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Inleiding 

In deze brochure zullen wij het niet hebben over de vraag wie of wat er 

het eerst was, het ei of de kip, of omgekeerd. Het gaat ons om het ontstaan 

van alle leven en de wijze waarop dat in de fysieke en geestelijke wereld 

kenbaar werd. In het apocriefe bijbelboek Wijsheid staat in hoofdstuk 7 

het volgende:  
15 En God heeft mij gegeven mijn 

mening te zeggen, en te bedenken 

hetgeen waardig te de dingen, die mij 

gegeven zijn, want hij leidt op de weg 

der wijsheid en bestiert de wijzen recht. 

16 Want in zijn hand zijn beide wij en 

onze woorden, ook allerlei kloekheid 

en wetenschap van handwerken. 

17 Want hij heeft mij gegeven ware 

kennis der dingen die zijn, om te weten de gestalte der wereld, en de 

werkingen der elementen. 

18 Het beginsel, en het einde, en het midden der tijden, de verwisselingen 

van de omkeringen der zon, en de veranderingen der tijden, 

19 De omloop des jaars, en de stelling der sterren, 

20 De natuur der dieren, en de grimmigheid der wilde dieren, het geweld 

der winden, en de overleggingen der mensen, het menigerlei onderscheid 

der planten, en de krachten der wortelen. 

21 Ik heb kennis van alle, beide van verborgen en openbare dingen, want 

de wijsheid, die van alle dingen een kunstenares is, heeft ze mij geleerd. 

22 Want in haar is een geest die verstandig is, heilig, enig, menigvuldig, 

fijn, vaardig, rein, onbesmet, klaar, zacht, beminnende het goed, scherp, 

die niet kan verhinderd worden, weldadig. 

23 Vriendelijk, vast, zeker, onbekommerd, die alles vermag, die op alles 

ziet, en die door alle verstandige, reine, allerfijnste geesten gaat. 

24 Want de wijsheid is bewegelijker dan alle beweging, vaart door, en 

gaat door alle dingen vanwege haar reinheid. 

25 Want zij is een damp der kracht Gods, en een zuivere uitvloeiing der 

heerlijkheid van de almachtige, daarom valt in haar niets dat besmet is. 

26 Want zij is een afschijnsel des eeuwigen lichts, en een onbevlekte 

spiegel van Gods werkende kracht, en een beeld zijner goedheid. 

27 En enig zijnde kan zij alles doen, en blijvende in zichzelf, vernieuwt 

zij alle dingen, en van geslacht tot geslacht, in de heilige zielen 

overgaande, maakt zij vrienden Gods en profeten. 

28 Want God bemint niets, dan degene, die bij de wijsheid woont. 
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29 Want zij is schoner dan de zon, en verheven boven alle sterren, bij het 

licht vergeleken zijnde, wordt zij voortreffelijker bevonden. 

30 Want na dat licht komt de nacht, maar de boosheid zal de wijsheid niet 

overweldigen 

 

De Maya’s 
Volgens de Maya’s kon de fysieke wereld slechts omschreven worden 

alszijnde een illusie. De naam Maya betekent dan ook illusie.  De Maya’s 

waren op de hoogte van de zonnekrachten, zonnecycli en vruchtbare 

perioden van de zon. Sommige tijden heeft de zon weinig energie voor 

de aarde om bij de vrouwen de oestrogeen en progesterone op te wekken, 

zodat hun menstruatiebloed faalt. Vandaar minder geboorten.  

Het leven toont dat het uit drie hoofddelen bestaat, zoals afgebeeld in 

onze nationale Nederlandse vlag, de driekleur Rood, Wit en Blauw.  

1. Rood staat voor de rode klei waaruit Adam gemaakt zou zijn als 

mens van vlees en bloed. Dat is de microwereld, atomisch en 

moleculair. 

2. Wit staat voor het Licht, dat is 

het midden = meso, waar in 

Mesopotamië of Ur de 

bakermat ligt van de mensheid, 

destijds het midden van de 

aarde en beschaving. Wit bevat 

alle kleuren, wat wijst naar het 

foton-deel, dat op basis van de 

electrische informatie of 

energie die het ontvangt de 

juiste beslissingen neemt. Alle 

materie en fysieke lichamen worden door de fotonen bezet. De 

fotonen vormen de grootste natuurkracht. Ons bewustzijn wordt 

erdoor gevormd. Fotonen zijn lichtdeeltjes die ons lichaam 

binnenkomen en daar boodschappen of informatie bezorgen. Wij 

komen uit het Licht voort, uit fotonen en ons gehele lichaam 

functioneert erop. Het kosmische licht daalt tot ons af en wordt 

in ons 3e oog ontvangen, de pijnappelklier of epifyse. Dit 3e oog 

kan geactiveerd worden zodat het de frequenties uit de 

geesteswereld opvangt, o.a door middel van meditatie. Politieke 
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en religieuze machthebbers zijn er altijd op uit om het 3e oog der 

mensen te beinvloeden, zodat de mensen niet geestelijk 

ontwaken. 

3. Blauw staat voor de Lucht, de kosmos of het universum, de macro-

wereld. Dit staat voor het elektrische deel waardoor wij ons 

bewegen, de levensenergie.  Energie beweegt zich in golven, 

trillingen, wat men frequenties noemt. De Schumannfrequentie 

is de trilling van de aarde, is 7,85 Herz en deze loopt op tot 13 

Herz maximaal. We kunnen er iets van zien bij de pauwen. 

Wanneer een pauwenhaan gaat pronken voor een vrouwtje 

ontvouwt hij zijn prachtige staart. Die staart is vol pauwenogen. 

Alle ogen in de staart zijn 

alsdan gericht op het 

vrouwtje. Vervolgens laat de 

pauwenhaan al zijn 

staartveren trillen, eerst 

langzaam en dan steeds 

sneller. Het vrouwtje wordt 

erdoor uitgenodigd deel te 

nemen aan de paring.  

 

 

Wij mensen, dieren, planten en bomen –dus al wat leeft-  hebben een 

hemels én een aards bestaan, dat wil zeggen enerzijds fysiek als lichaam 

van vlees en bloed, materie. Anderzijds hebben wij een levensgeest 

ontvangen die van buitenaf in ons is gedaald (geblazen in de neus van 

Adam, zo staat het in het boek Genesis). Dat is de elektrische energie die 

van Boven af komt, ook wel levenskracht genoemd, die voor ons 

ongrijpbaar én onzichtbaar is.  

Onze lichamen en alle levende wezens bestaan uit materie, dat zijn een 

aantal elementen, die atomen, moleculen, DNA, etc. worden genoemd. 

Deze elementen worden samengebonden en samengehouden door middel 

van elektra. (Het zilveren koord uit Prediker 9). 

Deze elektriciteit komt niet uit onszelf of uit enig levend wezen voort, 

ook niet uit de materie, maar komt van buitenaf tot ons en blijkt tijdelijk 

ons bezit te zijn. De elektriciteit geeft energie aan de fotonen. De 

Schepper houdt deze levenskracht voor Zichzelf en kan hem weer van 
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ons nemen wanneer Hij dat nodig acht. Deze onzichtbare levenskracht is 

in werkelijkheid de manifestatie van de Schepper Zelf. Wij, alle 

schepselen zijn dan ook niets anders dan manifesttaties van Hem, of 

anders gezegd, de vermomming van God. Voor ons gevoel komt de 

levenskracht uit de kosmos, en zover wij weten is de zon momenteel het 

kosmische prisma dat het Goddelijke Licht verdeeld. De zon is echter niet 

constant, maar kent cycli, perioden van op en neer, wat men Mounder-

maximum en Mounder-minimum noemt.  Wij ontvangen echter 

voldoende energie om ook zelf onze levenskracht te verhogen of te 

verlagen. Door liefde wordt in ons de levenskracht verhoogd, en door 

haat wordt ze afgekoeld. 

De liefde maakt het leven 

op aarde tot een hemel, en 

haat maakt het leven tot 

een hel. Zonnevlammen 

nemen hierin een 

voornaam deel. Naar 

blijkt is onze levensbron 

op aarde verborgen in de 

kosmos, als een 

onzienlijke kracht, als een 

levensei waaruit alles is 

voortgekomen, en waarheen alles zich ook weer terugwendt. 

 

De Kelten 
De Druidische priesters  van de Kelten wisten reeds dat de zon het gedrag 

der mensen regelde. Zij wisten hoe de vruchtbaarheid der vrouwen 

beinvloed werd door de draaiing van de zon op z’n as in 28 jaar. En 28 

dagen is de menstruatiecyclus van de vrouwen.  Zij wisten ook dat de zon 

perioden van verwoestingen bracht. Zij geloofden in een zoon van hun 

god die op bovennatuurlijke wijze was ontvangen en geboren, die 

wonderen verrichtte, stierf en opstond als Venus de morgenster. Venus is 

de tweelingster van de aarde, die zowel morgenster als avondster is om 

de 292 dagen. Niet alleen de Kelten, maar ook andere culturen uit de 

oudtijd aanbaden de zon. Als teken ervan hadden zij boven hun deuren 

en poorten een zonnesymbool geplaatst.  Heiligen beeldde men af met 

een zonnehalo rond hun hoofden. Men zag de god als het licht der wereld, 
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en zijn zoon als de incarnatie of vleeswording 

van de zon, die zieken genas. De stralen der 

zon werken genezend. Zie o.a. het 

Jagermeister logo: 

 

Ook werd de slang aanbeden en gebruikt, 

wijzend naar de zonnevlammen waardoor 

genezende energie naar de aarde kwam,. De 

slang wijst oa,. naar electra.  

  

De oude Egyptenaren 
De deur van het graf van Tutankhamon was 

verzegeld, met in het zegel het getal 99999  (dat is 5 x 9). Dat gold als 

getal voor een super-god. Tutankhamon zou verwekt en geboren zijn op 

dezelfde wijze zoals dat van Jezus wordt gezegd in het Nieuwe 

Testament. Alles in de kosmos is gespiegeld, zodat we op aarde in de 

geometry de zogenaamde Davidster zien met hoeken van 60 graden, zes 

hoeken van 60 graden, dus 666.666. David en Salomo zouden onder de 

super-goden gerekend worden, die in hun leven het spiegelbeeld-proces 

volbracht hadden om van 666  tot  999 te komen. Het fysieke aardse 

draagt het koolstofatoomgetal 666, en het 

geestelijke volle draagt het getal 999. 

Koolstof is de belangrijkste bouwstof van het 

leven dat wij kennen, waarvan koolstof-12 de 

meest voorkomende is, verantwoordelijk voor 

99% van alle vormen koolstof. Het is de 

isotoop van koolstof bestaande uit 6 protonen, 

6 elektronen en 6 neutronen, 6-6-6.  

Het getal 999 staat voor de hogere energie van de ziel. De Davidster 

tekende men als zwart-wit, als tegenpolen en tegengestelde krachten in 

het atoom, goed en kwaad, liefde en haat.  Men groeide als mens van 

koolstof 666 naar geest 999, als een twee-mens, tweeling, net als Venus 

en aarde, die zowel voorwaarts als achterwaarts, morgenster als 

avondster is. Zie: 

 http://www.ditrianum.org/nl/artikelen/numerologie/0004.htm 

 

  

1.  
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God is Licht. Licht komt via onze ogen naar binnen. Een oog-iris is een 

combinatie van verschillende kleuren, wat betekent dat elk oog  wordt 

afgesteld om het Licht van God in verschillende frequenties naar binnen 

te laten.  Ons oog zet het licht om in elektrische signalen die door optische 

zenuwen naar de hersenen worden gezonden. Alleen ogen die afgestemd 

zijn op de God-frequentie kunnen van Hem indrukken ontvangen. Dat zal 

bij donkergekleurde ogen moeilijk vallen. Alleen het Goddelijk licht en 

de stroomsterkte ervan is in staat om de ziel –het gereinigde hart-  te laten 

groeien van 666 tot 999. Pas als het hart gereinigd is van boze werken 

kan het de boodschappen van God ontvangen en uitvoeren. 

 

Volgens een oud geloof verlaat de ziel via een gat in ons hoofd (de 

fontanel) tijdens het sterven ons lichaam. Vandaar dat vooral 

geestelijken, joden en priesters een 

hoofddeksel of keppeltje dragen zodat 

hun ziel niet tijdens gebeden of diensten 

kan ontsnappen.  

De overheden weten dat de menselijke 

ziel de levenskracht bevat, en zij willen 

deze onderdrukken en vermoorden door 

middel van fluor. Zij doen fluor in 

drinkwater, tandpasta en voedingswaren.  

Zie verder op internet:  Mosai Mask of Palenque. En de boodschap van 

de Graal, welke luidt dat de mens van 666 dient te veranderen naar 999.  

De oude egyptenaren meenden dat de ziel uit 5 delen bestond, zie 

brochure 806. 

 

 

Oude Zonnekoningen 
`De oude zonnekoningen uit Egypte, China, Peru en andere culturen als 

de Maya, bezaten een hoge graad van wetenschappelijke kennis van de 

astronomie. Zij kenden de zonnecycli met de daaraan verbonden 

vruchtbaarheid voor de aarde en mensen. Zij leerden dat de ziel van de 

mensen eeuwigdurend en onsterfelijk was. Ook wisten zij dat de 

rechtvaardigen voor de sterren klaargemaakt werden tijdens hun verblijf 

op de aarde via een wedergeboorteproces. Daar komt ons woordje 

‘sterven’ vandaan, dat is terugkeren tot de sterren.  Zij leerden dat het 

1.  
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reincarnatieproces verschillende levens duurde om tot een volkomen 

rechtvaardig mens te groeien en een beter hart te verkrijgen alvorens men 

een ster werd. Deze ouden hebben hun kennis vastgelegd voor het 

nageslacht in afbeeldingen en getallen. Men ging ervan uit dat het doel 

van het huidige leven bestond in het reinigen van de ziel, dit als 

voorwaarde om het 

koninkrijk dat in de 

hemelen zetelde binnen 

te mogen gaan. De oude 

Grieken noemden dit 

proces katharsis, dat is 

loutering.  Men ging 

ervan uit dat het doel van 

het huidige leven op 

aarde bestond in het 

reinigen der ziel, en dat 

die reiniging pas 

volkomen was wanneer 

het fysieke lichaam dat op koolstof is gebaseerd, dat een atoomnummer 

666 heeft, omgevormd was tot de Goddelijke energie als 999. Dat kon 

alleen verkregen worden door de weg van loutering en liefde.  

 

God is Licht, en licht is een electromagnetische energie. Energie kan 

omgezet worden in massa.  God schiep de mens naar Zijn beeld en 

gelijkenis, maar dan in een fysiek aards lichaam, volmaakt in delen om 

zich te vervolmaken. De mens heeft beperkingen en kan slechts hogerop 

klimmen door te groeien.  Om verder te groeien en te overleven als 

geslacht moet de man een spermazaadje afstaan en de vrouw een eitje. 

Door dat proces te spiegelen op God, stond Hij een deel Licht van Zich 

af wat in massa veranderde. Dat is het universum.  Het universum is dus 

het tegenovergestelde of gespiegelde van wat God is. God is het hemelse, 

en het aardse wordt de hel genoemd, de onder-wereld, de materie. 

Materie is koolstof gerelateerd, dat is 666. Alles wat daaraan gespiegeld 

is, is 999, het hemelse. Alle materie, dus mensen, dieren, planten, bomen, 

etc. is anti-God, dat wil zeggen tegenovergesteld aan Hem. Wel heeft elk 

levend wezen de mogelijkheid in zich om vanuit de materie 666 te 

groeien naar het Goddelijke 999, en wel via liefde.  Wie niet groeit blijft 
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in de materie hangen, dat is 666 de hel, en zal vergaan tot stof. Zie Mal.4 

@@@  

 

Wanneer God een klein deel energie van Zich afsplitste –sommigen 

denken aan 5%-  ontstond daardoor het onmetelijke universum. Wij 

ontvingen van God onze 

Schepper de levenskracht, wat 

men de ziel noemt. De voltage 

van onze ziel is nog 

tegengesteld aan die van God, 

van JHWH, dat is 666, 

tegenover God als 999.  De 

Goddelijke energie is stabiel en 

kan niet groeien, daar God 

volmaakt is. De levensenergie 

van de mens komt van Boven en 

is afhankelijk, dat wil zeggen, 

ze kan groeien en van ons 

afgenomen worden. De ziel is 

het geestelijke deel van de 

mens, het lichaam is het fysieke deel, de hersenen is het intellectuele deel, 

en het hart is het emotionele deel. Deze vier delen leven elk in een aparte 

wereld volgens eigen wetten. Dat is aantoonbaar.  

 

In de fysieke wereld krijgen wij niets voor niets. Deze wereld berust op 

gelijke munt.   

 

In de intellectuele wereld ruilen wij kennis en ideeën, waardoor de kennis 

zich vermigvuldigd. Dat is dus een vermeerdering die gratis is. 

 

In de emotionele wereld van liefde is de tegenpool haat, waar liefde de 

ziel doet groeien en haat de ziel doet slinken.  Wanneer de ziel of 

levensgeest gegroeid is en het lichaam verlaat, keert ze terug tot God en 

ontvangt God de door Hem ooit afgegeven energie weer terug in de vorm 

waarin Hij dat zelf is, dus 999.  Wat van Hem was afgesplitst tijdens de 

schepping, keert tot Hem terug, opdat Hij eenmaal zal zijn Alles en in 

Allen.  Door haat, afgunst, jaloezie, etc.  verlagen wij onszelf en blijven 

1.  
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wij aardsgezind. Door oorlog, geweld, onderdrukking, het kweken van 

haat …. zal de zielvoltage der mensen terugvallen. 

Dat weten de illuminati en de nageslachten der 

gevallen engelen.  Zij stichten dan ook allerlei 

brandhaarden op aarde, waaruit niets dan chaos 

voortkomt, waardoor zij menen alle mensen naar 

de hel te kunnen sturen. Geen vuurpoel ergens diep 

in de aarde, zoals de kerken leren, maar de aarde 

of het graf is de hel. Het lukt hen ten dele, want bij 

het echte Adamszaad (het vrouwenzaad uit 

Genesis 3:15)  lukt hen dat niet. Bij hen heeft het 

juist een omgekeerde uitwerking, nl  dat het hun 

harten betert en de zielvoltage verhoogd door liefde. Laat de wereldse 

machten ons maar haten en verdrukken, want daardoor zetten ze juist het 

omvormingsproces sneller in werking om van 666 tot 999 te groeien. De 

drukking van de melk brengt boter voort.  Door loutering worden wij 

geheiligd. Dat geeft wel problemen en roept wel vragen op. De mensen 

in het Oude Testament konden het ook niet altijd even helder zien 

waarom ze zo verdrukt werden, waarom de goddelozen voorspoed 

hadden en de rechtvaardigen veel tegenspoed. Wij zien veelal dat zij die 

door God gelouterd worden in hun naaste omgeving geconfronteerd 

worden met psychopaten en onderdrukkers.  Mozes was in zijn tijd de 

zachtmoedigste man, maar  dat ging niet van een leien dakje. Hij werd 

als kind al afgescheiden van zijn ouderlijk huis en kwam aan een vreemd 

hof van farao, waar hij wezensvreemde zaken leerde en zag. Daarna 

moest hij vluchten voor zijn leven. 

Hij was een man met grote 

kwaliteiten, maar kon ze niet  in het 

werk stellen. Hij hoedde 40 jaar lang 

de schapen van zijn schoonvader, 

achter de woestijn, in de 

eenzaamheid, alsof er geen eind aan 

zou komen.  Nadat het 

louteringsproces zo goed als gereed 

was, zond JHWH hem naar Egypte 

terug en moest hij de farao confronteren met het vertrek van zijn volk. 

Dat was een hachelijke zaak. Maar al die verdrukkingen gaan echter 

1.  
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spoedig voorbij en werken een uitnemend groot voordeel uit, zoals ook 

staat in het Nieuwe Testament, o.a. in de zaligsprekingen, en in  

2 Korinthiërs 4:17 

Want onze lichte verdrukking, die zeer haast voorbij gaat, werkt ons 

een gans zeer uitnemend eeuwig gewicht der heerlijkheid; 

 

Om meer van het spiegelingsproces in de schepping te mogen zien, kunt 

u kijken op de website van Embassadorion.blogspot. In brochure 668.  

 

 

Het Eindspel op aarde 
Het eindspel op aarde is gaande. De magneto-sferen zijn ontwaakt en de 

polen zijn aan de wandel in ons zonnestelsel. De Schumannfrequentie 

verhoogt zich van 7.85 naar 13 Herz.  

Onze planeet gaat opgeschoond worden, 

wat al meerdere malen plaatsvond.  Alles 

is en komt in beweging en zal ten goede 

komen voor de grote schoonmaak. Of dat 

nu vulkaan-uitbarstingen zijn, 

aardbevingen, natuurrampen, 

zonnevlammen, oorlogen, etc. doet 

hierbij niet ter zake.  Er zullen grote kosmische gebeurtenissen 

plaatsgrijpen, aangezien wij aan het einde van de Grote Jaarcirkel 

gekomen zijn. Alles en alles wordt omgekeerd.  Niet alleen materiele 

zaken, maar ook politieke en religieuze zaken. De waarheid zal 

zegevieren.  

 

Wij mensen bezitten in onze biologische software vijf filters of sensoren. 

Zonder deze filters is er voor ons geen werkelijkheid zolang wij in de 3D-

wereld leven en van vlees en bloed zijn.  Het spel van ons leven in de 

derde dimensie is slechts een voorspel op het veel grotere levenslied dat 

volgt. Er ligt nog veel op ons te wachten, wat nu nog raadselachtig is.  

Momenteel is in het universum het ene electromagnetische levensproces 

bezig het andere te overschrijven,. Er komt een nieuwe wereld, een licht-

wereld. Het oude veelvraat-rupsen-tijdperk wijkt langzaam maar zeker 

weg, en er verschijnt een complete nieuwe wereld, de vlinder-wereld. 

Hoe die wereld er precies zal uitzien is voor ons nog verborgen. Wel zien 
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we reeds verschijnselen die op de komende vernieuwing wijzen. Mensen 

gaan meer en meer het oude systeem van onderdrukking verlaten en aan 

de tand voelen. 

 

Trillingfrequenties raken elk ding, zelfs water ontkomt er niet aan, wat 

de japanner Emoto aantoont. De aarde trilt, dat noemt men de 

Schumannfrequentie.  Wij zijn bijna aan 13 Herz toegekomen, wat wijst 

naar het maximale. Zo goed als 

de seizoenen zich afwisselen, 

wisselen ook de dimensies en 

polen, met alles wat daarmee 

te maken heeft.  Alles wordt 

omgekeerd.  Ook ons 

bewustzijn wordt geactiveerd 

en omgekeerd. Dieren, planten 

en bomen reageren op muziek, 

laat staan dat de menselijke 

geest erop reageert.  Ons 

universum is fractal-

holografisch, dat wil zeggen dat hetgeen nu op aarde klein is, zich 

spiegelt op een veel grotere wijze in het universum. Dat kunt u zien met 

uw eigen ogen naar voorbeelden die op de website van 

Embassadorian.blogspot staan.  

Het is ook nuttig en leerzaam om de presentaties van professor Robert 

Dijkgraaf  te volgen die op Youtube staan. 

 

De microwereld 
In brochure 675 bespreken wij de Nieuwe Fysica, de 

kwantummechanica.   

In het atoom is energie aanwezig tussen de delen die erin aanwezig zijn. 

Die delen in het atoom bezitten wel een keuze. Ze maken een 

geometrische figuur, wat men de menselijke merkabah noemt. Ook de 

Levensbloem is in het hart van de atomaire structuren aanwezig. Alle 

materie zoekt de Goddelijke balans, wat blijkt uit de Merkabah-vorm. 

Wanneer wetenschappers ooit ten volle het atoom zullen verstaan, zullen 

zij in het hart van het atoom de liefde Gods vinden. Dat is niet 

klaarblijkelijk hun doel, maar wie weet! Men zoekt steeds verder, en te 

1.  
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CERN zijn onlangs nog twee sub-atomaire deeltjes ontdekt. Energie is 

een wonderlijk iets. Het verplaatst zich en 

is in beweging, golvend, op en neer. Toen 

de Scheppergod de wereld in aanzijn riep, 

zongen de Morgensterrren. Muziek is 

bevroren licht. Muziek is trilling, geluid, 

geluidsgolven. Daarbij spreekt men van 

‘staande golven’.  Onze oren vangen de 

trillingen op, geven deze door aan onze 

hersenen, waardoor de neuronen in onze 

hersenen oplichten.  De naam Jakob 

betekent ‘Gods-oplichterij’, dat wil 

zeggen dat in Jakobs hersenen de neuronen oplichtten wanneer JHWH 

tot hem sprak. Dat is omgang hebben met God, of 

wandelen met Hem. Ezau draaide de betekenis van 

Jakobs naam om, en vond dat zijn broer hem 

opgelicht had, bedrogen had.  

 

Het leven dat wij ontvangen hebben is een staande 

golf, die met elke hartslag zichtbaar is via 

meetinstrumenten. De harmonische samenwerking 

of tegenwerking –dat noemt men interferentie-  van 

verscheidene golven op dezelfde plaats en tijd 

vormen de sleutel voor de menselijke conceptie. 

Dat lijkt grillig, maar is wel de natuurorde. Zie wikipedia: 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Interferentie_%28natuurkunde%29 

 

Wij leven momenteel min of meer in het ‘hoor’stadium, van God, en nog 

niet in het ‘zien’ stadium. Job zegt ervan: Job 42:5 

Met het gehoor des oors heb ik U gehoord; maar nu ziet U mijn oog. 

 

Adam ging met God om via het horen. Hij kende God aan de wind des 

daags en hoorde dat God aanwezig was. Het zien-stadium verloopt via 

onze ogen, en het hoor-stadium via onze oren, dat is duidelijk.  Het zien 

is méér dan het horen. Elk zintuig heeft zijn eigen vermogen en 

begrenzing.  
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Het leven dat wij momenteel leven berust dus op de staande golf, die met 

elke hartslag overeenstemt. Deze golf toont de organische geometrie van 

het lichaam. In ons lichaam zijn zintuigen aanwezig waarmee wij de 

wereld kunnen verkennen en 

herkennen. In het op koolstof en 

water gebaseerde leven is de 

harmonische interferentie 

ingebouwd door middel van 

harmonische delen, zodat wij 

muziek kunnen herkennen aan 

melodiën. Wij kunnen er de 

emoties van voelen wanneer wij er 

naar luisteren. Onze ogen zijn zo gevormd dat ze een fibonnacci-spiraal 

vormen. Onze oren zijn niet vierkant, maar eveneens spiraalvormig. Ze 

vormen zelfs een dubbel-spiraal, waardoor het geluid al golvend tot ons 

naar binnen komt. Tussen onze oren zit het wonderlijke brein, waarin ons 

derde oog opgeborgen zit. In een embryo is dezelfde spiraalvorm 

duidelijk zichtbaar. 

In de natuur lijkt 

niets rechtlijnig, 

maar verloopt alles 

spiraalvormig. Kijk 

naar de dieren, 

bloemen en bomen, 

waar de horens, 

bladeren en vruchten 

allen spiraalvormige 

figuren vertonen. 

Onze zintuigen zijn 

de poorten naar de buitenwereld, maar ook naar de binnenwereld. Ze zijn 

beperkt tijdens onze geboorte, met de mogelijkheid tot groei naar hoger 

bewustzijn. Ons huidige tijdperk van onvolmaaktheid en groei of verval 

noemt men holocene, en het komende nieuwe tijdperk noemt men 

antropocene.  De wetenschap is ook met de komende nieuwe tijd bezig. 

In Berlijn zoeken wetenschappers uit wat voor gevolgen de grote omkeer 

die momenteel gaande is op ons zal uitwerken. Wij zijn zeer benieuwd 

naar hun bevindingen.  
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Het levensei zal zich openbreken, net 

zoals de cocon waarin de rups zich heeft 

gewikkeld.  En wát zal er tevoorschijn 

komen?  Het is niet mogelijk dat een 

cocon gesloten blijft wanneer de 

warmte der zon erop straalt, of de dood 

moet daar ingetreden zijn.  Zo moet het 

levensei waarin wij in deze 3e dimensie 

leven door de energie van de 

Galactische zon en onze huidige zon 

openbreken. De illuminati noch enig 

iets kan de natuurkracht tegenhouden. 

In de zogenaamde Heilige Geometrie is 

de nieuwe geboorte aantoonbaar. De levensbloem is hiervan een 

voorbeeld. Zie o.a. 

www.saccidanadaa.blogspot.nl/2013/03/sacred-geometry.html 

 

Het kosmische geboorteproces is vijfvoudig, afgebeeld door het 

pentagram en pentagon (de dodecaëder). De planeet Venus beschrijft in 

8 jaar een pentagram in haar baan. De harmonische hierarchie van de 

schepping in het geboorteproces van 

hemel en aarde omvat vijf niveaus van 12 

octaven, 12 interferentie delen.  In de 

muziek kennen wij het octaaf, 7 tonen, 

waarbij de 8e een nieuw octaaf inluidt. In 

het Latijn is octa acht. Het getal 7 staat 

voor een octaaf, wat wij terugzien in het 

kleurenspectrum, de 7 kleuren van de 

regenboog, en de 7 dagen van de week.  

 

Wij mensen blijken ons het minst bewust te zijn van de vijfvoudige 

symmetrie van de vijfpuntster. Wanneer men aan de mensen een 

driehoek, vierkant en vijfhoek laat zien, met de vraag welke van deze drie 

vormen het minste symmetrisch is, zullen de meeste mensen kiezen voor 

de vijfpuntster. In ons onderbewustzijn zijn wij mensen blijkbaar het 
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minste bewust van de vijfvoudige 

symmetrie. Wanneer men echter vraagt 

om een ster te tekenen, zullen de meeste 

mensen wel een vijfpuntster tekenen. Die 

vindt men immers in veel bloemen weer 

terug.  

 

Invloed van straling 
Onze moderne wereld is volgeladen met 

electro-magnetische ladingen, zoals radio-tv-frequenties, computers, 

mobieltjes, draadloze verbindingen, etct.  Al dit soort stralingen zijn niet 

onschadelijk, waarvan de gevolgen soms later zich voordoen.  Wanneer 

wij alle stralingen in de lucht die ons omgeven zichtbaar zouden kunnen 

maken, zou iedereen er écht van schrikken. Alle leven bezit weliswaar 

electromagnetische velden. Stralingen beinvloeden en beschadigen 

echter deze velden. Daardoor is onze volksgezondheid in direct gevaar. 

Zie:  

Zo zegt professor Pall onder andere het volgende:  
“Ik denk dat dit de komende jaren één van de grote problemen zal worden. De 

meeste mensen zijn zich hiervan niet bewust en de mensen die het wel zijn, 

baseren dit op oude gegevens. En er is heel veel nieuwe informatie over dit 

onderwerp dat heel, heel erg belangrijk is”.  

Pall windt er in zijn lezing geen doekjes om en laat zien 

hoe de mensheid steeds meer gevaar loopt door de slimme 

meters, slimme telefoons en andere apparaten die straling 

afgeven.  

De publieke gezondheid is in gevaar, waarbij de jonge 

opgroeiende generatie het grootste risico loopt en dat heel 

dringende actie nu gewenst is om een gezondheidsramp in 

de nabije toekomst te voorkomen. (Redactie: wij weten dat 

die ramp zich op dit moment al voltrekt) 

Wat Pall aantoont in zijn verhaal dat de mensheid grote 

schade oploopt bij stralingsniveaus die ver onder de bestaande 

veiligheidslimieten liggen. En dat dit niet alleen opgaat voor mensen, maar 

voor alle meercellige wezens, dus ook dieren. Alarmerende cijfers over gevaren 

van wifi voor meisjes             De elektromagnetische oorlog tegen de mensheid 
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Niet alleen stralingen, maar ook gedachten kunnen specifieke 

moleculaire wijzigingen in onze genen aanbrengen. Het is dan ook van 

groot belang tijdens het leven dat wij ontvangen hebben hoe en wat wij 

denken.  Er zijn immers verschillende denkrichtingen en denkmethoden. 

Wij kunnen positief en of negatief ingesteld zijn en in die richting 

denken. Het is van groot belang indien wij willen deelnemen aan het 

louteringsproces om van het aardse 666 tot het hemelse 999 te geraken 

dat wij positief leren denken. Het gaat hierbij om het afleggen van de 

natuurlijke of dierlijke instincten, het ego en zelfgerichte, wat ons 

verlaagt tot haat en afgunst, oorlog en chaos.   

 

Hetgeen wij aan negatiefs 

verliezen, maakt ruimte voor 

het positieve, dat is liefde, 

vreugde, tevredenheid, geluk, 

etc.  Dat zal voorzeker op onze 

genen een positieve uitwerking 

hebben, in tegenstelling tot 

haat, afgunst, jaloezie, 

verbittering, etc.  Door het 

negatieve beschadigen wij 

onszelf en anderen. 

Wetenschappelijk is het vastgesteld dat gedachten onze genen kunnen 

wijzigen, zowel ten goede als ten kwade. Richard Davidson is de 

oprichter van het centrum voor gezonde hersenen in Wisconsin Amerika, 

en ook in Frankrijk en Spanje heeft men onderzoek verricht op dit gebied. 

Onze genen kunnen volgens deze wetenschappelijke onderzoekingen 

zich zeer snel wijzigen, zelfs per dag. Onze gedachten weerspiegelen zich 

in de chemische samenstelling van ons lichaam.  Ons zenuwsysteem leest 

en interpreteert die chemische samenstelling nauwkeurig en controleert 

onze bloed-samenstelling, waar de wijzigingen in de cellen door zullen 

plaatsvinden. Elk gen in ons lichaam heeft de beschikking over ongeveer 

30.000 variaties, aldus Bruce Lipton. Onze hersenen kunnen de activiteit  

van onze genen aansturen. Het genetische programma zit in de kern van 

onze cellen, en wij kunnen dit programmeren en overschrijven door de 

veranderingen die in onze bloedsamenstelling aanwezig is.  Wij kunnen 

onszelf ziek-denken, maar ook gezond-denken. Onze gedachten regelen 

1. 
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onze lichaams-biologie.  Dat noemt men het necebo-effect. Wanneer 

iemand gaat geloven dat hij binnen 2 weken sterft, kan hij als gevolg van 

die gedachte metterdaad snel sterven.  Het positieve denken noemt men 

placebo-effect, wat gezondheid bevordert. 

Vanuit ons onderbewustzijn wordt ongeveer 

95% van ons leven aangestuurd. Wanneer 

wij positief zijn ingesteld, zal vanuit ons 

onderbewustzijn de drang om te overleven 

zorgen dat we in de meeste gevallen 

overleven. Ons onderbewustzijn wordt 

tijdens onze jeugd geprogrammeerd.  

Ouders rennen in veel gevallen veel te snel 

naar een arts bij de minste ziekte van hun 

kinderen. Kinderen zijn algemeen bang voor 

een dokter, en onderweg naar de dokter of 

tandarts zakt meestal de pijn zeer snel. Dat 

komt doordat de gedachten der kinderen het 

genezingsproces doen versnellen. De vrees voor de witte jassen 

stimuleert het lichaam. Zelfherstel is dan ook het beste geneesmiddel.  

Positieve gedachten ontstaan meer in het bewuste, en negatieve in het 

onderbewuste. Het is van groot belang hoe ouders hun kinderen 

opvoeden en ‘programmeren’.  Bij verkeerde opvoeding wordt het 

onderbewuste veel sterker dan het bewuste, wat bij kinderen een 

voedingsbodem vormt voor latere ziekten.  Elk mens heeft de 

mogelijkheid om van zijn 666-koolstof levensbasis de weg in te slaan 

naar de 999-geestesbasis. Toch zijn er slechts weinigen die deze weg 

verkiezen en daadwerkelijk hun ego-leven prijsgeven. Dat wordt in de 

Bijbel als volgt verwoordt:  
       Markus 8:35  Want wie zijn leven wil behouden, die zal het verliezen; maar 

wie zijn  leven verliest om mijnentwil en des evangelies wil, die zal het 

behouden. 

 

 

 

 

 

 

1.  
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Egypte en de Twee Landen 

In oud-Egypte sprak men over de twee landen die zich zouden verenigen. 

Het ging om Boven-Egypte en om Beneden-Egypte, het Lotus-land en 

het Papyrus-land. De streng van de lotus en de 

streng van de papyrus werd samengeknoopt om 

de eenwording te demonstreren (Tying the 

Knot).  Er waren volgens de oude Egyptenaren 

en Maya’s 9 niveaus (werelden) van ons 

bestaan, nl. 7 hemelse en 2 aardse, de twee 

landen.  Wij zouden momenteel in de 8e wereld 

leven. Het spiegelbeeld daarvan is de 9e, die wij 

bereiken tijdens de komende eenwording in het 

nieuwe Gouden Tijdperk, wanneer de bruiloft 

plaatsheeft en Hemel en Aarde zich verenigen in 

een huwelijksverbond. Dan zullen deze twee, 

het hemelse en het aardse in volmaakte harmonie met elkaar leven als 8 

staat tot 9, dus 8 : 9.  Egypte kende dan ook 9 scheppergoden nl. Atum, 

Shu, Tefnut, Geb, Nut, Osiris, Isis, Set en 

Nephthys.  Dat zijn de 9 aspecten van de 

god Ra, de grote Eén.  De schepping wordt 

toegedacht aan de god Thoth, die het geluid 

(een woord spreken) in werking zette als 

creatieve impuls van Ra, waardoor dat 

woord werd omgezet in een fysieke én geestelijke werkelijkheid (inzover 

wij van werkelijkheid kunnen spreken, en niet van illusie).  Dit proces 

werd afgebeeld door het vierkant-maken 

van de cirkel. De diameter van de cirkel 

vertegenwoordigde 9 cubits 

(inhoudsmaten), en is het Goddelijke 

volle, de éénheid. Het vierkant 

vertegenwoordigde 8 cubits. En de 

samenvoeging ervan levert in de muziek 

de verhouding 8 : 9 op, wat de volmaakt 

harmonische toon geeft.  

1. 
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De vereniging van de twee landen resulteert in de geboorte van het 

goddelijke kind Horus, dat is ons 3e oog, het hogere bewustzijn. De god 

Thoth regeerde het Westerse domein, waar de kinderen des Lichts 

woonden. Hij werd de “Heer van het Westen” genoemd, wat wijst naar 

Noord-West Europa ten opzichte van de Grote Piramide, volgens de 

Mercator-projectie.  Thoth geldt als de uitvinder van het schrift, de 

astronomie, de mathematica en samenlevingen. Hij is de meester van de 

stad van de 8, de twee cirkels die zich 

verenigen tot een lemniscaat, het symbool 

van het eeuwigdurende. In oud-Egypte 

zien we de rechthoeken en lijnen in de 

piramiden en tempels, en in het Westen –

als het nieuwe Egypte-  zien we de cirkels, 

steenkringen en nullen. Denk aan 

Stonehence en de nullen in ons land, wat 

wijst naar zonne-heiligdommen, die men 

een nul of een loo noemde. Alle 

plaatsnamen die eindigen met lo wijzen 

hiernaartoe. Denk aan strand Nulde bij 

Putten.   

 

Hapi wijst naar de vereniging van de 

twee landen. Van hapi is het engelse 

woord happy, dat is blij, vreugde. De 

hemelse vreugde verschijnt als de 

tegenstellingen opgelost en verdwenen 

zijn. Osiris droeg een witte kroon, die 

wijst naar de planeet Venus, naar 

Boven-Egypte. Boven Egypte wijst 

naar de hemelen, de geesteswereld. 

Venus is de heerser-planeet van de 

hemel. De rode kroon van Osiris wijst naar  Beneden-Egypte, de aarde.  

De farao droeg een rood-witte kroon, als symbool van de goddelijke 

koning, waar hemel en aarde zich verenigd hebben.  

http://www.johnpratt.com/items/docs/lds/meridian/2013/venus_patt

erns.html 

 

1.  
 

1.  
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Boven Egypte wijst naar Geest, elektra, de zon, Osiris, het gecultiveerde 

land met de lotus als symbool. 

Beneden Egypte wijst naar de materie, magnetisme, zwaartekracht, 

maan, Isis, met als symbool de papyrus. Hapi was de godheid die de twee 

landen van Nut en Geb verenigde. 

www.eyeofsiloam.com/SeaPeoples/SealOfSolomon.html 

 

Dimensies 
Een dimensie is een afmeting, in dit geval van een trillingsveld. De 

lichtsnelheid in dit veld bepaalt het trillingsgetal, de frequentie. Elke 

dimensie bevat 12 treden, net als de toetsen van een orgel of piano, dat is 

7 witte hele tonen plus 5 zwarte halve tonen, waarbij de 13e hele toon een 

nieuw gamma opent. Het octaaf is 7 tonen, waarbij de 8e een nieuw octaaf 

vormt.  Tussen elke dimensie ligt een dood punt, een overgangspunt. Dat 

is in de schepping ingebouwd. Het is een keerpunt, een 

transformatiepunt. We zien het tijdens zonnewende, dat de zon zijn dode 

punt nadert en dan 72 uren in het graf ligt, om na deze 3 nachten en 3 

dagen weer op te staan.  Wij leven momenteel in de derde dimensie. Ook 

ons zonnestelsel, waaronder de aarde, is aan transformatie onderworpen. 

Niets blijft hetzelfde. Alles is in ontwikkeling ter vervolmaking. De 3e 

dimensie is een tijdperk van groei naar hoger bewustzijn, waarbij er ook 

van afval sprake is voor datgene wat niet aan die groei wil deelnemen. 

Israel als 12 stammen is ook niet ineens volwassen. Israel werd ook 

gesplitst in 10 en 2 stammen. De eenwording volgt nog, en dan gaan wij 

als verenigde stammen direct naar een hogere dimensie, een nieuw 

gamma, het gouden tijdperk, de nieuwe hemelen en aarde. 

 God de Schepper is de grote Eénheid, en uit Hem is de schepping als 

opsplitsing van die eenheid voortgebracht. Alles is uit Hem 

voortgekomen, en een opsplitsing houdt een zekere terugval in vanuit de 

Eenheid. Het wordt in Genesis 1-3 aangegeven alszijnde een val of verval 

van Adam, waarvan het resultaat is dat in de mens de verbinding van zijn 

hart met zijn hersenen verbroken is. Dat houdt in dat daarmee tevens de 

verbinding met de Schepper niet meer functioneert.  Deze opsplitsing is 

duidelijk zichtbaar in het functioneren van onze twee hersenhelften, en in 

de schuine stand van ons hart. Ons hart hoort in het midden te zitten, maar 

is net als de aardasstand 23,5 graad schuin naar links in ons komen te 

staan.  De verbinding met Boven (via ons brein) met Beneden (ons hart) 
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is herstelbaar. Die verbinding noemden de oude Egyptenaren Sema 

Taouy. In het midden van ons hoofd en hart zit de vaas of graal, dat wijst 

naar het geheugen of bewustzijn. Ons hart heeft een eigen geheugen van 

40.000 tot 70.000 cellen.  Naast ons hart zitten de longen om te ademen. 

De ademhaling is voor ons de enige wijze om de Goddelijke 

levensenergie via zuurstof aan ons bloed af te geven, om ons lichaam en 

brein ervan te voorzien.  Door Boven met Beneden weer te verbinden tot 

een onlosmakelijke eenheid, zoals afgebeeld in oud Egypte waar de god 

Hapi de twee landen verenigen laat door een onlosmakelijke Gordiaanse 

knoop te laten leggen in de twee strengen van de lotus en papyrus, wordt 

de éénheid hersteld. Het is de Benu-vogel die de mogelijkheid biedt tot 

herstel.  Deze symbolische vogel zit op de Benben-topsteen van de Grote 

Piramide en wijst naar de christoskracht, waardoor hoger bewustzijn 

ontstaat. Dan zijn we aangekomen in de 5e of hoogst haalbare dimensie.  

http://ludovic8313ter.skyrock.com/18.html 

 

De Technische Hoogstandjes 
De wetenschappers zitten niet stil. Te CERN wordt niet alleen via de 

allergrootste machines gezocht naar het allerkleinste deeltje. Ook in 

Praag experimenteren wetenschappers met de Asterix Laser installatie. 

Aster = ster.  Men schept zelf 

kunstmatig de levensvonk 

waardoor alle leven is ontstaan. 

Zij zijn reeds in staat om via deze 

laserinstallatie de klei en 

chemische substaties van het 

leven te scheppen. Zij zoeken net 

als in CERN naar de bouwstenen 

van de schepping. Zij zijn zelfs 

in staat om de 4 basis 

chemicaliën die nodig zijn om 

RNA – DNA aan te maken, zelf te scheppen, dus de blauwdruk van alle 

leven. Wetenschappers zijn veelal gekant tegen het bestaan van een 

Scheppergod. Zie hierna het bericht:  
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De japanse wetenschapper Michio Kaku is een van de bedenkers van de 

zogenoemde string-theorie. Hij stelt dat theoretische deeltjes (tachionen) 

zich sneller bewegen dan het 

licht. Kaku heeft testen 

uitgevoerd op het terrein van 

deze tachionen en kwam tot 

de conclusie dat wij in een 

zekere matrix leven, dat is een 

wereld die geregeerd wordt 

door super intelligentie, en 

dat wij volgens een vast plan 

op aarde zijn, en niet volgens 

toeval. Inderdaad, ons leven heeft een vast plan, waarin wij evenwel de 

vrije keuze hebben tussen licht en duisternis, goed en kwaad.  Wij leven 

in het universum waar Boven een spiegelbeeld is van Beneden en 

omgekeerd. Ook wijst de zon naar onze inwendige zon, de verlichting 

van ons derde oog. Alles in het leven draait om licht. De oude 

Egyptenaren noemden de Grote Piramide Khut (koet) of Ikhet, dat is 

licht, blinkend licht. De Grote Piramide was bedekt met 144.000 witte 

granieten dekstenen.  Het getal 144.000 wijst naar de omtrek of 

lichtwaarde in grid-seconden, en is dus een lichtmaat. Het 6e 

energiecentrum in ons lichaam  telt 144 bladeren (petals), en het 7e telt er 

1000, dat is vermenigvuldigd 144.000.  Wanneer de Ida en Pingala 

energiebanen die langs onze ruggengraat lopen bij elkaar komen, geven 

de electromagnetische energiën aan ons lichaam een volkomen gevoel 

van vrede en rust die het verstand te boven gaan. De 6e chakra in ons is 
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het 3e oog, en de 7e is de kroonchakra en produceert licht, zoals God Licht 

is, dat is waarheid en oprechtheid. Dát zegel staat op de voorhoofden van 

de 144.000 oprechte Israelieten, en is gelijk aan hun verlichtte 3e oog. Het 

gaat om het pure zijn, de volmaakte lichtsnelheid, het Goddelijke 999.  

 

Wanneer de zon op de witte afdekstenen scheen was dat zeker 

verblindend.  Het woord piramidos komt van pyr, dat is vuur, en midos 

is midden. Dus vuur in het midden.  Het wijst naar een vulkaan in zee, 

waar vloeibaar vuur uitstroomt en er nieuw land bij aankomt. Men zag 

hierin de fallus van de god Aton-Ra, waaruit 

het sperma voortkwam, omringd door het 

water, het vrouwelijke. De vereniging of fusie 

van tegengestelde krachten bracht nieuwe 

levensvormen voort. De mannelijke zaadcel en 

vrouwelijke eicel smelten samen, waardoor 

nieuw leven ontstaat.  De topsteen van de Grote 

Piramide noemde men de Benben, en is 

waarschijnlijk nooit erop geplaatst. Die 

topsteen vertegenwoordigt het zaad-geef-punt van de schepping, dus uit 

het licht, vuur, midden. Dit probeert men na te bootsen in Praag met de 

Asterix Laser. De topsteen zou van puur goud zijn, of zwarte onyx-steen, 

en anderen beweren dat het om quartz ging. Men denkt dat het materiaal 

dat ervoor gebruikt is afkomstig is van 

een meteoriet die uit de hemel is gevallen, 

net als de steen in de Kaäba te Mekka. Het 

zou dus een sperma-zaadje zijn van de 

Scheppergod, konisch gevormd. De 

konische vorm zou ontstaan zijn doordat 

de meteoriet door de aardatmosfeer zo 

zou zijn gevormd. De Bennu-vogel of 

Heron en de Benbensteen zouden beiden 

wijzen naar de wedergeboorte na de 

vereniging van de twee landen van 

Egypte. Zij vertegenwoordigden de 

Goddelijke levensvonk, zo dacht men.  

1.  
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Deze Godsvonk zou 

neerdalen op het midden 

van ons hoofd (de 

fontanel)  en vandaar dat 

de Sluitsteen ook 

Hoeksteen of Topsteen 

werd genoemd.  

In een embryo van 5 weken oud is in de 

hersenen de thalamus, de 

hypothalamus, de 

hersenstam en het 

middenbrein reeds aanwezig. Dit vormt het 

centrum van de levenskracht. Op de 

afbeelding heeft dit centrum  -indien vlak 

doorgesneden-  de vorm van een koeienkop, maar ook van een ei. Precies 

in het midden zit het diencephalon waarin ons 3e oog zit. Dit zag men als 

de zetel der ziel.  Ons 3e oog bezit een in – en – uitwaartse energiestroom, 

mannelijk en vrouwelijk, aangezien voor ons in de 3D-wereld alles 

tweezijdig is, positief en negatief. De levensenergie ontvangen wij in 

golven, die men oudtijds als slangen afbeeldde.  

  

Tot in de verste uithoeken van het lichaam loopt een fijnmazig netwerk 

van zenuwen dat duizenden acties en processen coördineert en aanstuurt. 

Zenuwen zijn gebundelde uitlopers van 

neuronen ofwel zenuwcellen en liggen 

in het perifere zenuwstelsel. Neuronen 

vormen de basis van ons hele 

zenuwstelsel. Hersenen en ruggenmerg, 

het centrale zenuwstelsel, hebben 

verreweg de grootste concentratie 

aan  neuronen. 

 

De Caduceus  

 Pure bewustzijns-energie is neutraal, 

bezit geen polariteit, is nul, is één zoals 

God Eén is. De groei ernaartoe beeldde 

men af in de zogenoemde Mercuriusstaf 
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of Caduceus. De staf in het midden wijst naar onze ruggengraat. De twee 

slangen wijzen naar de dubbele helix, naar de 2 buitenste hoofd-

energiebanen Ida en Pingala. Voor de tempel van Salomo stonden de 2 

pilaren Jakin en Boaz, die dezelfde betekenis dragen. De slangen gaan 

door de 7 chakra’s of energiecentra in ons lichaam. Ze kronkelen als 

golven om ons te neutraliseren. De koppen van deze twee slangen 

verenigen zich op het 6e punt bovenin de staf, waar zich ons 3e oog 

bevindt. De bol op de top van de staf wijst naar het punt van de 

verlichting, ons 3e oog.  De bol vertegenwoordigt het zaad-ei in de 

thalamus. De caduceaus, de Grote Piramide, beiden beelden ze het proces 

van verlichting af, de weg tot eenwording met God, of te wel de 

eenwording van de tegenstellingen (polariteiten). In Egypte zag men deze 

eenwording als de Akh, waar de Ba (het ego of de linker hersenhelft)  en 

de Ka (de psyche of rechterhersenhelft) zich verenigden tot een neutrale 

energie, tot puur bewustzijn en hemelse vrede. 

Deze eenwording zag men o.a. in een zonne- of maan-eclips, waarbij de 

zon en maan zich verenigen, dus waar de gezamenlijke energiën zich 

verenigen en zich uitstralen naar het universum.  

 

Er is onbalans ontstaan in ons menselijk 

bewustzijn, waardoor ons 3e oog verschrompeld is, 

wat wordt aangegeven door de schuine stand van 

ons hart, het assymetrische in ons lichaam. De 

aarde heeft er ook door te lijden en de aardas staat 

eveneens 23,5 graad schuin.  Deze onbalans en 

assymetrie werd in oud-Egypte aangeduid door de 

mythe van de dood van Osiris, die door zijn kwade 

broer Set werd vermoord, waardoor Osiris zijn 3e 

oog verloor.  In de Bijbel wordt dit in Genesis 1-3 

aangegeven als zijnde de val van Adam en Eva.  

Het mensdom verloor het hogere bewustzijn en het 

contact met z’n eigen hart of ziel. Sindsdien leeft het mensdom in stille 

eenzaamheid los van zijn Schepper. Horus echter vocht voor zijn vader 

Osiris en gaf hem diens 3e oog terug, waardoor hij van de doden herrees. 

Dit wijst op de ontwaking der mensheid die momenteel gaande is, 

vanwege de kosmische energiën die op ons neerdalen. Tegelijkertijd 

trachten de illuminati deze energiën te verhinderen door middel van 
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chemtrails. Dat lukt hen niet, daar de Goddelijke energie van het Licht 

niet is uit te blussen. 

 
http://ned.ipac.caltech.edu/level5/March01/Battaner/node48.html 

http://www.bibliotecapleyades.net/ciencia/children/5-6-OctahedralUniverse.html 

 

Wie wil luisteren naar het zingen van Dana Winner .. Zeven Regenbogen. 

zie onderstaand:  https://www.youtube.com/watch?v=9-xBI3cAvvE 

Het Nieuwe Tijdperk                                                                                                    
Het gaat in het universum om het Gouden Ei, wat opvallend genoeg in 

de gemeente Barneveld als ‘kippendorp’ centraal staat.  Er zijn ook 

enkele afbeeldingen en kunstwerken van het Gouden Ei in de gemeente 

Barneveld geplaatst. In de verhouding aarde : maan zien wij het getal 

0,786 terug, wat wijst naar de Schumannfrequentie. In deel 2 brochure 

no. 810 zullen wij daar uitgebreider op ingaan.  

Wij gaan een geweldige tijd tegemoet, waarvan in de profeet Jesaja 

het volgende staat:     .Jesaja 51:3 Want JHWH zal Sion troosten, Hij zal 

troosten al haar woeste plaatsen, en Hij zal haar woestijn maken als Eden, en 

haar wildernis als den hof van JHWH; vreugde en blijdschap zal daarin 

gevonden worden, dankzegging en een stem des gezangs.   .Jesaja 51:11Alzo 

zullen de vrijgekochten van JHWH wederkeren, en met gejuich tot Sion komen; 

en eeuwige blijdschap zal op hun hoofd wezen; vreugde en blijdschap zullen zij 

aangrijpen, treuring en zuchting zullen wegvlieden. 

Wij gaan over naar een volkomen nieuw tijdperk. Wij hebben gezien dat 

volgens fysici een atoom voor 99,999999% uit lege ruimte bestaat. 

Evenwel zien wij in onze huidige 3D-wereld het atoom als de bouwsteen 

van de materie. De vraag is daarbij hoe iets dat niet massief is een wereld 

aan ons kan vertonen die er uitziet alsof ze solide of massief is?  Alle 

materie is in werkelijkheid leeg, en dat wij denken dat de materiële 

dingen massief zijn, berust op een illusie. De Schepper en de schepping 

speelt in zekere zin een verborgen spel met ons. De atomen kunnen dan 

ook geen bouwstenen zijn van de materie, maar zijn meer lucht-

bespiegelingen. Massa zoals wij dat zien is niet meer dan een vorm van 

energie. Energie wordt verplaatst via golfbewegingen, trillingen. Elk 
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ding in de natuur is dus samengesteld uit 

trillingen. De meest fundamentele golfvorm in de 

natuur is kubisch, vierkant. Een sinusgolf heeft 

ronde vormen. De Maya’s zeiden het reeds in 

10.500 BC dat de kern van de aarde kubisch was. 

Zweedse wetenschappers hebben dit onlangs 

bevestigd.  De kubische kern van de aarde zou ongeveer 1200 km2 zijn. 

De Maya’s deelden 1200 door 9, en dat negen maal. Wat in deel 2 wordt 

afgebeeld.  De kubische kern is niet vreemd, aangezien het Heilige der 

Heiligen ook een kubus vormde. De kubische vorm zou microscopisch 

klein ook in ons hart aanwezig zijn. In deze kleine ruimte is het hele 

universum aanwezig, dus de hemelen, de aarde, de planeten, de dieren, 

planten, etc. Alles woont in ons hart. Het is het plan van de Schepper om 

met ons mensen –zoals Hij met Adam deed-  te communiceren. Wij doen 

dat met spreken, woorden die trillingen zijn. God is liefde, licht, en het is 

Zijn frequentie die alles gaat vervullen, ook 

ons hart. Een stemvork die men laat trillen, 

laat andere stemvorken zonder dat men die 

aanraakt op dezelfde frequentie trillen. Het 

wordt een éénheid, één gezang, één groot 

scheppingslied, zoals ook in het boek 

Openbaring wordt aangegeven. Ons hart 

moet ervoor geopend zijn en de verbinding 

met ons hoofd hersteld, dán kan het pas goed 

z’n werk doen. Het is de cirkel die de éénheid 

Gods aangeeft. In de cirkel of bol zijn de 5 

platonische lichamen aanwezig, de tetraëder, de kubus, de icosaëder, de 

octaëder en de dodecaëder.  Een cirkel is 360 graden, en mathematisch 

keert elk geschapen ding zich terug tot het getal 9.  Dat wijst op het 

Goddelijke, 999. Wij leven nu nog in het octa-universum wat 8-vormig 

is, wat vergelijkbaar is met het model van een kartonnen eierdoosje. De 

LHC van CERN is ook octavormig om de schepping na te kunnen 

bootsen via botsingen. Het universum blijft echter niet wat het is. 

Uiteindelijk zal het universum overgaan tot de dodecaëder-vorm, die de 

cirkel het dichtst benaderd. Dat is de vorm van het Nieuwe Hemelse 

Jeruzalem zoals dat uit de maten blijkt uit het boek Openbaring. In de 

dodecaeder zijn alle andere vormen aanwezig. De kubische octavorm zit 
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momenteel nog overal in, ook in de zon volgens Maurice Cotterell. De 

overgang van de ene lagere vorm naar de andere hogere, gaat niet 

pijnloos. De aarde zal door vuur worden omgevormd, gereinigd. De 

materie is voor 99%  koolstof-12 gebaseerd. Het isotoop ervan bestaat uit 

6 protonen, 6 electronen en 6 neutronen. Bij verbranding (denk o.a. aan 

crematie)  keert het gehele lichaam terug tot het koolstof-12 stadium. 

Kooltstof-12 behoort tot de 5 DNA elementen.  Door vuur zal koolstof-

12 omgezet worden voor het Gouden Tijdperk in koolstof-7, wat dient 

om de poort te vormen naar hogere dimensies. 

https://www.youtube.com/watch?v=mImvyCj76lQ 

De aarde vergaat niet in z’n geheel door verbranding, maar gaat over naar 

een nieuwe substantie. 2Petrus 3:10vv  Er komen straten van goud en 

poorten van parels en edelstenen, wie zou daar niet willen wonen? 

Jesaja 60:17 Voor koper zal Ik 

goud brengen, en voor ijzer 

zal Ik zilver brengen, en voor 

hout koper, en voor stenen 

ijzer; en zal uw opzieners 

vreedzaam maken, en uw 

drijvers rechtvaardigen. 18 Er zal geen geweld meer gehoord worden in uw 

land, verstoring noch verbreking in uw landpale; maar uw muren zult gij Heil 

heten, en uw poorten Lof. 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. 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. 21 En 

uw volk zullen allen te zamen rechtvaardigen zijn, zij zullen in 

eeuwigheid de aarde erfelijk bezitten; zij zullen zijn een spruit Mijner 

plantingen, een werk Mijner handen, opdat Ik verheerlijkt worde. 
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BIJLAGE:    Gevangen voor de buis! 

 

We worden op velerlei gebied bij de neus genomen, voor de gek 

gehouden, voorgelogen en wanneer je dat aan mensen verteld kunnen 

ze dat maar moeilijk accepteren. 

Het blijkt gemakkelijker iemand voor te liegen dan hem of haar te 

laten inzien dat ze voorgelogen zijn! 

Ze schieten dan veelal in de ontkenning… Maar gelukkig worden er 

steeds meer mensen wakker uit hun trance-staat! 

Deze zombie-achtige staat van zijn wordt geactiveerd door TV-

programma’s en allerlei elektronische gadgets / apparatuur. 

Al onze gadgets zenden en ontvangen namelijk op een frequentie die 

onze hersengolven beïnvloedt. 

Al die mooie speeltjes voor volwassenen (en kinderen) werken 

verslavend en brengen ons in een soort hypnotische conditie 

waardoor we alles voor zoete koek slikken wat ons door de strot 

geduwd wordt aan onwaarheden.  

Pilsje erbij en wat knabbels en de bevolking zit als zombies voor de 

buis…. Zo heeft de overheid ons het liefst!!! 

Niet denken, maar gehoorzamen! Daar is ook onze training voor 

bedoelt… (lees bij training Religie, scholing, opvoeding etc.) 

Ben ik nu toch wat cynisch? 

Bekijk deze kleurrijke animatie-video eens over ‘Het Leven’ van Alan 

Watts https://www.youtube.com/watch?v=7YgEhvZDZVg 

  

René Klever van de website 

http://www.wijzijnklaar.nl/  heeft onderstaande documentaire 

ontdekt die hij ons wil aanreiken. 

Indringende documentaire over de nep maanlandingen en nep 

ruimtevaart, en nep 9/11 en hoe dat allemaal een test was voor de 
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mensheid. En de mensheid is gezakt, ze snappen het niet, ze denken 

dat alles echt was. Na deze documentaire is er geen twijfel meer 

mogelijk: de hele ruimtevaart is nep! Deze documentaire geeft ook 

nog een totaaloverzicht over wat er in onze wereld allemaal 

plaatsvindt, over de nieuwe wereld orde en wat er allemaal gaat 

komen. Heel interessant. 

 

After 45 years the truth behind the fake moonlandings revealed  

https://www.youtube.com/watch?v=a9vyjp5thoo 

  

En deze nog maar even toegevoegd over onze misleiders: 

System of misleading and disinformation – Alex Jones – Glenn Beck – 

others  

https://www.youtube.com/watch?v=sZSSj0TLoWQ 

  

 


