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Inleiding 

 

Het jaar 2015 is door de UNESCO uitgeroepen tot het jaar van het licht. 

Zie onderstaand nieuwsbericht: 

2015: International Year of Light 

2015 was declared International Year of Light (link is external) (and 

light-based technologies) by the UN General Assembly, on the occasion 

of the centenary of Einstein's Theory of General Relativity. CERN is 

taking this wonderful opportunity to communicate about the High 

Luminosity LHC project and CERN’s involvement in the SESAME (link 

is external) synchrotron project in Jordan. Light is the main theme of 

Researchers’ Night 2015. 

  

Wij weten dat God  Licht of hét Licht is der wereld. De schepping is uit 

Hem  -dat is uit het Licht-  voortgebracht. Materie is afgekoeld Licht. De 

grote vraag voor de moderne wetenschap is …. Hoe men het afgekoelde 

licht –dus de materie-  weer kan opwarmen –dat is technologisch 

bewerken-  om er weer Goddelijk Licht van te maken. Dat is de 

omgekeerde volgorde van de Schepper. Daarmee is men bezig te CERN 

in Geneve, te SESAME in Jordanië, te Fermilab in de USA, en mogelijk 

ook te EISCAT in Noorwegen en nog meer wetenschappelijke 

onderzoeksinstituten wereldwijd.  

 

Jesaja 45:7 Ik formeer het licht, en schep de duisternis; Ik maak den vrede 

en schep het kwaad, Ik, JHWH, doe al deze dingen 
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De mens als beeld Gods 

Onze ruggengraat wordt gezien als de stam van de levensboom. Het 

onderste van een boom is het wortelstelsel dat zich in de aarde vastmaakt.  

Dit wijst naar onze genitale organen, die ons via de seksuele lusten 

kunnen voeren naar plaatsen waar de geestelijke dood heerst. Dat ‘land’ 

werd door de ouden de ‘onderwereld’ genoemd, ook wel de ‘hel’. De 

bovenzijde van een boom is de kruin met takken, bloesems en vruchten, 

wat wijst naar het hemelse, waartoe het rechte wetmatige gebruik van 

onze genitaliën ons kan opvoeren, naar 

een hoger bewustzijn en vervolmaakt 

geestesleven.  

De Boom des Levens wordt bewaakt 

door cherubijnen, die bekend staan als 

het cerebellum van onze hersenen waarin 

zich de pijnappelklier bevindt.  Het 

cerebellum vormt de poort met de 

poortwachters. Wij zijn van het 

Goddelijk licht afgesneden en wandelen 

in duisternis en gebruiken daarbij onze 

vijf zintuigen, doordat onze 

pijnappelklier verschrompeld en 

nagenoeg buiten werking is gesteld. Hoe 

dat eraan toe is gegaan kunt u lezen in 

diverse andere brochures op onze 

website. Door de verduistering van ons 3e 

oog zien wij dat de meeste mensen zich 

overgeven aan hun vleselijke lusten 

welke ons naar de duisternis wegvoeren. 

De bovenste wateren in onze hersenen 

vormen de watervoorraad om de wortels 

en de boom te voeden, zodat de boom zijn levensenergie behoudt. De 

benedenste wateren daarvan wijzen naar de seksuele degeneratie wanneer 

er vermenging optreedt, zodat de organen en klieren verlies gaan lijden.  

Er zijn 33 schakels in onze ruggengraat aanwezig, wat erop wijst dat wij 

 

 



               Het Jaar van het Licht (2015)                                    No.825 

 

3 

 

vanaf beneden als op een trap naar boven moeten opklimmen. Hier wijst 

de zogenaamde Jakobsbron op in Johannes 4, de bron -waar in het 

mythisch verhaal- Jezus zat, dat is zitten op zijn onderste ruggengraat-

wervel (spine), de bodem van ons bestaan. Levend water is de Goddelijke 

energie die in ons zorgt voor hoger bewustzijn en verlichting wanneer wij 

opklimmen. De pijnappelklier werd dan ook genoemd de Mount 

Abiegnus, de hemel van gezichten. Abiegnus = pijnappelklier, Mattheus 

6:22. 

 

 Het innerlijke leven van ons mensen is in de Bijbel op symbolische wijze 

weergegeven, in verhalen en mythen, die lijken op historie, maar dat niet 

zijn. De relatie tussen astronomie en anatomie van de mens wordt erdoor 

aangegeven, en ook Alchemie of Al – Khemy, wat wijst naar het 

cerebellum  of cere-bullum. Een bul is een stier, Taurus, waarin de 7 

sterren staan die Khema worden genoemd, wijzend naar de 7 chakra’s of 

energiecentra in ons lichaam.  Er zijn ook 7 meest belangrijke klieren in 

ons lichaam die zorgen voor de chemische stoffen om ons mensen in 

stand te houden en de mogelijkheid te geven hogerop te klimmen tot 

hoger bewustzijn.  Khemi of Khem = zwarte aarde, transformatie van de 

aarde, maar het wijst ook naar het donkere 

gebied in onze hersenen, waar meer dan 

90% onbenut en braak ligt, junk of zwarte 

aarde.  

 

In de kosmos bevinden zich eveneens 7 

chakra’s. Wij zijn als mens de kosmos in 

het klein. De zonnekracht woont of zetelt 

zich in elektronen. Wanneer de elektronen 

in ons afdalen transformeren (zalven) ze 

ons tot een gezalfde (een christos), zodat 

wij een hoger bewustzijn ontvangen, wat 

oudtijds “De Berg Sions” werd genoemd. 

 

               Het Jaar van het Licht (2015)                                    No.825 

 

4 

 

De Egyptische god Thoth heeft leringen uitgeschreven op speciale 

tabletten (khem) wat een speciale substantie is die slijtvast en bestendig 

is. Daarin wordt gewezen op ons brein alsof dat een stad is, een thuisland 

dat uit twee delen bestaat, die aangeduid worden als Beneden Egypte en 

Boven Egypte. Dit wijst naar onze twee hersenhelften, ook wel naar 

Jakob en Ezau.  De tempels langs de Nijl vertegenwoordigden deze 7 

chakra’s. De Nijl zelf wijst naar de Melkweg, en de chakra-punten wijzen 

naar de planeten.  De Nijl wijst tevens op onze ruggengraat. De 1e chakra 

is de maan, de 2e is Mercurius, de 3e is Venus, de 

4e is de zon, de 5e is Mars, de 6e is Jupiter en de 

7e is Saturnus.  De  hemelse vader is de zon, en de 

hemelse moeder is de maan. De 

elektromagnetische zonnewinden zijn het die de 

aarde en de mensen bevruchten. De zon is de sterke 

krachtbron die de 7 zegels kan openen, de 7 

chakra’s.  In Egypte te On –dat is de zonnestad-  

bestudeerden de Tiramats de Emerald tabletten. Zij 

werkten met 72 Kafs, blauwdrukken, die wijzen 

naar de Goddelijke resonanties waardoor hun 3e 

oog werd geopend.  Zij aanbaden de zon als Aton en Re, als het beginsel 

van alle leven.  De zon stond weliswaar ver weg, maar zijn stralen of 

pijlen raakten de aarde, die afgebeeld werden als helpende handen.  

Wanneer Aton aan de horizon verschijnt, verdampt de duisternis en 

ontwaakt de natuur.   

De godin Isis houdt de zonneboot omhoog waarin 7 godinnen en één 

kever zijn, zie p.9. Die boot wijst naar ons lichaam, en de 7 godinnen 

wijzen naar de 7 chakra’s. De kever wijst naar onze twee hersenhelften.  

 

De Nijl, de Jordaan en de Rijn wijzen naar de vloeistof in onze 

ruggengraat, zoals deze rivieren de landerijen bevloeien. De zon in het 

hemelruim én de zon in ons hart zijn beiden onze weldoeners, 

zaligmakers en verlossers. De zonnevreugde begint op het materiele vlak 

en breidt zich uit naar het spirituele vlak, dus van Beneden Egypte naar 

Boven Egypte.  Er is verlichting nodig om erachter te komen dat wij 
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NIETS zijn, en wat dat precies is, legt Peter de Graef haarfijn uit op een 

video die ongeveer 15 minuten duurt.  

https://www.youtube.com/watch?v=yIPa_ZyP-z4&sns=fb 

 

Uitspraak van Peter de Graef: 

“Ik wil het hebben over een begrip dat ons volkomen vreemd is, maar dat 

mij bijzonder intrigeert. Verlichting. Van Nisergadatta is de uitspraak: 

Wanneer ik mijn ogen dicht doe, en ik kijk in mijn binnenste dan kom ik 

tot de ontdekking dat ik niets ben. Dat is wijsheid. Wanneer ik mijn ogen 

open doe, en ik kijk naar de wereld om mij heen dan merk ik dat ik alles 

ben. En dat is liefde”. 

 

Peter de Graef heeft het over de heer Nisargadatta en zijn levensfilosofie.   

Verlicht zijn heeft volgens deze man te maken met het einde van onze 

vragen rond onze levensworsteling. Wanneer wij in ons hart ontdekken 

dat wij NIETS zijn, zijn wij álles wanneer ons geestesoog zich in ons 

opent. Kijken wij normaal in het rond met 

onze fysieke ogen, dan zien we een illusie 

waarin wij leven, waarbij het om ons ego 

gaat, om onze persoon. Het woord 

persoon komt van het Griekse per – sona. 

Sona = geluid, dus een wezen 

waardoorheen het geluid gaat. De persoon 

is als een masker, en erachter schuilt de 

acteur en de klank. Wijzelf zijn niet dat 

masker, daar het echte leven achter dat 

masker schuilgaat. Wij willen echter ons 

leven lang aantonen dat onze persoon wel 

degelijk echt bestaat en waarde heeft. 

Onze eigenliefde koestert deze persoon, 

dit masker, want dat lijkt ons eigenwaarde te geven tegenover andere 

personen. .Wij ervaren liefde van anderen die onze persoon –dus ons 

masker-  strelen en prijzen. Die acteur achter ons masker is ons eigen 

wezen waarvandaan de klank komt, ons innerlijk. En wat is dat wezen?  
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Dat is NIETS. Dat niets is geen leegte, want leegte is nog iets. Nee, niets 

is helemaal niets.  Dat niets zit echter wel boordevol energie waaruit álles 

voortkomt. En dat NIETS is de ware liefde dat geen oordeel heeft, en wat 

in 1Corinthe 13 wordt bezongen.   

 

De Bijbel heeft dezelfde boodschap als die van Nisargadatta, niets 

hebbende en toch alles bezittend. Het is de Schepper die uit of na dit 

NIETS de prachtige schepping voortbracht. Atomair gezien is de 

schepping een opgeblazen geheel, wat samengeperst een speldenpunt 

vormt.  Ook op de Emerald tabletten staat dezelfde boodschap van het 

kosmische Licht, dat het doel heeft om ons mensen van een hoger 

bewustzijn te voorzien, te laten zien wat wij werkelijk zijn en welke 

energie of kracht erachter ons 

masker schuilt. De Bijbel heeft 

deze boodschap verpakt in 

mythen. De Esmerald tabletten 

zijn ouder dan de Bijbel. De 

Bijbelse leringen waren 

oorspronkelijk bedoeld voor 

ingewijden, voor leerlingen van de mysterie-scholen. De Bijbel was niet 

bedoeld voor oningewijde vleselijke mensen die geestelijk dood zijn.  

Mythen bevatten grote waarheden voor de ingewijden. De mythe van 

Atlantis wijst naar onze hersenen. Atlantis zonk, en het bewustzijn der 

mensen is even gelijk weggezonken tijdens een 13.000 jaren cyclus, maar 

is nu weer aan het omhoogrijzen.  

 

Symmetrie wijst naar de levensboom. Tree = boom.  Asymmetrie wijst 

naar de boom van kennis van goed en kwaad. Eva en Adam aten van deze 

boom en zakten gelijk als Atlantis diep weg. De natuur lijkt een 

voorkomen te hebben van asymmetrie, afgebeeld door het 

pentagram/pentagon. De asymmetrie wijst naar de mythe waarin Petrus 

ondersteboven wordt gekruisigd.  
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Onze twee hersenhelften zijn 

gescheiden en er loopt een slang 

doorheen, zie afbeelding: Het 

Hebreeuwse woord voor sleutel 

heeft een getalswaarde van 528. 

Dat is tevens het getal van de 

frequentie van ons DNA, en van de 

geheime dienst Mi5. Mi = 528 

Hertz.  Ook het Vaticaan werkt 

hiermee en heeft de vorm van een 

sinusgolf generator, zoals de spoel 

van Marko Rodin, om daarmee 528 

Hertz op te wekken.  Het wijst erop 

dat de onuitspreekbare naam van 

God een niet-elektromagnetische geluidsgolf kan zijn, nl JHWH. De 

linker- en rechterhand van JHWH kan verbonden zijn met 

elektromagnetische lichtgolven. De schepping bestaat immers uit geluid 

(trillingen of frequenties) en Licht, afgekoeld licht.  Asymmetrie is dan 

ook de sleutel waarvoor of waarbij men de uil als symbool gebruikt. Een 

uil hoort namelijk via asymmetrie geluid door middel van zijn 

asymmetrisch geplaatste oren. Dat biedt de uil de mogelijkheid om zijn 

prooi in het donker 

gemakkelijker te vangen. 

Bovendien kan een (steen) 

uil zijn kop 360 graden 

draaien. Asymmetrie 

vormt de sleutel om ermee 

geheimen van het 

universum te openen. Vandaar dat de Bohemian Grove de uil als teken 

heeft verkozen. Een uil heeft een monoculair zicht.  

 

Licht volgens de Emerald tabletten 

Het gaat de oude nastuurgodsdiensten om het innerlijke leven, waarvan 

zij de kennis erover door middel van mythen en symbolen hebben 
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overgedragen aan hun nageslacht. Zij betrokken de natuur, de kosmos –

dus de astronomie en biologie-  en de anatomie van de mens hierbij.   Het 

innerlijke leven diende volgens hen vanuit een staat van onwetendheid of 

duisternis –het NIETS-zijn-  voort te komen. Die staat werd khem 

genoemd in oud Egypte, dat is zwart, donkere aarde. Vanuit die staat 

diende men tot licht te komen, tot hoger bewustzijn, van lood naar goud. 

Kheme vormde een groep van 7 sterren, Bellum genaamd, wat wijst naar 

het cerebellum, onze hersenhelften, met name de linker. Het 

verlichtingsproces vindt in ons lichaam plaats en is alchemisch (Al-

Khemy) wat een zalving werd genoemd, een zalving tot een christos.  Wij 

mensen hebben 7 chakra’s, energiecentra, waarvan het sterrenbeeld  de 7 

zusters een symbool is, en wat in de Grote Piramide afgebeeld wordt door 

7 niveaus.  Onze 7 chakra’s staan in verbinding met  onze klieren, die 

chemische stoffen uitscheiden. Ons lichaam vormt een chemisch 

laboratorium, waarbij de 7 afscheidsels van de klieren door drie systemen 

worden gecontroleerd, namelijk: 

1.  Het Cerebrospinaal zenuwcentrum (bewustzijn functies) 

2. . Het grote sympathetische zenuwsysteem (onderbewustzijn) 

3. . Het para sympathetische zenuwcentrum (instinct). 

Het eerste is de troon van de Goddelijke Geest. 

Het tweede is het voertuig van het astrale lichaam. 

Het derde gehoorzaamd het verstand. 

Drie stralen en zeven magische centra vormen de basis van heel de 

kosmos en wat daarin is. De levenskracht of kundalini in ons hart 

(zonnevuur)  dat in de atomen zit, namelijk de elektronen- wordt door het 

medullar-kanaal gecontroleerd. Deze energie maakt ons hart geestelijk 

gezond. In ons hart zetelt namelijk een geheugen dat 40.000 tot 70.000 

cellen groot is, het oer-geheugen.  Ons hart staat met ons brein in directe 

verbinding om tot hoger bewustzijn te komen. Deze staat van hoger 

bewustzijn werd oudtijds wel ‘de berg Sions’ genoemd. Het inwendige 

van ons lichaam werd oudtijds vergeleken bij de twee landen in Egypte, 

het Beneden-Egypte en het Boven-Egypte. Dat zijn twee staten, twee 

sferen, die zich tenslotte verenigen.   
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Alle dingen in het universum gehoorzamen de kosmische wetten. De 

wetten die de mensen gemaakt hebben zijn vooral om de belangen van 

de machtshebbers veilig te stellen. De twee universele basiswetten van 

elke samenleving zijn: Gij zult niet stelen, én gij zult niet doden.  

Iedere wet in elke cultuur en iedere tijd is gebaseerd op twee universele 

ethische waarden, nl.  

GIJ ZULT NIET STELEN, en GIJ ZULT NIET DODEN. 

Het blijkt in de praktijk dat elke machtsstructuur gebaseerd is op stelen 

en doden!. Om het doel (de macht) te kunnen bereiken, moet er een 

rechtvaardiging worden gevonden om te kunnen stelen en te kunnen 

doden.  Die rechtvaardiging vindt men in de zelfgemaakte wetten. 

Alle oude mysteriescholen stelden zich ten doel om deze wetten bekend 

te maken, zodat de mensen konden verstaan dat achter het masker van 

hun lichamelijke bestaan een geestelijke macht of energiebron aanwezig 

is. In de fysieke mens wordt het bewustzijn gelegd, dat ontwaakt, groeit 

en bloeit tot licht, liefde en empathie.  Licht geeft kennis, maakt 

verborgen dingen openbaar, geeft inzicht, waardoor wijsheid,.. De 

energie van licht komt van de zon, en de zon ontvangt het van de 

Melkweg, en vandaar uit de kosmos. De 

Egyptische zonneboot symboliseert ons 

fysieke lichaam. De godin Isis houdt op 

een afbeelding deze boot omhoog, 

waarin 7 godinnen aanwezig zijn en een 

kever. De kever wijst naar ons brein dat 

uit twee helften bestaat, en de 7 

godinnen wijzen naar onze 7 

energiecentra.  De zon in de hemel en de zon in ons hart worden alzo 

onze verlossers.   

 

Op YouTube staan enkele video’s waarin wordt aangetoond dat onze 

huidige samenleving tot zelfvernietiging geprogrammeerd is. Zoek maar 

eens naar Trash your Pineal Gland, en naar de film van Terry Gilliam  

“The Zero Theorem”. In deze video’s wordt aangetoond dat onze cultuur 

een zelfgerichte consumptie cultuur is, waarin wij door middel van 
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computers, smartphones, tablets, popmuziek, gemanipuleerd en 

fabrieksmatig bereid voedsel leven.  Dat is een 

doodscultuur vol massavernietigingswapens. De 

gezondheidssector in deze cultuur buit de zieke 

mensen uit via chemische middelen (medicijnen) 

waardoor de mensen langzaam vermoord worden.  

Alles in deze cultuur is erop gericht om ons 3e oog 

gesloten te houden. Hormonen die de pijnappelklier afscheidt wil men 

onschadelijk maken, vooral het DMT-hormoon, wat gezien wordt als de 

‘geest-molecule’.  Door middel van fluor in drinkwater en in tandpasta is 

men bezig het menselijke IQ te verlagen, calcium uit de botten te trekken, 

hart- en vaatziekten te veroorzaken, de pijnappelklier te verkalken, 

waardoor het kritische denken wordt geblokkeerd. 

 

Drie-eenheid 

Uit drie cirkels die samengesteld zijn vanuit één cirkel is de vijfhoek  en 

zeshoek te construeren. De drie cirkels vormen een eenheid, zoals in ons 

hoofd de pijnappelklier, de hypofyse en thalamus een drie-eenheid 

vormen. De drie in elkaar getekende cirkels  geven de volgende symbolen 

weer:  

We zien driemaal een Vesica Pisces als 

drie vissen (mandorla’s), wat wijst naar 

de drie Maria’s (Maria Magdalena, Maria 

moeder van Jezus en Martha). De drie 

cirkels wijzen eveneens naar een trident, 

een drietandige vork. De illuminati 

gebruikten de trident als symbool om de 

twee wtc-torens te vernietigen en 

daarvoor in de plaats de nieuwe Freedom 

Tower te plaatsen. De illuminati willen 

hiermee aangeven dat de linker 

hersenhelft der mensheid totaal opgeruimd dient te worden tot nul, tot 

totale overgave van het zélf aan de Nieuwe Wereld Orde, om in de 

‘vrijheid’ van hun slavernij te mogen deelnemen. Het symbool van de 
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Vesica Pisces of baarmoeder heeft een verhouding van 153 : 265, dat is 

om het mannelijke met het vrouwelijke te verenigen tot een nieuwe 

hogere eenheid. In de Vesica Pisces zit het woord phi en sch, vis. Phi is 

een spiraal van de Gouden Snede. Magdala betekent toren en heeft in het 

Grieks dezelfde cijferwaarde van 153, zoals de 153 vissen uit Johannes 

21:11. 

Magdalena dat wijst naar de Amygdala of pijnappelklier, die de vorm 

heeft van een torentje, een konus.  Deze amygdala speelt een belangrijke 

rol in de opening van de Vesica Pisces-poort in onze hersenen.  In onze 

linkerhelft is de toren van Babel opgebouwd door foutieve voorlichting 

die ons vanaf onze jeugd werd ingepompt.  Deze toren moet vallen, om 

er de vrijheidstoren op te kunnen bouwen in onze rechter hersenhelft. Dit 

is een omkeer van zaken in ons denken en handelen, waarbij wij tot hoger 

bewustzijn geraken.  Wij dienen eerst tot niets te komen, tot nul, om 

daarna opgericht te worden tot het álles.  

 https://www.youtube.com/watch?v=yIPa_ZyP-z4&sns=fb 

 

De Phi-spiraal is in de natuur overal aanwezig en wijst naar de 

onsterfelijkheid, het oneindige, in het Engels infinity, of  in – phi – nity. 

Finish = einde. Finaal = definitief.  Een magdala kan dan ook gezien 

worden als een taal–wacht-toren, zoals oudtijds magische vierkanten 

werden gezien. De software van het leven bestaat in die zin uit letters die 

een cijferwaarde hebben.  De hardware van het leven bestaat in die zin 

uit geometrische figuren. Dat is de Heilige 

Geometrie (Sacred Geometry)  ten voeten 

uit, wat wijst naar de Tempel van Salomo en 

naar de blauwdrukken van de schepping/  

Geometrie met mathematica vormen de 

enige exacte wetenschappen, die aantonen 

wat er wordt gesteld. Alle andere 

wetenschappen berusten op 

veronderstellingen en geloof. Zoals wij 

eerder gezien hebben in deze studie berust 

de fysieke schepping op een illusie, de 3D-wereld, bestaande uit 
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hologrammen. Deze optische illusie is te zien in de concentrische cirkels, 

zie figuur van het atoommodel p.11., en vormt de basis voor de atomische 

kwantumsprong van het elektron, zoals de vortex in ons bewustzijn 

dingen ziet als een cirkel terwijl het een 

deeltje is.  Ons bewustzijn ziet een 

spiraal terwijl het een golf is.  

 

Het betreft in deze de symboliek van Eva 

of Maria, materie, matrix of baarmoeder. 

Alleen wanneer deze twee ‘torens’  net 

als de twee WTC-torens tot op de grond 

toe worden afgebroken, kan er een 

nieuwe 5D-werkelijkheid verrijzen uit 

de Geest, om naar ongekende hoogten 

op te stijgen, het hogere bewustzijn.  Bij 

de illuminati worden taal en symbolen 

als magische software en hardware tot 

een nieuwe werkelijkheid, zoals de 

nieuwe Freedom Tower daarvan het 

ultieme symbool is.  

De thalamus  vertoont tweemaal de letter Y, zowel op de linker- als op 

de rechterhersenhelft. Wanneer men de thalamus splitst en zij aan zij legt 

ontstaat de letter H. Wij zien hieruit dat onze hersenen de Godsnaam 

YHWH in zich dragen. Het linker hersendeel wijst naar de materie, onze 

fysieke geboorte. Het rechterdeel wijst naar onze geestelijke geboorte, 

Maria als maagd. Onze pijnappelklier is verbonden door middel van twee 

zenuwen aan de thalamus. De vereniging van deze twee helften van de 

thalamus wordt gezien als de letter V of W, eva of ewa.  

Zie: The Re-genesis omegapoint towards a new recycled matrix. 

 

De illuminati zijn bezeten van DNA-gegevens.  Een blauwdruk ervan 

noemt men een template, een woord dat afgeleid is van tempel, ons 

lichaam. Bewustzijn heeft een groot effect op ons lichaam. 
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De illuminati willen het niveau van het 

aarde-bewustzijn zo laag mogelijk 

houden, zodat wij in een vibratie-

gevangenis ons hele leven zullen 

doorbrengen als werkbijen van deze 

imkers. De media vervuilt onze hersenen 

in negatieve zin, wat in onze 

linkerhersenhelft wordt opgeslagen. Men 

gaat ervan uit dat wij fysieke wezens zijn met geestelijke ervaringen. Dat 

is onjuist. Wij zijn geestelijke wezens die aardse belevingen hebben. 

http://medicalxpress.com/news/2014-02-urban-air-pollution-exposure-

trigger.html 

 

Licht  en Levensvragen 

Wij mensen leven met veel levensvragen als: Wie ben ik?  Wat ben ik?  

Waarom ben ik er? Waarheen ben ik onderweg? In welke verhouding sta 

ik tot de kosmos, tot de Schepper, tot de mensen, en tot mijzelf? Wat is 

echte waarheid? Wat is de bron van mijn krachten en denken? Waarom 

voltrekt zich in de schepping alles in cycli?  Hoe komt het dat wij mensen 

ons elektrisch aangestuurde lichaam –dat is ons masker-  voor ons 

persoonlijke zelf houden, en de krachtbron erachter niet kennen noch 

erkennen? Ben ik mij bewust van de eenheid aller dingen in het 

universum? Ben ik mij bewust dat de waarheid enkelvoudig is en dat 

evenwicht enkelvoudig is, maar dat er ook polariteiten bestaan?  Hoe kijk 

ik tegen de fysieke dingen aan in de schepping?  Etc. etc. 

 

Wat wij mensen menen dat denken is, is niets anders dan een waarnemen 

van de dingen door middel van het elektrische ‘zilveren koord’ in ons en 

datgene wat erdoor in onze hersenen wordt opgeslagen. Wat wij voor ons 

levende lichaam houden, is niets anders dan een door Electra aangestuurd 

mechanisme.  Electra is de motor, de levenskracht, die ziel waardoor ons 

lichaam zich beweegt en wij kunnen denken.  Wij zijn nog slechts ten 

dele van onszelf bewust en noemen dat óns zelf. Elke cel en elk orgaan 

in ons lichaam vervult een belangrijke rol, en heeft deel in onze 
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bestemming. Wij mensen weten (nog) niet dat ons bewustzijn nooit slaapt 

en onveranderlijk is, aangezien onze onsterfelijkheid in ons bewustzijn 

ligt en niet in ons fysieke lichaam dat vergankelijk is. En dat bewustzijn 

van ons is licht, Electra.. Dat is onveranderlijk, maar kan wel toenemen 

in sterkte.  Onze genen zijn ook niet te veranderen, maar wel te 

beïnvloeden. Wij erven onze genen van onze ouders. Elke cel in ons 

lichaam bevat ongeveer 40.000 genen. 

Elk gen heeft een functie die het in de 

juiste cellen dient uit te voeren op het 

juiste tijdstip in de juiste verhouding. 

De 40.000 genen zien op een rijke 

overvloed die wij niet allen gebruiken. 

In ons lichaam is een zeer ingewikkeld 

ingenieus mechanisme aanwezig dat 

precies regelt dat genen van ons ene 

orgaan niet in een ander orgaan 

geactiveerd kunnen worden. Dat noemt 

men epi genetische instructie-DNA 

methylaties en histon-modificaties. 

Genen die in een beaalde cel niet nodig zijn worden afgesloten. Het aan- 

en uitzetten van genen kan worden beïnvloed door onze leef-, denk- en 

eetwijze, maar ook door middel van stralingen.   

http://www.earth-matters.nl/5/10703/gezondheid/bewezen-gevaren-

straling.html 

 

De epi genetische code erven wij van onze voorouders. Ook hún 

levensstijl speelt daarbij een belangrijke rol. Onderzoekers zijn hiermee 

nog bezig dit onderwerp te bestuderen.  Het is dan ook van groot belang 

hoe wij, en hoe onze voorgeslachten leefden, dit met het oog op een sterk 

en gezond nageslacht. Het eist van ons grote verantwoordelijkheid af.  

Verslavingen, verkeerde gewoontes, negatieve levensinstelling, ze 

kunnen wel degelijk van invloed zijn op het nageslacht. Wij dienen 

liefdevolle en hoogwaardige gezonde kinderen te verwekken, en geen 
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krom en verdraaid geslacht. Liefde is het paradijs, de hemel op aarde, de 

volkomen vrijheid. (epi-centrum is het midden van een aardbeving) 

 

Licht en Verlichting 

Ons brein is eindig, en ons leven is eindig. Het is hier een komen en gaan. 

Ons brein functioneert op electra, dat houdt polariteit in. Ons brein ziet 

ons bestaan als een tijdelijk experiment op aarde. Wat wij als materie zien 

maakt slechts 3% uit van het onmetelijke universum. Er zou ongeveer 

70% donkere energie zijn waarvan 25% donkere materie. Alles is in onze 

3D-wereld voorzien van polen, tegenovergestelden. Wij zien dat niet 

altijd, aangezien er veel voor ons onzichtbare energetische elementen in 

de natuur zijn. Onze levensgeest of ziel zien wij ook niet, maar deze is er 

wel. Wij leven om dat innerlijke te transformeren, om ons van laag-

bewust tot hoog-bewust te ontwikkelen.  Bewust waarvan?  Van de 

Schepper en van onszelf, van het niets én van het alles.  

Het leven op aarde is begonnen –zover wij weten-  als een zichtbare 

krachtbron. De stof of materie in ons brein is moleculair/atomisch, 

tastbaar, terwijl de Geest in de stof ongrijpbaar is. De stof of materie heeft 

een fractal-structuur, dat wil zeggen dat de kleinste deeltjes dezelfde 

vormen vertonen als grotere. De werking van onze fysieke hersenen is 

ontstaan door middel van trillingen, frequenties. Materie bestaat uit 

moleculen, en die bestaan weer uit 

atomen, en atomen bestaan weer uit 

leptomen, die weer uit quarks 

bestaan.  Dat zijn de bouwstenen van 

de schepping, uitingen van de Geest 

Gods, die álles doordringt en het tot 

een éénheid vormt. Alles is uit God 

als Eénheid voortgekomen en keert 

weer tot Hem terug. Elk atoom is van 

het Licht afkomstig. Atomen zijn een effect van het elektrisch bestuurde 

denken, maar vormen niet het denken zelf. Een golf is wel deel van de 

zee, maar is niet de zee zelve.  Het universum bestaat uitsluitend uit 

golven en trillingen, dat is electra, energie, de actie van een kracht met 
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een positieve en negatieve pool.  Er bestaat dan ook nooit zoiets als 

volledige chaos in het universum, aangezien alles geschapen is volgens 

harmonische wetten die uit trillingen bestaan.  Alles in de schepping is 

ook met elkaar verbonden en in een samenwerkingsverband geplaatst, 

een symbiose.  Het geluid en de trillingen van de schepping zijn een zacht 

soort geruis, harmonisch.  Verstoring ervan veroorzaakt lawaai en onrust. 

God kwam in het suizen van een zachte wind bij Mozes voorbij, en bij 

David door een ruisen van de boomtoppen.  

 

Alle materie is licht in beweging.  Het echte Licht is voor ons mensen 

onzichtbaar, aangezien het volkomen rust is. Wat onze ogen als licht 

waarnemen is slechts een deel van het grote licht dat in beweging is 

gebracht.  Het echte licht van de zon is voor ons onzichtbaar, verblindend. 

Ook volslagen duisternis kunnen wij niet zien. De lichtsnelheid in 

ongeveer 300.000 k/sec. Dat lijkt erop dat het licht zichzelf zou 

voortbewegen van het ene punt naar het andere.  Ook dat is een illusie. 

Licht is volkomen rust, zoals in 

het centrum van een orkaan 

volkomen rust heerst. Het zonlicht 

dat wij als warmte op ons lichaam 

ervaren, is niet het werkelijke 

zonlicht. Het is de zon die met 

haar stralen de luchtvochtigheid 

activeert, waardoor wij het als 

licht en warmte ervaren. De rust of 

stilte van het licht kunnen we ook 

evenwicht noemen. Evenwicht is gelijke verdeling van een hoeveelheid.  

Een zwevend lichaam –de aarde en andere planeten- heeft géén voor ons 

meetbaar gewicht, aangezien het in evenwicht is met zijn omgeving.  De 

aarde is in die zin gewichtloos, zo goed als ons lichaam tijdens zwemmen 

min of meer gewichtloos is zodat het blijft drijven. De zon en maan vallen 

niet op de aarde vanwege hun gewicht, ook de wolken niet. Pas wanneer 

de waterdamp condenseert, valt het als regen naar beneden.  Gewicht is 

dan ook geen vastgestelde eigenschap van materie, maar is variabel. 
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Gewicht is veelmeer een dimensie van onevenwicht, aangezien alleen 

ongelijk gewicht gewogen kan worden. Gelijk gewicht heeft voor ons 

geen meetbaar gewicht.  

Niets in de schepping is 

zinloos. Alles heeft 

betekenis, ook al weten 

wij die nog niet.  Uit de 

Eenheid van de 

Schepper is alles 

voortgekomen als licht, 

energie, liefde. Geven 

is immers het principe van liefde, om het daarna terug te ontvangen als 

weerspiegeling. De Scheppergod is overal, ook Zijn liefde. Het licht is 

ook grenzeloos. Weet iemand waar het Licht woont?   

 

1. Job 38:19 

Waar is de weg, daar het licht woont? En de duisternis, waar is haar 

plaats? 

2. Daniël 2:22 

Hij openbaart diepe en verborgen dingen; Hij weet, wat in het duister is, 

want het licht woont bij Hem. 

 

Het kwaad in de wereld is een gevolg van het negatieve denken der 

gevallen engelen, die de mensen ermee verleid hebben. In het Jaar van 

het Licht 2015 kon het weleens zeer donker worden, als gevolg van het 

negatieve en destructieve denken en handelen der gevallen engelen, die 

hun kennis hebben doorgegeven aan de mensen. De mensen konden er 

kennelijk niet mee omgaan en maakten er massavernietigingswapens 

mee.   

 

Regenboog 

De zonne-lichtstralen wanneer ze gebroken worden door middel van een 

prisma, geven de 7 kleuren van het kleurenspectrum weer in de wolken, 

namelijk de regenboog.  
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Wikipedia: De kleuren van de regenboog worden traditioneel benoemd 

als (van buiten naar binnen): rood     , oranje     , geel     , groen     , 

blauw     , indigo      en violet     . De volgorde kan onthouden worden als 

ROGGBIV. Uiteraard is er in werkelijkheid een continue verdeling van 

kleuren, die naadloos in elkaar overgaan en niet scherp te onderscheiden 

zijn. 

Door meervoudige weerkaatsing van het licht in de waterdruppels is 

buiten de eerste regenboog soms een fletsere bijregenboog te zien met de 

kleuren in omgekeerde volgorde (zie Dubbele regenboog hieronder). 

Verklaring 

Een regenboog wordt veroorzaakt door breking en weerkaatsing van 

zonlicht in waterdruppels. Deze zweven of vallen vrij en hebben dankzij 

hun oppervlaktespanning een bolronde vorm. Het licht breekt bij het 

binnengaan van een druppel, weerkaatst aan de achterkant van de 

druppel, en treedt na nog een breking aan de voorzijde uit. De 

verschillende kleuren in het witte zonlicht breken onder verschillende 

hoeken, wat een spectrum oplevert. De waterdruppel werkt dus tegelijk 

als een spiegel en een prisma. 

 

Op vrijdag 27 maart smorgens was de ene kolom van de regenboog vanuit 

ons keukenraam te zien, pal boven Kootwijkerbroek/Barneveld. 

Exact vijf dagen daarna op 01april 2015 stond de regenboog er op 

dezelfde plaats en dezelfde tijd. Daarna verdween de regenboog om na 

een kwartier weer heel even terug te keren als een korte staande 

lichtkolom.  Dat waren duidelijk tekenen die een betekenis hebben. Wij 

wachten het met spanning af.  Volgens Jesaja 60 ontvangen wij de 

opdracht om ons gereed te maken het Goddelijk Licht te ontvangen, zie: 

 
1 Maak u op, word verlicht, want uw Licht komt, en de heerlijkheid van JHWH 

gaat over u op. 

2 Want zie, de duisternis zal de aarde bedekken, en donkerheid de volken; doch 

over u zal JHWH opgaan, en Zijn heerlijkheid zal over u gezien worden. 

3 En de heidenen zullen tot uw licht gaan, en koningen tot den glans, die u is 

opgegaan. 
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4 Hef uw ogen rondom op, en zie, die allen zijn vergaderd, zij komen tot u; uw 

zonen zullen van verre komen, en uw dochters zullen aan uw zijde gevoedsterd 

worden. 

en gij zult weten, dat Ik JHWH ben, uw Heiland, en uw Verlosser, de Machtige 

Jakobs. 

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. 

22 De kleinste zal tot duizend worden, en de minste tot een machtig volk; Ik, 

JHWH, zal zulks te zijner tijd snellijk doen komen. 
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