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Dieren en hun derde oog

Wij kennen allen het gezegde: Men is zo blind als een mol.

Een vleermuis heeft geen ogen en een mol ook niet. Toch weet een mol

zijn weg in de grond. Enige tijd geleden heeft een vleermuis  uren in

onze woonkamer rondgevlogen zonder ook maar één keer iets te raken.

Zij hebben ándere attributen om hun weg door het leven te banen. Er

zijn ook nog dieren die een functioneel derde oog hebben, als de

Leguanen en de brughagedissen (Tuatera)

uit Nieuw Zeeland.  Van schapen is het

bekend dat zij een pijnappelklier bezitten

die direct door het licht wordt beïnvloed.

Van ons mensen wordt in de Bijbel gezegd

dat er zijn die “ziende blind” zijn, en dat wij

“slapen”. Wat kan dat te betekenen hebben,

en wie zijn deze mensen?

Het reptilian-brein is dat deel van de hersenen wat dierlijk is, waar onze

hartslag en ademhaling wordt aangestuurd. Dat is het deel wat staat

voor “het bedenken van het vlees”, dat zich niet aan de Wet onderwerpt

vanwege de vloek, zie Romeinen 8:7, Jesaja 59:2-16.

Het is gelijk aan een “deksel” dat op het hart ligt, of als “schellen” voor

de ogen.  De meeste delen van onze hersenen vormen paren, een linker-

en een rechterdeel. De pijnappelklier is echter enkelvoudig. Daarin

worden volgens o.a. dr. R. Straussman verschillende drugs aangemaakt

als: lsd, mescaline, psilocybin, dmt, serotonine. De pijnappelklier speelt

niet alleen bij natuurlijke geboorten een rol, maar ook bij leven en

sterven, én vooral bij de zogenoemde “wedergeboorte”, aldus

Straussman. De pijnappelklier wordt in de foetus zichtbaar als het

onderscheid wordt gezet tussen jongen of meisje, op de 49e dag (dat is

7x7, de telling van het Jubeljaar).  De levenskracht (dikwijls kundalini

genoemd) welke op die dag binnentreedt, volgens sommige Oosterse

tradities, wordt gezien als een slang. In de Bijbel wordt de hergeboorte

of vernieuwing in het boek Openbaringen kenbaar als een nieuwe naam,

die geschreven is op onze voorhoofden. Dus als derde oog. Dan zal er

geen nacht meer zijn (de duisternis wijkt), want van nu af aan is Jahweh
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            Shiva met derde oog

   De Lotus-man

ons innerlijk Licht. Dit terwijl op aarde het normale verloop van nacht

en dag zal voortduren tot in alle eeuwen. Wij zullen Hem kennen en

vervolgen te kennen. Elohim is

Licht en in Hem is gans geen

duisternis.  In het Bhoedisme

noemt men het derde oog “shiva”,

wat veel vrouwen als een derde stip

op hun voorhoofd tussen hun ogen

dragen. De vorm van de

pijnappelklier is gelijk aan die van

een dennenappel, conisch. Het

woord pijnappelklier en pine-cone

(=dennenappel in het Engels) is afgeleid van opening, opinie of o-pini-

on, dat is opening der gedachten. Osiris betekent zoveel als opener van

het oog. Os = openen, en iris = oog. Het is een “ontwaken”, zie Efeziërs

5:14  Daarom zegt Hij: Ontwaakt, gij, die slaapt, en staat op uit de doden; en Christus

zal over u lichten.  

De pijnappelklier is de diamanten kroon der

wijsheid van de boom der kennis, afgebeeld als een

geopende lotusbloem in Egypte. De geopende lotus

is op heel veel afbeeldingen te zien in Egypte. Ook

wordt deze klier wel als witte amandelbloesem

afgebeeld. Wit bevat immers alle kleuren, vandaar

dat de Bijbel wijst in het boek Openbaring naar de

witte klederen en witte keursteen. De pijnappelklier

is de kroon-chakra. Een chakra is een wiel, een

cirkel, dus een energiecentrum in of buiten ons

lichaam, waarvan er zeven de basiscentra zijn.

Deze kroon of steen is weliswaar door de bouwlieden (geestelijkheid)

verworpen, maar door Jahweh uitverkoren en tot hoofdsteen gesteld, als

derde oog! Ons chakra-systeem bestaat uit zeven energiecentra, zie

Openbaring 5:1. Het doel van deze zeven centra in ons lichaam is om

hun totale energie naar de pijnappelklier te zenden, bovenaan in ons

hoofd. De pijnappelklier is ongeveer 8 millimeter groot, en grijs-rood

van kleur.  Mattheus 4:16 en Lucas 17:21 wijzen ernaar.
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  De 7 chakra’s 

  O.a. een plant waar

men Ayahuasca uit

bereidt

http://www.touregypt.net/featurestories/lotus.htm

De pijnappelklier maakt dmt aan, wat

de Sjamanen, die bij de Amazone-

rivier in Zuid-Amerika wonen zelf

aanmaken uit planten en Ayahuasca

noemen. Daarmee bestrijden zij

succesvol ziekten.  Deze stof gaat de

verborgen geestelijke oorzaken van

ziekten tegen. Wanneer ons derde

oog eenvoudig is, zoals Mattheus

6:22 zegt, zal dat ons gehele lichaam

verlichten, gezond maken. Niemand

z a l  i n  h e t  M e s s i a a n s

Vrederijk en daarna nog zeggen: Ik

ben ziek.

Ralph Metzner heeft in zijn boek

“Sacred Vine of Spirits” veel over de

Ayahuasca geschreven.

 www.ayahuasca.nl
Vertegenwoordigers van grote farmaceutische industrieën zijn naar de

Sjamanen afgereisd in de jungle, om te zien wat hun bron van genezing

kon vormen. Zij vonden dat Ayahuasca de fysieke

en emotionele blokkades ophief, zodat men de

geestelijke wereld rondom ons te zien krijgt. Zulk

een staat van bewustzijn helpt het lichaam

reinigen. Door allerlei chemische toevoegingen in

ons huidige voedsel en in entstoffen worden wij

ziek gemaakt, wordt ons derde oog duister

gehouden. Vandaar dat de chemtrails juist veel te

zien zijn boven de Israël-landen, waarmee men

opzettelijk chemisch vergif boven onze hoofden

uitstrooit. Is het om ons blind te houden voor de

ware werkelijkheid? Dit terwijl men weet dat het

punt nadert van de grote kosmische doorbraak,
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  Vingerafdruk

zoals omschreven in Jesaja 60:1 dat Jahweh Zijn Licht tot ons brengt.

Van alle “software” die in ons DNA ligt opgeslagen gebruiken wij

volgens wetenschappers in ons leven slechts 4%,. In onze hersenen

liggen wel de “hardware” verbindingen, waarvan wij ongeveer 10%

zouden gebruiken. Wel zit er een bepaalde informatie in elke cel van

ons lichaam. Met onze geestkracht kunnen wij ons DNA beïnvloeden.

Wanneer dat al gaat met slechts 4%, wat zal het dán worden wanneer

wij met de volle 100% aan de slag kunnen! Dan zullen wij aan de

engelen gelijk zijn. 
Lucas 20:36  Want zij kunnen niet meer sterven, want zij zijn den engelen

gelijk; en zij zijn kinderen Gods, dewijl zij kinderen der opstanding zijn.  

Wanneer er sprake is om de tienden te betalen aan Jahweh, moet dat

veelal niet letterlijk opgevat worden als of dat om geld zou gaan. Het

gaat daarbij vooreerst om ons denkvermogen, om onze hersenen, om

dáár slechts 10% van af te staan aan Jahweh. Wij zullen er later de volle

100% voor terug ontvangen, en reeds nu er veel profijt van hebben.

Wanneer onze sluimerende hersenen opgewekt en geactiveerd zullen

worden, wat zullen we dán gaan beleven! Een ongelooflijk potentieel

wacht op onze ontwaking. Ieder mens heeft in elke cel ongeveer één

meter DNA. Als dat alles in actie komt en in liefde wordt aangewend,

zal deze wereld één Paradijs zijn. Het leven zal één groot festijn zijn,

een vertoning van vreugde, één symfonie voor Jahweh en ons mensen! 
Jesaja 35:10  En de vrijgekochten des HEEREN zullen wederkeren, en tot

Sion komen met gejuich, en eeuwige blijdschap zal op

hun hoofd wezen; vrolijkheid en blijdschap zullen zij

verkrijgen, maar droefenis en zuchting zullen

wegvlieden.

Jesaja 51:11  Alzo zullen de vrijgekochten des

HEEREN 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.  
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Een volwassen mens heeft ongeveer 30.000 genen en miljoenen cellen,

die door evenveel chemische reacties worden aangestuurd om zich te

vernieuwen, etc. Er zijn echter 200 mysterieuze genen in onze

genetische code aanwezig, waarin een bacterie aanwezig is die men niet

kan plaatsen. Niemand van de wetenschappers weet hoe die bacterie

daarin is gekomen. Men vermoedt dat de eerste mensen in contact zijn

gekomen met wezens die deze bacterie op hen hebben overgedragen.

Dit wijst er heel sterk op, zoals wij reeds uit de Schrift hebben

aangetoond, dat Eva wel degelijk

met Nachash (de slang uit Genesis

3) gemeenschap heeft gehad,

waaruit Kaïn werd geboren. Veel

cellen in ons lichaam zijn volgens

wetenschappers niet echt menselijk.

De vaste meerderheid van onze

cellen bestaat uit bacterie-cellen.

Dat houdt in dat veel cellen die wij

hebben niet echt bij ons wezen

behoren. DNA is echter niet het

enige archief van informatie bij erfelijkheid. Het menselijk genoom (is

de volgorde van ons DNA) is een soort biologisch computerprogramma,

waarvan de instructies worden gegeven aan de cellen, hoe zij o.a.

nieuwe cellen moeten produceren. Hoe onze 30.000 genen het voor

elkaar boksen om al die miljoenen cellen van ons lichaam van

instructies te voorzien, is een compleet raadsel tot nu toe.  Bovendien is

ons DNA heel artistiek aangelegd, want niet één vingerafdruk van al die

miljarden mensen op aarde is identiek gelijk aan elkaar. Hierbij speelt

geometrie een rol, de geometrie die we trouwens overal in heel de

schepping terugvinden. 

Het dierlijke in de mens kwam bij koning Nebucadnesar op heel

duidelijke wijze naar buiten. Het blijkt dat hart en geest samenwerken,

en dat hoogmoed, kwaadheid en hebzucht factoren zijn die ons hart en

onze geest -dus in feite ons derde oog- verblinden, laten afkoelen en

duister maken. Lees in dit verband Daniël 5:20 eens er op na, en dan

hoofdstuk 4:34,36 en 37
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              Nebukadnezar 

20  Maar toen zich zijn hart verhief, en zijn geest verstijfd werd ter hovaardij,

werd hij van den troon zijns koninkrijks afgestoten, en men nam de eer van

hem weg.

21  En hij werd van de kinderen der

mensen verstoten, en zijn hart werd den

beesten gelijk gemaakt, en zijn woning

was bij de woudezelen; men gaf hem gras

te smaken gelijk den ossen; en zijn

lichaam werd van den dauw des hemels

nat gemaakt, totdat hij bekende, dat God,

de Allerhoogste, Heerser is over de

koninkrijken der mensen, en over dezelve

stelt, wien Hij wil.

Herstel van zijn hart kwam tot stand nadat hij bekende dat Elohim en

niet hijzelf de macht in hemel en op aarde heeft. Dan wordt het verstand

-het derde oog- hersteld, zie Daniël 4: 34-36. Wij zien hierin duidelijk

dat hoogmoed voor de val komt.

Hoogmoed, ijdelheid, brengt andere kwaden met zich mee. Er worden

in de Bijbel diverse kwaden opgesomd, denk aan  Spreuken 8:13, Jesaja 9:9,

Jesaja 13:11, Jesaja 25:11, Jeremia 48:29, Ezechiël 16:49, Zacharia 10:11, Jakobus 4:16 

Tegenover de hoogmoed staat de nederigheid, waarvan Jezus zei in

Mattheüs 11:29  
Neemt Mijn juk op u, en leert van Mij, dat Ik zachtmoedig ben en nederig van

hart; en gij zult rust vinden voor uw zielen.

Jakobus 1:9  Maar de broeder, die nederig is, roeme in zijn hoogheid. 

Ezechiël 21:26  Alzo zegt de Heere HEERE: Doe dien hoed weg, en hef dien

kroon af, deze zal dezelfde niet wezen; Ik zal verhogen dien, die nederig is, en

vernederen dien, die hoog is.  

2 Samuël 6:22  Ook zal ik mij nog geringer houden dan alzo, en zal nederig

zijn in mijn ogen, en met de dienstmaagden, waarvan gij gezegd hebt, met

dezelve zal ik verheerlijkt worden.  

Wij weten ook dat Mozes, de man Gods, zeer zachtmoedig was. Het

gaat om karaktervorming, met als bestemming  het Rijk van Jahweh. 
Numeri 12:3  Doch de man Mozes was zeer zachtmoedig, meer dan alle

mensen, die op den aardbodem waren.  

In 1958 slaagde A. B. Lerner erin om het hormoon melatonine te

isoleren, dat in de pijnappelklier wordt aangemaakt.  Later is ontdekt
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  Vesica Piscis, twee sferen

hoe melatonine werd geproduceerd uit serotonine, wat een andere

chemische verbinding is in ons lichaam. Onze hersenen bevatten slechts

1% serotonine, dat weliswaar een grote rol speelt bij de menselijke

activiteiten van onze geest.  De menselijke pijnappelklier bevat

ongeveer 40 maal zoveel serotonine. Mensen met schizofrenie bezitten

heel weinig serotonine.  Serotonine is het hormoon dat ons

denkvermogen voortbrengt. Een vijg is rijk aan deze stof, vandaar dat

Boeddha meestal onder een vijgenboom ging zitten.  Groenten en fruit

bevatten ook serotonine, en vandaar dat vegetariërs volgens sommige

wetenschappers logischer kunnen denken dan vleeseters (aldus B.

Shaws). 

Zonsverduisteringen

De oude Egyptenaren verdeelden het oog van Horus in 6 delen, wat

wijst naar de zes zintuigen. De boze Set zou het oog zelfs in 64 delen

hebben gehakt.  In oude Egyptische mythen wordt de kosmische strijd

beschreven tussen de zonnegod Horus en de zonneslang Set, die de zon

ve r s lond .  Se t  wi j s t  naa r  de

zonsverduis te r ing.  Ti jdens een

zonsverduistering als de maan voor de

zon heen komt, is het net alsof de zon

een oog vertoont. Volgens de mythe

vertegenwoordigt dit zonne-oog de

levenswijn. Het wordt ook wel het oog

van het Nebula-uurglas genoemd. 

Waarom is het derde oog zo belangrijk? Omdat het de schakel is om

zich met de ándere wereld te verbinden, de wereld van het Goddelijk

licht, dat ver boven het zonlicht uitgaat. Bij een zonsverduistering krijgt

men twee cirkels in het hemelruim te zien die over elkaar heen

schuiven. Wanneer dat gebeurt is er in het midden een spleet te zien,

een mandala of Vesica Piscis. Dat wijst volgens de ouden naar ons

derde oog. De vorm van de Vesica Piscis is die van een vis of amandel.
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De stammen rond de tabernakel

Vesica Piscis in een

levensbloem 

De vis en amandel vertegenwoordigden oudtijds de

Christos-figuur (Ichthus).  De Vesica Piscis lijkt op

de baarmoeder van het universum. Ze wordt reeds

duizenden jaren gezien als een sacraal symbool in

de Heilige Geometrie (Sacred Geometry).  De

Vesica Piscis is het begin van een nimmer

eindigende reeks volgende exemplaren, dus een

continue voortzetting. Wanneer men nieuwe cirkels

rond de Vesica Piscis trekt, krijgt men steeds

nieuwe exemplaren te zien, tot in het oneindige.  Bij

een zonsverduistering komt er energie vrij, waarop

wij mensen korte tijd daarna reageren.

Joodse Wijsheid

De joodse wijsheid kent het derde oog als ajin, wat ook wel de naam is

voor ons gewone oog. Dat heeft in het Hebreeuws een getalswaarde van

130, wat erop wijst dat het derde oog voorbij de tijd ziet. Het getal 130

wijst volgens de Rabbijnen op eenheid, naar het enkele oog, de wereld

van het bewustzijn. In het Sanskriet wordt het 3e oog “ajna chakra”

genoemd, dat wil zeggen, een mannelijk machtscentrum om de stroom

van de tijd erdoor te overwinnen.

Leeuw van Juda

De uitdrukking “Leeuw van Juda” wijst naar de Messias, als de Leeuw

uit de stam Juda.  Verder wijst het naar de komst van het licht vanuit het

Oosten (de zonsopgang), de verlichting van onze rechter hersenhelft en

het derde oog. In Numeri 2:3 is de stam Juda gelegen aan de oostkant,

als leiderstam,

daar waar de zon

verrijst in de

morgen na de

duisternis. Die

rechterzijde van

de zonopkomst is

het domicilie van

de leeuw. Numeri 2:9 geeft voor Juda
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       Seshat

186.000 personen aan, dat is het getal van de lichtsnelheid. Juda was

ook een mannetjesputter, tweemaal zo sterk dan zijn andere broers,

volgens het Boek des Oprechten. Er waren vier leiderstammen, waarvan

Juda er één vormde. De andere leiderstammen hadden een Arend, een

Stier en een Mens als embleem. 

Egypte

Horus had twee ogen. Wij weten dat het linkeroog in verbinding staat

met de rechterhersenhelft, en andersom. Het rechter hersendeel is voor

getallen, taal, etc. Het linker hersendeel is voor figuren, geometrie,

kleuren, intuïtie, etc. 

Merkabah is het lichtvoertuig der goden. Mer geeft de essentie van het

licht aan dat nodig is ter regeneratie. Het is geen stilstaand licht, maar

roterend licht, zoals in het paradijs een roterend zwaard de weg naar de

boom des levens belette.  Mer wordt wel het centrale oog van Horus

genoemd, wijsheid, kracht, bewustzijn, om een eenheid te vormen. Mer

betekent zoveel als “een gaan in”, of ook wel “roterend lichtveld”.  Ka

is het hogere spirituele zelf. Ba is het astrale lichaam,

ook wel “ziel” genoemd.  Merkabah houdt in dat wij in

volkomen balans zijn van het roterende lichtveld. Licht

is geformeerd in de Schepping, zie Genesis 1: Er zij

licht! Licht is het begin van alles. Dat kan de duisternis

niet bevatten, niet uitdoven, zie Johannes 1. Het licht

wordt ontstoken en dat slokt de duisternis op in onze

driedimensionale wereld waarin wij leven.  

De godin Seshat vertegenwoordigt de pijnappelklier, de

intelligentie van het hart en haar functies waaronder

wijsheid en liefde.  Seshat is de vrouwelijke zijde van

Thoth, de bewaarder der wijsheid. Seshat betekent

zeven. Seshat is de hoeksteen voor de nieuwe tempel, de

nieuwe mensheid.

Novalis, was een Duits dichter, jurist en ingenieur, schreef: “Liefde is

het einddoel van de wereldgeschiedenis, het unum universum. Liefde is
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Novalis (von

Hardenberg)

de kosmische sympathie die het grote universum

in zijn vele manifestaties bij elkaar houdt en alles

wat gescheiden is weer verenigt.  De liefde is het

hoogst werkelijke, de oergrond. De theorie van de

liefde is de hoogste wetenschap”. 

Inderdaad, liefde is de bouwstof voor het zich

completerende heelal. Geest en geestkracht zijn

het begin der schepping. De mensen worden

erdoor voortgedreven naar de hergeboorte van de

ganse schepping, waarbij de mens de geest zal

kennen en er geestelijk gezond door zal worden. 

Wat is geest?

Geest kan men niet zien en kan verstandelijk niet worden benaderd.

Elohim is Geest, en elke verstandelijke voorstelling die wij van Hem

maken is bijvoorbaat onjuist.  Vandaar dat de oude natuurreligies ervoor

kozen om via mythen en legenden de mensen enige kennis voor te

houden van wát Geest zou zijn. Het is voor ons mensen die in de

driedimensionale ruimte leven en uit materie geschapen zijn, wel

mogelijk om via ons denkvermogen de poort te ontsluiten naar dat wat

men Geest noemt. Wij zijn immers vlees én geest. Wat vlees is weten

wij. Dat is het zichtbare vergankelijke. Wat geest is blijft voor ons

gesloten, totdat het licht de duisternis der onwetendheid in ons verdrijft.

De legenden en mythen hebben niet ten doel om zozeer tot ons verstand

te spreken, maar tot ons gevoel, tot onze intuïtie, tot ons hart en de

pijnappelklier. Dus tot ons derde oog!

In al onze cellen zit nog een vonk van het geest-bewustzijn. Tot onze

cellen is de boodschap -verpakt in mythen en legenden- gericht, om hen

wakker te schudden. Vandaar dat de oude religies via allerlei rituelen de

lichaamscellen der mensen trachten te activeren. Wij leven immers in

duisternis, in waan en bedrog. In deze waanwereld kon de volgende

vuistregel ontstaan: “Bedrog vormt de basis van ons succes, en vrije sex

is de enige weg om ons gelukkig te maken”. Dit is het dierlijke niveau.



11      Ons “derde oog” (deel 2)                   No. 408

 Een Oelebord

Bij de oude en ook bij de nieuwere volkeren staan de zwaan en gans

symbool voor de geest, de geest die alle werelden bewoont. De zwaan

en de gans bewonen immers de gehele aarde, en vliegt over de gehele

aarde. Zij die bewust worden van de geest,

worden “wijzen” genoemd, en voor hen is de

zwaan een symbool. In ons land zien we op gevels

van boerderijen het zogenaamde Oelebord, twee

van elkaar gekeerde zwanen. Ook kennen wij het

kinderliedje over de witte en zwarte zwanen, wat

wijst op onze Israël-identiteit. 

De mens moet met de Geest een eenheid gaan

vormen. Dat vergt verlies van eigen leven,

zelfovergave, om een nieuw leven aan te vangen,

om het pad van de geest te gaan. De Geest is de

bron van alle leven. Die bron moet in ons de levensfontein worden. Ons

kennen en weten verkrijgen wij door middel van ervaringskennis,

empirisch, hetwelk onbetrouwbaar is. Met deze kennis blijven wij

evenwel in de duisternis. Het echte Geestes-kennen is geheel

betrouwbaar, hetwelk “licht” wordt genoemd. Dat is de nieuwe

geboorte, waarbij in ons mensen het leven van de Geest wordt

ingebracht als een nieuw innerlijk krachtcentrum. Er zijn in ons lichaam

zeven krachtcentra, en de ontwikkeling ervan verloopt via kleuren.

Groen is de kleur van het 7e orgaan of krachtcentrum. In dat 7e orgaan

of derde oog kan de Geest Zich openbaren, wanneer men daarvoor

gevoelig is gemaakt. Het ontgroenen van studenten wijst ernaar. 

Volgens het kosmologische stelsel bestaat het universum uit zeven

hemelsferen en uit zeven aardsferen, die rond elkaar heen gaan en

elkaar overlappen. De beste van deze sferen heeft de kleur wit. Wit

bevat alle kleuren. Deze sfeer ligt in het Noorden, als woonplaats van

Elohim, Psalm 46-48. Wanneer de Lichtstad met paarlen poorten aan de

zijden van het Noorden zal gestationeerd worden, zal dat gans Israël,

wat aldaar vergaderd is, vrijmaken van alle verbintenissen met de

duisternis. Zie Zacharia 6:8. Voor Israël zal er geen nacht meer zijn,

maar zij zullen wandelen in het hemelse Licht. Daar zullen de
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Nanorobot om lichaamscellen te repareren

Israëlieten als eersten ontwaken en zuiver van hart zijn, rechtvaardig en

liefdevol.

Vuur heeft de keur geel, water heeft de kleur blauw. Ons lichaam

bestaat voor het overgrote deel uit water. Wanneer het Geestesvuur over

het water broedt, vormt dat de kleur groen. Blauw en geel vermengd

ontstaat groen.  Ons fysieke lichaam is op onze waterplaneet aan de stof

gebonden. Ons geestesleven is verbonden aan de eeuwige Geest. Ons

aardse lichaam verlangt naar

v r i j m a k i n g  v a n  d e

gebondenheid. Wat men

momenteel via high-tech

p r o b e e r t  i s ,  o m v i a

microchips en nano-robots de

lichamelijke functies van ons

lichaam te reguleren en te

bewaken. Op die wijze tracht

men ons lichaam vrij te

maken van gebreken die aan

het aardse kleven. Niet onze

faalbare menselijke geest

bestuurt dan nog langer ons lichaam, maar de chips en nano-robots

hebben die taak overgenomen. Op deze wijze bouwt de moderne

wetenschap en techniek aan een onsterfelijke digitale gerobotiseerde

supermens. Echter, tussen natuur en geest gaapt een afgrond van niet-

weten. Deze kloof is niet vanuit onze activiteit en ondernemingslust te

overbruggen, zie 1Corinthe 15:44.   Salomo spreekt in het Hooglied

over zijn hoofd, dat met dauw was gevuld, zie:

 Hooglied 5:2 ¶ Ik sliep, maar mijn hart waakte, de stem mijns Liefsten, Die

klopte, was: Doe Mij open, Mijn zuster, Mijn vriendin, Mijn duive, Mijn

volmaakte! want Mijn hoofd is vervuld met dauw, Mijn haarlokken met

nachtdruppen.  

Het is de pijnappelklier die chemische stoffen produceert, waardoor ons

hoofd als met dauw wordt gevuld. Wijst dit naar het “vervuld zijn met

de kracht des Allerhoogsten?”  Dat mag men dan maar liever verkiezen

dan de chip en nano-robot!
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   Indigo-kinderen

 Lucas 24:49  En ziet, Ik zende de belofte Mijns Vaders op u; maar blijft gij in

de stad Jeruzalem, totdat gij zult aangedaan zijn met kracht uit de hoogte.  

New Age Indigo-kinderen

Op dit moment gebeuren op aarde opmerkelijke dingen. Zo worden er in

China veel kinderen geboren

die helderziend zijn. Zonder

met hun fysieke ogen te zien,

kunnen zij zeggen wat er op

kaarten staat die geschud zijn.

Zij weten alles wat een

normaal kind niet weet. In

A me r i ka  worden  ve e l

z o g e n o e m d e  “ I n d i g o -

kinderen” geboren. En verder

worden er verschillende

“Aids-kinderen” geboren. Zij

hebben als baby reeds aids, om na enkele jaren weer volkomen aids-vrij

te zijn, waar men alsdan geen enkel spoor van HIV of AIDS kan

terugvinden.  In normaal menselijk DNA zijn vier nucleïne zuren die in

drie paren 64 verschillende codons (boodschappen) produceren.

Menselijk DNA heeft wereldwijd 20 codons die ingeschakeld staan en

44 die uitgeschakeld zijn. Bij de aids-kinderen zijn er 24 codons

ingeschakeld. Deze kinderen zijn nadat aids over is, volkomen immuun

voor ziekten. Ook is het verstand van deze kinderen gewijzigd.  Zij

bekijken het leven heel anders, zien dat het leven een geheel is,

alomvattend. Zij hebben haat uit hun hart omgezet in liefde. Zij leven

niet meer in een dualistisch systeem van goed en kwaad, maar zoeken

slechts het goede. Het lijkt erop dat deze kinderen net als Adam en Eva

zijn vóór hun val (zie Gregg Braden). Deze kinderen zijn momenteel

één van de meest spectaculaire wezens die bestaan. Het is een feit dat

een bepaalde bewustzijnsstaat ons DNA wijzigt. Ouders die aan

bewustzijnsverruiming doen via New Age-methoden hebben kans om

nieuwe-tijds-kinderen voort te brengen! Op deze wijze toveren New

Age-mensen ons een voorproef wat het op de vernieuwde aarde zal
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 Schapen (verloren schapen van het Huis Israels

worden met herstelde Israëlieten!  P.A. Greenwell schreef er een boek

over: Birthing the Babes of Light. En zie de volgende websites:

www.stationlink.com/pentangle

www.indigochild.com    En www.kryon.com

 

Schapen Israëls

Voor de verloren schapen van

het Huis Israëls, waarbij die

van het Huis Juda ingesloten

zijn, komt er een collectieve

bewustwording. De schapen

hebben een derde oog of

pijnappelklier, die sterk op

licht en donker reageert.  Het

gaat in de Schrift altijd maar

weer om het herstel van alle

twaalf stammen Israëls, zie

Handelingen 26:7 en Jakobus

1:1. De profeten hebben op dit herstel, op de bewustwording van de

Israëlieten het oog, zie Jesaja 25:7, wanneer de sluier (het deksel) van

hen zal afgenomen worden. 

Opmerkelijk dat wij als Israëlieten worden vergeleken met schapen en

schaapvolken. De les aan de schapen door Jesjoea gegeven in de

zogenoemde Bergrede luidt als volgt:
Mattheus 6:22  De kaars des lichaams is het oog; indien dan uw oog

eenvoudig is, zo zal uw gehele lichaam verlicht wezen;

23  Maar indien uw oog boos is, zo zal geheel uw lichaam duister zijn. Indien

dan het licht, dat in u is, duisternis is, hoe groot zal de duisternis zelve zijn!

24  Niemand kan twee heren dienen; want of hij zal den enen haten en den

anderen liefhebben, of hij zal den enen aanhangen en den anderen verachten;

gij kunt niet God dienen en den Mammon.

25 ¶ Daarom zeg Ik u: Zijt niet bezorgd voor uw leven, wat gij eten, en wat gij

drinken zult; noch voor uw lichaam, waarmede gij u kleden zult; is het leven

niet meer dan het voedsel, en het lichaam dan de kleding?

  

De kaars des lichaams is het (enkelvoudige) oog, dus de pijnappelklier.

Ergo, de bron van het lichamelijke en geestelijke leven is ons derde oog.

Wanneer dat derde oog duister of donker -dus niet actief is- zijn wij
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   De Lelie

duisternis, dat wil zeggen, op een dierlijk niveau. Wij dienen boven het

dierlijke niveau uit te stijgen om waarachtig

mens te zijn. Het dierlijke niveau wordt

omschreven in de Bergrede, als aardsgezindheid

en wereldse bezorgdheid. Zie Mattheus 6:22 tot 34.

Het gaat hier om volkomen vertrouwen en

zelfovergave aan Jahweh en Zijn leiding in ons

leven, waarin Hij in alle aardse dingen die wij

nodig hebben voorziet. Als bewijs en voorbeeld

worden de vogels genomen, die niet zaaien noch

maaien, maar die toch eten en leven ontvangen. Ook de pracht van de

lelies wordt tot voorbeeld genoemd. Wij mogen niet gelijk de

“heidenen” (etnos = volkeren, naties)  ons alleen op de aardse dingen

richten, op zelfonderhoud. Nee, Jahweh onderhoudt ons.  Wij dienen het

Koninkrijk van Hem te zoeken en de gerechtigheid die daarin heerst,

dan wordt al het andere ons in de schoot  geworpen. Zoals Israël in de

woestijn dagelijks het manna ontving, alzo zullen wij het goede

ontvangen, indien we eerst Zijn Koninkrijk zoeken. Jahweh gaf het

Hemels brood aan de Israëlieten, zie onze brochure over het manna

(witgoudpoeder) no.382.

Dat bewijst dat onze planeet de intentie heeft om algeheel tot

vervolmaking op te klimmen, en wel doordat er goud op onze planeet

aanwezig is. Goud, omgevormd tot manna of witgoudpoeder is immers

hét voedsel voor hoger bewustzijn, zoals men dit in de oudheid al

bereidde en kende. Mono-atomisch goudpoeder is het enige voedsel om

fysieke lichamen zeer hoge leeftijden te geven en om de pijnappelklier

te stimuleren, om ons elektrisch lichaam te voeden. Wanneer het volk

het manna wilde bewaren uit angst voor de volgende dag, bang dat er de

volgende morgen niets te eten zou zijn, kwamen er wormen uit. Dit

wijst niet op gewone wormen, maar op elektrische vonkjes, ontladingen,

zodat men het niet meer durfde te consumeren. Onze hemelse Vader gaf

onze voorvaderen de les in afhankelijkheid aan Zijn hemelse trouwe

zorg. Hij is liefde en wil dat wij liefde zijn.
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Zilveren koord

                  Bliksem

De Elektrische Mens

Biologen namen tot voor kort aan dat wij mensen puur mechanisch en

materialistisch zijn, waaraan geen elektriciteit te pas

zou komen.  Wij mensen zouden slechts één grote

chemische fabriek zijn waarin allerlei chemische

processen plaatsvinden, zonder dat daar elektriciteit

bij aanwezig is. De Bijbel spreekt in het boek

Prediker 12:16 reeds dat wij mensen een “zilveren

koord” hebben dat bij de dood gebroken wordt. Het

lijkt op elektromagnetisme.

Men is er achter gekomen dat de pijnappelklier één van de belangrijkste

organen is bij de verbinding tussen materie en geest. Sommige oude

spreekwoorden wijzen erop dat men oudtijds wel wist dat de

pijnappelklier een bijzonder orgaan was. Wanneer kinderen of ouderen

boos zijn op anderen wijzen zij naar hun voorhoofden en zeggen

daarbij: Jij bent van Lotje getikt, of: jij bent geschift.  In werkelijkheid

wijst men naar ons derde oog, naar het

chemische schiftingsproces in onze

pijnappelklier.  Onze fontanel is een opening

in de schedelhelften van jonge kinderen en

dieren, die later dichtgroeit. De hersenen en

pijnappelklier liggen vlak onder de fontanel.

Daar kunnen de kosmische energieën

gemakkelijk naar binnen. Wij mensen

hebben energievelden rondom ons. Ook

handoplegging heeft plaats op het hoofd, waarover straks meer. 

Wanneer een molecuul een cel nadert om daarin opgenomen te worden,

moet eerst de cel de molecuul herkennen. Hormonen zoals deze in onze

klieren worden aangemaakt, zijn signaal-moleculen. Zij worden door

onze klieren de bloedbanen ingestuurd en geven onze cellen informatie

door zónder ze aan te raken, dus via elektromagnetische communicatie

en laserlicht. Membranen in ons lichaam zorgen er voor bepaalde

stoffen wel of niet door te laten. Ook deze membranen werken volgens

de nieuwste wetenschappelijke inzichten elektromagnetisch.  Wij weten
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  Elektromagnetisme

dat de elektromagnetische kracht één van de vier krachten der natuur is

waardoor het heelal in stand wordt gehouden. De zwaartekracht, de

nucleaire kracht en de zwakke én de sterke elektromagnetische kracht.

Wij zijn gelukkig geen pure chemische fabriek, die men met allerlei

kunst-implantaten kan voorzien om te laten functioneren. De

ziektenbestrijding geschiedt helaas nog steeds via chemische stoffen,

waaraan de farma-industrie schatten verdient. Er komt echter wel meer

oog voor het elektrische in de mensen. Door ons gehele lichaam gaan

allerlei elektrische stroompjes, waardoor magnetische velden ontstaan.

Onze cellen en organen baden zich als het ware in al die

elektromagnetische velden, waarin de levensinformatie onderling wordt

uitgewisseld en overgedragen. Deze stroompjes zijn zelfs meetbaar.

Denk aan elektrocardiogrammen, etc.  Door onze huid te masseren bij

jeuk of pijn veranderen reeds de elektrische condities van de weefsels

denk aan acupressuur). De Chinese geneeskunde werkt veel met

acupunctuur, om met naalden onderhuidse

stroomlagen met elkaar te verbinden.

Handoplegging is ook een vorm van energie-

overdracht. Lichamelijke contacten kunnen

immers heel aangenaam zijn. Iemand die een

speciale taak in oud Israël ontving, werden de

handen opgelegd. Profeten, priesters en koningen

werden echter gezalfd. Er is verschil in handen

opleggen, zoals o.a. Jakob bij zijn zonen deed, om ieder persoonlijk te

zegenen of aanwijzingen te geven, Genesis 48.  In het N.T. legde

Jesjoea ook kinderen de handen op om hen te zegenen, Mattheus 19:13.

Veel genezingen vonden plaats met handoplegging en gebed.  Verder

drukte men ook wel de handen op mensen en dieren, Exodus 29:10,

Leviticus 1:4, 16:21, als symbolische overdracht van zonden, van

offeraar op offerdier. Handoplegging is zegenen o.a. voor toerusting of

ontvangen van geestelijke gaven. Daarbij wordt in verschillende kringen

erg los en magisch gehandeld. Misbruik heft het goede gebruik nooit op.

Handoplegging in goede zin is energie-overdracht, om de energie van

de ene persoon naar de andere over te brengen, op het hoofd, waarin de

pijnappelklier het ontvangende orgaantje is. Ook bij handen geven vindt
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overdracht van energie plaats. Denk aan de stevige handdruk, of aan het

“slappe” handje (dan wordt energie onttrokken). 

Lucifer en de Illuminati

http://www.freemasonry.bcy.ca/anti-masonry/all_seeing_eye/

http://www.freemasonry.bcy.ca/graphics.html

In een aparte brochure zullen wij de Illuminati bespreken, brochure no.

405. “Het Babel der Illuminaten”.

De god der Illuminaten is Bafomet of Baäl, alias Lucifer, de

vuuraansteker of lichtbrenger. Ook wel de planeet Jupiter. Zij werken

veel aan de verlichting van hun derde oog. 

Orgone Levenskracht

Tussen paranormaal (helderziendheid) en gewoon zien ligt geen

duidelijke grens. Wie zal het onderscheid aangeven tussen iets helder

zien en iets normaal zien? De ene mens is nu eenmaal helderder van

geest dan de andere. Er is echter ook een geloofs-zien, zoals in:

 Johannes 6:40  En dit is de wil Desgenen, Die Mij gezonden heeft, dat een

iegelijk, die den Zoon aanschouwt, en in Hem gelooft, het eeuwige leven

hebbe; en Ik zal hem opwekken ten uitersten dage.  

Dat is het zien met het innerlijke oog dat verlicht is door de kracht van

Boven. Dat is een bijzondere kracht, die de krachten der natuur te boven

gaan. De normale levenskracht heeft verschillende namen, o.a. ki,
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roeach, pranah, orgone, tachyon, etc. Het is een levende kosmische

energie, vrije massa zonder gewicht en is overal aanwezig. De

concentratie ervan is echter veranderlijk van tijd en plaats. Laten wij het

orgone noemen, zoals de Duitse uitvinder Wilhelm Reich het noemde. 

Orgone is constant in beweging, wat door het

Griekse woord energeia wordt aangeduid, dat

“werkzaamheid” betekent. Orgone kan worden

gemanipuleerd en gecontroleerd. Het komt uit

de zon in grote hoeveelheden en wordt door het

weer beïnvloed. Orgone beweegt zich in de

richting van het aard-magnetisch veld en wordt

door water geabsorbeerd en is zelfs

gepolariseerd. Orgone straalt op grote afstand

uit en volgt de optische wetten en wordt door levende wezens

beïnvloed. Dus wat doen wij ermee? Orgone speelt bij de voortplanting

een grote rol, nl. bij het orgasme (ook deze naam heeft dus met de

levenskracht te maken).  Orgasme-energie kan volgens wetenschappers

twee dingen doen: Het kan naar boven uit ons hoofd stijgen (geestes-

niveau), of het kan in de aarde dalen (dierlijk niveau). Wanneer de

voortplanting slechts wordt aangewend voor genot, gaat de energie naar

de aarde en werkt verstorend. Immers, energie kan niet verloren gaan en

moet iets uitwerken. De positieve orgone-energie werkt helend, éénheid,

zoals in het huwelijk. Zoals het was in de dagen van Noach, zo is het

momenteel weer. De mensheid is over het algemeen zwaar aan het

overtreden en verspillen van haar levenskracht. Dat er onzichtbare

krachten en krachtvelden zijn blijkt o.a. uit Lucas 5:17, 8:46.

Handelingen 4:31

Het Nieuwe Jeruzalem als “hemel-oog”

In de Hebreeënbrief wordt over de stad van Jahweh gesproken, een stad

die fundamenten heeft, welks Bouwmeester Jahweh zelf is. Die stad

heeft Jahweh voor de gelovigen, zoals in hoofdstuk 11:16vv

beschreven, bereid.  In Openbaring 20-21 wordt de stad omschreven,

met haar maten, muur, poorten en edelgesteente. De stad is doorzichtig,

glasachtig, zodat Johannes van binnen een kubus zag, en eromheen een
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 Horus van de

horizon

Dodecaëder en inwendig de kubus

hoge muur, met twaalf poorten of vlakken. Dit wijst

heel duidelijk naar de pentakubus of dodecaëder, zie

afbeelding. Deze hemelstad zal niet op de aarde

neerdalen, maar zal als een soort verbindingssatelliet

boven de aarde gestationeerd worden. Vanaf de

aarde gezien zal de stad rond-achtig zijn met

erbinnen de lichte kubus, als of er een groot oog

boven de aarde hangt, het Alziende Oog van Jahweh.

Dit is heel iets anders dan het zogenaamde “oog van

Horus”, Horus als tweede zon, hor-i-zon. 

Volgens John Michel heeft het Nieuwe Jeruzalem de vorm van een

dodecaëder, zoals wijzelf dat eveneens zien. Volgens Michel zijn het de

penta-symmetrieën die de basis vormen van alle leven. De penta is ook

de basis van de Phi-factor in de Gulden Snede. Alle biologische leven is

Pent-symmetrie, 12-vlakkig, zodiakaal, van Elohim: EL EYE RHI, het

Oog van Elohim, aldus Michel. 

Geprezen zij Zijn naam, Die ons gezegd heeft, zie 

1 Petrus 2:9  Maar gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk

priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk; opdat gij zoudt verkondigen

de deugden Desgenen, Die u uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn

wonderbaar licht;

1Johannes 1:5 Elohim is  Licht, en in Hem is gans geen duisternis


