit het
atoom van tien hoeken is dat oplost, en uit twee cijfers bestaat. Involutie
werkt omgekeerd, en heeft op de
7e hoogte een tetra (driezijdige pyramide) = 7+3=10
6e
= kubus (vierkant)
= 6+4=10
5e
= penta (vijfhoek)
= 5+5=10
4e
= hexa (zeshoek)
= 4+6=10
3e
= septa (zevenhoek)
= 3+7=10
2e
is een acht
= 2+8=10
1e
is een negen
= 1+9=10
TIEN is het nummer van de gemanifesteerde kracht in de kosmos.
Extase treedt in wanneer de krachten in samenwerking overgaan tot een
nieuw en hóger
octaaf.
Het doel van de
Schepper is ...... om
energie
in
manifestatie te
brengen = de
oerkracht!
Elke kracht is echter
betrekkelijk, en de octaaf 7 witte, 5 zwarte
één is groter dan de
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andere. Om energie te laten manifesteren is er een voertuig nodig, en dat
kan velerlei zijn. Die energie is o.a. de levenskracht in de voortplanting
(ordinair noemt men dit sex). Groei- en kiemkracht wordy de VRIL
genoemd. Om nieuwe vormen te scheppen zijn altijd twee krachten
nodig, n.l. de positieve en de negatieve, mannelijk en vrouwelijk, actief
en passief, gevend en ontvangend. Dit samengaan noemen wij een paar,
een huwelijk!
In CERN te Genève zoekt men naar deze oer-paren, naar een vierde,
vijfde en zelfs zesde quark-paar.
Men wil via de deeltjes-fysica doordringen tot in de laatste nog niet
opgeloste geheimen van de natuur. Waarom? Is het om de Schepper te
bewijzen? JHWH laat Zich niet bewijzen. Hij bestaat, is de Ongemanifesteerde Geest, de Bron van alles, maar Onzienlijk, in feite de Enige
Realiteit!
Wij moeten en kunnen Zijn beeld gelijk worden via Kosmisch
Bewustzijn en overgang door een nieuwe geboorte, van verderfelijk naar
onverderfelijk. New Agers kunnen dit óók zeggen, maar bedoelen
daarmee wel iets anders dan wij vanuit de Schrift hiermee beogen.
Wij verwachten een nieuwe extase waaruit een nieuwe hemel en aarde
zal te voorschijn komen, vol leven en gerechtigheid. Daar zullen de
leeuw en het lam tesamen weiden.
De man met de waterkruik kondigde dit nieuwe tijdperk reeds 2000 jaar
geleden aan. Dit is het tijdperk van stromend water, van nieuwe
geesteskrachten en levens-elixers, totaal voor niets verkrijgbaar.
Nieuw Kosmisch Bewustzijn en Mathematica
Zelfbewustzijn = weten dat men weet.
Uit Z.B. (zelfbewustzijn) komt K.B. (kosmische bewustzijn) voort.
De ontwikkeling verloopt van 1e. lager leven, onbewust
2e, gewaarwording, eenvoudig, = bewustzijn
3e, leven met bewustzijn, waaruit het 4e, kosmisch bewustzijn
voortspruit
Het menselijk intellect heeft als centraal punt ZELFBEWUSTZIJN en de
vertakking in zeven concepties:
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1. oordeel, 2. redenering, 3. vergelijking, 4. verbeelding, 5. abstractie, 6.
meditatie, 7. generalisatie.
Een groot intellect is waar deze zeven takken groter zijn dan het
gemiddelde.
Taal is een nauwkeurige weergave van het intellect, voor elke conceptie
zijn er immers woorden, en voor elk woord een conceptie.
De relatie tussen taal en intellect is onverbrekelijk, en taal bestaat uit
woorden, samengesteld door letters van het alfabet, waar iedere letter een
cijferwaarde heeft (=eenvoudige mathematica).
Wij kunnen dus stellen: Intellect - zelfbewustzijn in zeven concepties &
Taal, expressie van het intellect/mathematica.
Mathematica is een soort taal die men niet spreekt of in letters schrijft,
doch in cijfers; een cijfercodatie.
Kennelijk behoort de mathematica tot een tak
van het hogere K.B.
Het mensenras begon met een enkel woord
(cijfer) te leren en te spreken.
Dit was het moment waarop intellect en taal
op één punt samen waren.
Vandaaruit begon de ontwikkeling, vrij snel.
Ook de kleurzin is ontsproten uit het intellect.
Xenophanes en Aristoteles spreken slechts over
de regenboog van 3 kleuren: Purper, rood en
geel. Democritus spreekt over 4 kleuren: zwart,
wit, rood en geel.
In heel Homerus en in heel de Bijbel komen wij
wat betreft de kleur van de hemel "blauw"
slechts eenmaal tegen, daar men vroeger blauw
zag als zwart. Het Engelse blue en Duitse blau
stammen van een woord af dat "zwart" betekende. Het woord NIL is
Perzisch en Arabisch voor blau, wat afgeleid is van Nile, Nijl, d.i. de
zwarte rivier, waaruit Niger, Nikker - zwarte is ontstaan.
Zo is er ontwikkeling van de kleurzin, en de lichtstralen die het
gezichtsvermogen activeren: rood, oranje, geel, groen, blauw, indigo en
violet. Zeven stuks, elk met een eigen golflengte en CIJFERCODATIE.
De energie om het gezichtsvermogen tot werkzaamheid te prikkelen is
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van rode stralen vele malen groter dan van violette. Er is ontwikkeling
nodig om de zwakkere golflengten waar te nemen -- en dit is wat de
historie ons leert, en wat volgens de etymologie geschiedde.
Zo zullen ook "prikkels" het bewustzijn voor de mathematica moeten
wakker maken. Daniël en Pythagoras waren kennelijk ontvankelijk voor
deze prikkels.
Zo goed als kleurenblindheid niet het gezichtsvermogen aantast, doch
slechts gemis is van de
kleurenzin, zo is gebrek aan
mathematisch inzicht geen
onkunde in rekenen of wiskunde,
doch men mist een dimensie,
wellicht de belangrijkste !!
Er is groei. Natura non facit
saltus = de natuur maakt geen
sprongen.
Kosmisch Bewustzijn moet
langzaam ontkiemen en groeien.
Hoe langer een ras een specifiek vermogen bezit, des te meer wordt het
universeel bezit. Elk NIEUW vermogen kan slechts in één of enkelen
naar voren komen, waarna het gestadig universeel kan worden. Feit is dat
in elk ras dat zich snel ontwikkelt het verval der functies ook intreedt. De
stabiliteit van een vermogen in elk individu van een ras is afhankelijk van
de ouderdom van dat vermogen in het ras. Vermogens die het snelst
ontwikkelen staan in de meest gevaarlijke zône van verval.
Mathematica schijnt een buitengewoon langzaam te ontwikkelen
vermogen te zijn, zodat wij niet of nauwelijks op verval behoeven te
rekenen!! Wij zien dat er een opkomst én een verval van vermogens is.
Het nieuwe wordende vermogen is kosmisch bewustzijn. Om KB te
ontvangen is het nodig dat wij een gelouterd mens zijn met een hart
waarin de ontkiemmogelijkheden aanwezig zijn. Bij zo'n mens is meestal
het lichaam, het gelaat, de bouw en houding, de gezondheid, het karakter,
etc. alreeds goed ontwikkeld.
Balzac noemt iemand met KB een 'specialist'. Volgens Dr. R.M.Bucke
komt KB meestal voor in mannelijke personen die hoog ontwikkeld zijn,
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met hoge morele eigenschappen en een goed physiek, tussen de 30 en 40
jaar oud.
Hoe kunnen wij weten dat nieuw KB werkelijk een nieuw zintuig is dat
feiten onthult?
1e. Omdat de feiten niet a-moreel zijn
2e. De zelfbeheersing erdoor toeneemt
3e. Onze moderne beschaving gebouwd is op
mensen die KB bezaten
4e. KB algemeen bezit kan worden, en waanzin
niet
De kern van de zaak is dat KB kwaliteiten heeft
waarvoor men in onze tijd nog geen naam
heeft. Men hoeft niet gestudeerd te hebben om
KB te ontvangen. 'Jezus', Mohammed, Yepes
en Whitman hadden geen universitaire
opleiding en bezaten duidelijk KB.
Wanneer er in deze tijd mensen ontwaken met KB zal niet iedereen
vanwege hen staan te juichen, daar men niet weet wat het is. Toch is KB
voor de mensheid van het allergrootste belang. Het normale
zelfbewustzijn kan in haar hoogste graad géén objectief onderzoek
instellen naar KB, daar het niet ziet wat die ánder wél ziet.
Let goed op dat er tweeërlei KB is, n.l. één van de Schepper JHWH, en
één van de illuminati. Laatste zien wij o.a. in de New Age-bewegingen
duidelijk aanwezig.
De eerste bron voor KB is die van de permanente zeven Geesten, de
Elohim, en de tweede bron is die van de niet-permanente Lucifer.
Wij zullen die éérste Bron moeten hebben en ontdekken.
Prof. Raubenheimer heeft één van deze permanente stralingen ontdekt in
de Melkweg, n.l. gammastralen, de Vela X-1
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